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ПрослављенДанопштине
НаиницијативудрЖаркаМиладиновићауњеговојкући,уГлавнојулициуРуми

24.новембра1918.године,одржанјеВеликизборнакојемједонетаодлукаопри
саједињењуСремаСрбији

Обележавање Дана општи
не Рума, 24. новембра, као
и славе града Светог кра

љаСтефанаДечанског започело је
полагањем венаца на споменик др
ЖаркуМиладиновићу који се нала
зи испред румске Поште – споме
никјеовдепостављен2007.године.
Управо је на иницијативу др Мила
диновића у његовој кући, у Главној
улици,одржанВеликизборнакојем
је донета одлука о присаједињењу
СремаСрбији.
Венце су положили Слађан Ман

чићиСтеванКовачевић,председник
ОпштинеипредседникСОРума,као
и гости из Берзенбрика – градона
челник др Хорст Бајер и дрЖељко
Драгић,каоипредставнициборачких
организацијаистранака.
СтеванКовачевић,председникСО

Рума је том приликом истакао да
је дрЖарко Миладиновић дошао у
Румуиуспеодаоживисрпскуполи
тичкумисаоинаметнесекаоаутен
тичанборацзасрпскаправаудело
вимакојисубилиподАустро–угар
ском.
–Данијеништадругоучинио,сем

оноштоседогодилонаданашњидан
пре99година,биобиуписануисто
ријуРумекаоњеннајзначајнијигра
ђанин. Подсећам, на данашњи дан,
данпреВеликенароднескупштинеу
НовомСаду,уРумиједонетаодлука
да се Срем присаједни Краљевини

Србији, независно од тога какав ће
битиполитичкирасплетпоокончању
рата. То је разлог да данашњи дан
установимо као Дан Општине, све
снивеличинеовогдогађаја–истакао
јеСтеванКовачевић.
После тога, у храму Силаска

Светог Духа на апостоле, одржана
је литургија, поводом славе града,

а кум славе јеДушкоБејић, румски
привредник.
У подне је у хотелу „Парк“ одржа

наисвечанаседницаСОРумакојој
је, поред одборника присуствовала
идеветочланаделегацијаизБерзен
брика,каоипредставниципокрајин
скеирепубличкевластиисремских
општина, а започела је химном у
извођењуПевачкегруперумскеГим
назије.
Свеприсутненаовојсвечанојсед

ниципоздравиојепрвоСтеванКова
чевић, председник СО Рума и свим
грађанимачеститаопразникиславу
града.
Слађан Манчић је указао да се,

одлуком одборника, овај датум обе
лежава као празник после децениј
скогпрекида.
 –Свими који вршимо власт смо

пролазниисмењиви,аливажнидату
ми остају и нема потребе да изми
шљамо неке друге, ако неко други
дођепосленас.Требадаседржимо
своје традиције и историје, било је
многоумнихљудикојисудостаучи
нилизанашудржаву,митребадаих
следимо. Честитам и свим награђе
нимаижелимдасезахвалимипред
ставницимаполитичкихстранакакоје
данасуРуминевршевласт,алису
дошли на ову свечану седницу, јер
тако показују да је то празник свих
нас – поручио је први човек румске
ОпштинеСлађанМанчић.

ЈованВоркапићдобиокључевеградаодпредседникаСлађанаМанчића

ПовељазахуманитарнираддрСмиљиЛончар
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АКТУЕЛНО

ПОВЕЉАОБРАТИМЉЕЊУРУМЕИБЕРЗЕНБРИКА

Сарадњадваграда

После доде ле при зна ња, пот пи са
на је Пове ља о бра ти мље њу која је 
и кру на сарад ње два гра да која је 
запо че ла у јуну 2015. годи не.

Пове љу су пот пи са ли др Хорст 
Бајер, гра до на чел ник Бер зен бри ка и 
Сла ђан Ман чић, пред сед ник Општи
не Рума. 

– Ми смо током ове две годи не, 
раз ме ни ли посе те пре ко сто ти ну 
мла дих људи. Ство ре на су нова при
ја тељ ства изме ђу наше деце, a тиме 
и чвр сти теме љи за дуго роч ну 
сарад њу. Сма трам то нај ве ћим бене
фи том, јер смо омо гу ћи ли омла ди ни 
Руме да отпу ту је у Бер зен брик, да се 
упо зна са немач ком кул ту ром и тра
ди ци јом, баш као што смо и ми 
гости ма из Бер зен бри ка пре зен то ва
ли бога то кул тур но  исто риј ско 
насле ђе и тра ди ци ју – рекао је пред
сед ник Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да је на овај начин 
напра вље на јед на лепа при ча. 

  Уче ству је мо парт нер ски и у про
јек ту „Парт нер ство одр жи вог раз во ја 
једи ни ца локал не само у пра ве“ у 
којем уче ству је још 11 упа ре них 
локал них зајед ни ца из Немач ке и 
југо и сточ не Евро пе. Тре ба иста ћи да 
је наша општи на једи на која је укљу
че на у овај про је кат, а да иза себе 
нема бар деце ниј ски инсти ту ци о на

ли зо ва ну парт нер ску сарад њу са 
неким од немач ких гра до ва. То 
довољ но гово ри о томе коли ко се 
цени наша сарад ња – ука зао је пред
сед ник Ман чић.

Задо во љан овом фина ли за ци јом 
сарад ње је био и гра до на чел ник 
Бер зен бри ка др Хорст Бајер који се 
захва лио при ја те љи ма у Руми на 
увек, срдач ној добро до шли ци, нагла
сив ши да Бер зен брик и Рума има ју 
мно го тога зајед нич ког, од гео граф
ских карак те ри сти ка, до кул тур них 
вред но сти.

Овом нашом сарад њом ми у 
Немач кој мења мо сте ре о ти пе који 
још увек посто је о Срби ји. Веру јем 
да ће се и дру ги немач ки гра до ви 
угле да ти на нас и да ће се поче ти 
гра ди ти мосто ви изме ђу два наро да. 
Дана шњим бра ти мље њем ми про ду
бљу је мо изгра ђе на при ја тељ ства и 
даје мо сви ма нама један вели ки под
стрек за буду ћу сарад њу и зајед нич
ке про јек те – иста као је др Бајер.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је 
Хор сту Баје ру покло нио изу зет ну 
књи гу „Срби ја под капом небе ском“, 
а Захвал ни це су доби ли др Жељ ко 
Дра гић и Хари Кинт, пред сед ник и 
пот пред сед ник Удру же ња „Гра ди мо 
мосто ве“ који су ини ци ра ли ову 
сарад њу.

Зва ње поча сни гра ђа нин, због 
резул та та од зна ча ја за раз вој и 
афир ма ци ју Општи не, добио је 

Јован Вор ка пић, дирек тор Репу блич ке 
дирек ци је за имо ви ну који је добио и 
Пове љу СО Руме, дукат са дату мом 
пра зни ка и кљу че ве гра да које му је 
пре дао Сла ђан Ман чић.

Рум ска пове ља, због зна чај них 
резул та та и хума ни тар ног рада при па
ла је др Сми љи Лон чар, Захвал ни це 
су доби ли „Митас“, Лазар Вуко вац, 
човек који је 151 пут дао крв, као и 
мла да спор тисткња и, теквон дист ки ња 
Јова на Васи ље вић из ТК „Змај“. Јова
на има низ меда ља осво је них на 
Европ ском првен ству за каде те – чак 
шест, међу који ма и злат не. Лазар и 
Јова на су доби ли и нов ча ну награ ду 
од 30.000 дина ра.

По доде ли при зна ња при сут ни ма се 
обра тио први поча сни гра ђа нин Руме 
Јован Вор ка пић. 

– Част ми је да сам на овај, за вас 
зна ча јан дан, постао ваш сугра ђа нин. 
Рум ску општи ну сам упо знао кроз рад 
Репу блич ке дирек ци је за имо ви ну 
2014. годи не када смо завр ша ва ли 
неке фор мал но прав не ства ри око гра
ђе вин ског земљи шта. Потреб ну доку
мен та ци ју је Општи на при ку пи ла за 
два дана, а за то тре ба ина че пар 
неде ља. На том земљи шту је после 
никла фабри ка „Хачин сон“. Тада сам 
се уве рио да рум ска општи на има 
одлич но руко вод ство. Чули смо да је у 
рум ској општи ни у про те клих неко ли ко 
годи на запо сле но 4.000 људе, а од тог 
бро ја око 1.000 је из дру гих општи не – 
рекао је Јован Вор ка пић. Он је додао 
да је 1894. годи не у Добрин ци ма рођен 
његов пра де да Слав ко Вор ка пић, 
чува ни холи вуд ски режи сер и мон та
жер и захва лио на ука за ној части.

Добит ни ца Рум ске пове ље др Сми
ља Лон чар, гине ко лог – аку шер каже 
да јој ово при зна ње изу зет но зна чи, 
зато што га доби ја од свог гра да.

 – Ја сам овде рође на, завр ши ла 
шко лу, после сту ди ја се вра ти ла и 
ради ла овде ско ро 40 годи на. Дожи
вља вам ову Пове љу, не само као сво
је, већ као при зна ње свим оним лека
ри ма, од којих неки и нису међу нама, 
а који раде и бри ну о гра ђа ни ма. Не 
могу да не спо ме нем сво је баби це које 
су зна ле да про ве ду чита ву ноћ уз 
поро ди љу, пома жу ћи им, а да се сав 
наш напор забо ра ви када чује мо плач 
бебе – рекла је за наше нови не др 
Сми ља Лон чар.

У обе општи не орга ни зо ва на су 
удру же ња „Гра ди мо мосто ве“ која су 
била заду же на за коор ди на ци ју међу
соб не сарад ње. СмиљаЏакула

ДрЖељкоДрагић,дрХорстБајер,СлађанМанчићиХариКинт
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Усвојенизвештајобуџету
Одбор ни ци СО Рума, 

на сед ни ци одр жа ној 
22. новем бра, усво

ји ли су изве штај о реа ли за
ци ји одлу ке о општин ском 
буџе ту за девет месе ци 
теку ће годи не. Овај изве
штај је обра зло жи ла Биља
на Дамља но вић, шефи ца 
Оде ље ња за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре
ду која је под се ти ла да 
је општин ски буџет пла
ни ран у бру то изно су од 
2.260.771.045 дина ра, а 
да су при хо ди и при ма ња 
закључ но са кра јем сеп тем
бра у укуп ном изно су била 
1.129.105.128 дина ра, што 
је оства ре ње од нешто пре
ко 55 про це на та. 

Гово ре ћи о реа ли зо ва ном 
буџе ту, Ненад Боро вић ( ДС) 
је ука зао да је добро што су 
поре зи на дохо дак, добит и 
капи тал не добит ке, посеб но 
порез на зара де, оства ре
ни у висо ком про цен ту јер 
то ука зу је на ста бил ну при
вред ну ситу а ци ју, да има 

добрих и здра вих ула га ња и 
пра вог запо шља ва ња. 

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је иста као 
да је за похва лу што посто
ји један раци о на лан однос 
пре ма буџе ту и баланс при
хо да и рас хо да. – Види се 
да су нам здра ви изво ри 
финан си ра ња буџе та и ја 
оче ку јем да ће до кра ја годи
не про це нат реа ли за ци је 

бити знат но већи, зато пози
вам одбор ни ке да гла са ју 
за буџет јер се види један 
раци о на лан и дома ћин ски 
однос пре ма буџе ту – ука
зао је Сте ван Кова че вић.

Доне та је и одлу ка о фор
ми ра њу једи ни ца цивил не 
зашти те опште наме не за 
рум ску општи ну – под се ти
мо, број чла но ва ове једи
ни це зави си од вели чи не 
тери то ри је и про це не угро
же но сти, тако да би ће једи
ни ца има ти 75 људи – 30 
за град и 45 за села рум
ске општи не. У њој ће бити 
мушкар ци и жене ста ро сти 
од 18 до 50 годи на који су 
слу жи ли цивил ни вој ни рок, 
а делу ју по одлу ци Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је рум ске 
општи не. 

Одбор ни ци СО Рума су 
доне ли и важну одлу ку о 
бра ти мље њу и успо ста вља
њу сарад ње изме ђу Руме и 
немач ког гра да Бер зен бри
ка.

Сте ван Кова че вић је иста

као да је реч о важној одлу
ци, буду ћи да локал на само
у пра ва жели да уна пре ђу је 
и раз ви ја свој рад, тако да 
су иску ства Бер зен бри ка, 
као гра да из Немач ке и ЕУ 
сва ка ко дра го це на. Нарав
но, ту је и реч о сарад њи у 
број ним обла сти ма, а нај
ви ше у сфе ри при вре де, 
али и обра зо ва ња, кул ту ре, 
спор та, раз ме не и дру же ња 
мла дих. 

Одбор ни ци су раз ре ши ли 
Пери цу Гако ви ћа са места 
чла на Општин ског већа 
буду ћи да је он иза бран за 
начел ни ка Срем ског управ
ног окру га, а на њего во 
место тај ним гла са њем иза
бра ли Бра ни сла ва Љубин
ко ви ћа, дипло ми ра ног еко
но ми сту.

Тако ђе, раз ре ше на је и 
Сан дра Попо вић са места 
секре та ра СО Рума, јер је 
под не ла остав ку, а на њено 
место је поста вље на Јеле на 
Бркљач, дипло ми ра на прав
ни ца. С.Џ.

БиљанаДамљановић

После оби ла ска посто је ће дан ско 
– кине ске фабри ке мемо риј ске 
пене Хелт кер Јуроп на Рум ској 

петљи, пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро вић  је 27. новем бра са гене
рал ним дирек то ром Алек сан дром Под
рав цем, и у при су ству Сла ђа на Ман
чи ћа, првог чове ка рум ске општи не,  
поло жио камен теме љац за изград њу 
новог про из вод но скла ди шног објек та 
ове ком па ни је.

Игор Миро вић је изра зио задо вољ
ство што при су ству је почет ку радо ва 
на изград њи новог пого на ком па ни је 
која већ две годи не послу је у Руми.

 – Сада у овој фабри ци ради пре ко 
500 људи, а када поч не са радом ова 
инве сти ци ја која је вред на 3,5 мили о на 
евра, запо сли ће се додат них 300 рад
ни ка. Ово је јед на тех но ло шки савре
ме на ком па ни ја са мемо риј ском пеном 
која пред ста вља један ква ли те тан 
изво зни про из вод. За Срби ју и Вој во
ди ну су ово зна чај не ком па ни је, пого
тво за Вој во ди ну где је у првих десет 
месе ци ове годи не извоз порас тао за 
20 про це на та, уз сма ње ње бро ја неза
по сле них што пока зу је један брз раз вој 
Покра ји не. Рума са ова квим инве сти
ци ја ма је на добром путу да поста не 
јед на од нај ра зви је ни јих општи на у 
нашој земљи, не само Вој во ди ни – 

иста као је пре ми јер Вој во ди не Игор 
Миро вић.

Гене рал ни дирек тор Хелт кер Јуроп 
Алек сан дар Под ра вац изра зио је задо
вољ ство добром сарад њом са локал
ном само у пра ва ом и дру гим ниво и ма 
вла сти. Већ изгра ђе на фабри ка има  
29.980 ква драт них мета ра, а хала коју 
сада гра ди мо је 10.000 ква драт них 
мета ра.  У року од годи ну дана има

ће мо укуп но запо сле них 800 људи, а 
план је да се иде до 1.200 запо сле них 
до 2020. годи не. Укуп на наша инве сти
ци ја је 23 мили о на евра, а ова сада је 
три мили о на евра  рекао је Алек са дар 
Под ра вац.

Након пола га ња каме на темељ ца, 
Игор Миро вић је у Град ској кући раз го
ва рао са пред сед ни ком Општи не Сла
ђа ном Ман чи ћем. С.Џ.

ИНДУСТРИЈСКАЗОНАРУМСКАПЕТЉА

Каментемељацзановипогон

ПолагањекаменатемељцанаРумскојпетљи
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Негде сам про чи та ла да у Срби ји има 4.600 села, а за 
15 годи на са мапе ће неста ти сва ко четвр то. Даље, 
нови не пишу да има више од 200 села без ијед ног 

ста нов ни ка мла ђег од 20 годи на, да у 986 села ста ну је 
мање од по 100 мешта на, а да се у току 2016. годи не у 
Бео град из уну тра шњо сти Срби је пре се ли ло 16.086 људи.

Даље, нови не пишу и ово: док људи у гра до ви ма нема ју 
шта да раде (данас у Срби ји има око 750.000 неза по сле
них), у сели ма нема ко да ради. У 86 одсто срп ских села 
број мешта на кон стант но се сма њу је, 
40.000 кућа зва нич но је напу ште но, а 
још 145.000 је при вре ме но пра зно.

И онда кре не кук ња ва о томе како 
тре ба спа си ти срп ско село од изу ми ра
ња, јер то је због нечег вео ма важно. Па 
нам пока зу ју неке полу сру ше не куће по 
јужној Срби ји, па као нема сми сла што 
та напу ште на има ња  нико не обра ђу је, 
па онда иде при ча о томе како је нео пи
си ва ште та што тај потен ци јал за про из
вод њу здра ве хра не оста је не иско ри
штен, јер мла ди, ето баш неће да буду у 
селу (срам их било), него баш воле да 
иду у град да се зло па те (тако им и тре
ба), па тра ди ци ја, па ово, па оно… А сви 
ти умо ви који седе по Бео гра ди ма и хва
ле нам живот на селу, сви ти ака де ми ци, 
песни ци и оста ли народ ни заба вља чи, у 
ства ри се сећа ју босо но гог детињ ства, 
па нас да изви не те зави тла ва ју са очу
ва њем села. Ког села? Нису срп ска села Лаћа рак, Вели ки 
Радин ци, Чал ма или Бешка. Не тре ба дале ко да оде те па 
да види те како изгле да пра во село у оду ми ра њу. Ево, на 
при мер Визић. Мно ги и не зна ју где је, а ту је на 40ак кило
ме та ра вазду шне лини је од Митро ви це, ама као да је на 
400. Врат ћеш сло ми ти док не стиг неш, а кад стиг неш зажа
лиш што си уоп ште и дола зио. Село које адми ни стра тив но 

при па да општи ни Бач ка Палан ка оста вље но да буде ни 
цар ско ни спа хиј ско. Од успо ста вља ња гра ни це, а посеб но 
од ула ска Хрват ске у ЕУ, ови људи се зло па те к’о нико 
њихов. Зами сли те ситу а ци ју да мора те са пасо шем код 
лека ра, или у шко лу, или на посао? Неза ми сли во? Нарав но 
да јесте, кад не живи те у Визи ћу. А да ли је неко поку шао 
да реши про блем тих две сто ти не мешта на Визи ћа? Па бар 
да их је адми ни стра тив но пре ба цио да буду бео чин ска или 
шид ска општи на? Да не мора ју да ваде пасош кад иду код 

док то ра? Ја не знам да је било ичег 
оси м теле ви зиј ских еми си ја о њихо вим 
мука ма. А и ко би се потру дио да реши 
муку 200 ста нов ни ка Визи ћа? Да их је 
20.000 онда би се нешто већ ура ди ло.

Толи ко о бри зи за срп ска села.
И није то од јуче. И пре 3040 годи на 

сма тра ло се да је у живо ту успе ла сва
ка девој ка која се из Визи ћа уда у, на 
при мер Лежи мир, или кад се из Луга 
уда у Бин гу лу, о Ерде ви ку да не гово
рим. Само да се мла да пре ба ци на 
јужну стра ну Фру шке горе, све оста ло је 
лако.

У бај ке о томе како се у селу лепо 
живи, лепо једе, лепо спа ва веру ју само 
они који нема ју ника квог доди ра са 
селом. Зар мисли те да су оних пре ко 16 
хиља да са почет ка тек ста бле са ви? 
Исти на је да се данас се у срп ском селу 
(бар у већи ни кућа) лепо не живи. Лепо 

се једе само кад дођу сла ве или гости из гра да, а о чистој 
при ро ди не вре ди тро ши ти речи. Али, кад се испу ца ју сви 
аргу мент који ма се декла ра тив но бра ни опста нак села, 
онда се каже да не може мо сви живе ти у гра ду. Као, мора 
неко да живи и на селу. Зашто мора? То нико не зна, али 
обич но то поте жу упра во они који су први кид ну ли са род не 
увра ти не на град ски асфалт.

УВОДНИК

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani} Бајкеоселу

Истинаједаседанассе
усрпскомселу(бару
већиникућа)лепоне

живи.Лепосеједесамо
каддођуславеили
гостиизграда,ао
чистојприродине

вредитрошитиречи.
Али,кадсеиспуцају
свиаргумент,ондасе
кажеданеможемосви
живетиуграду.Као,

моранекодаживиина
селу.Заштомора?
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Осуђеницидресирају
напуштенепсе
У Казне но поправ ном 

заво ду у Срем ској 
Митро ви ци про шле 

сре де, 22. новем бра пот
пи сан је мемо ран дум о 
раз у ме ва њу изме ђу Гра да 
Срем ска Митро ви ца, Упра
ве за извр ше ње кри вич них 
санк ци ја, невла ди не орга
ни за ци је Хелп и ОЕБСа 
како би са зва нич ним радом 
поче ло при хва ти ли ште за 
псе о који ма ће бри ну ти осу
ђе ни ци. Ово је први ова кав 
про је кат који се спро во ди у 
срп ским затво ри ма, а слич
ни про јек ти се још реа ли зу ју 
у Шпа ни ји и Шкот ској.

Мемо ран дум су пот пи
са ли управ ник КПЗ Срем
ска Митро ви ца Алек сан дар 
Алим пић, гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла
ди мир Сана дер, дирек тор 
Упра ве за извр ше ње кри
вич них санк ци ја Милан Сте
во вић, шеф миси је ОЕБСа 
у Срби ји Андреа Ори цио 
и реги о нал ни коор ди на тор 
орга ни за ци је Хелп за Срби ју 
и Црну Гору Кла ус Мок. 

Захва љу ју ћи овом про
јек ту у окви ру митро вач ког 
затво ра са радом је поче
ло при хва ти ли ште за псе 
у којем се тре нут но нала зи 
210 напу ште них паса. Тако
ђе, у окви ру про це са ресо
ци ја ли за ци је 10 осу ђе ни ка 
раде као дре се ри напу ште
них паса.

 Нама је циљ да осу ђе
на лица нау че нешто ново, 
да нађу запо сле ње након 
одслу же не казне и што је 
нај ва жни је да сма њи мо сто
пу повра та. Овај про је кат 
који се тиче збри ња ва ња 
паса лута ли ца је заи ста од 
вели ке кори сти не само за 
осу ђе ни ке, који ће ради ти са 
пси ма и учи ти дре су ру, већ и 
за гра ђа не Срем ске Митро
ви це – изја вио је Милан 
Сте во вић.

Управ ник Казне но поправ
ног заво да Срем ска Митро
ви ца Алек сан дар Алим пић 
нагла сио је да је овај про
је кат још један вид добре 
сарад ње изме ђу КПЗ и Гра
да Срем ска Митро ви ца.

 У окви ру Казне но поправ

ног заво да 50 годи на посто
ји одга ји вач ни ца за псе, а 
сада смо про ши ри ли нашу 
делат ност на при хва ти ли
ште за псе и на пан си он за 
псе. Иде ја је да побољ ша мо 
ресо ци ја ли за ци ју осу ђе ни ка 
помо ћу улич них паса, лак
шу инте гра ци ју у дру штво 
и да са одре ђе ним обу ка ма 
доби ју могућ ност за запо
сле њем у дру гим одга ји
вач ни ца ма или зоо о ло шким 
врто ви ма. Пери о дич но ћемо 
орга ни зо ва ти дане отво ре
них вра та, када ће гра ђа ни 
моћу да оби ђу при хва ти

ли ште, а орга ни зо ва ће мо и 
акци је удо мља ва ња паса – 
изја вио је Алим пић.

Ресо ци ја ли за ци ја је 
основ ни мото за затвор ску 
уста но ву,  а гра ду добро
бит у реша ва њу кому нал ног 
про бле ма. 

– Град Срем ска Митро
ви ца овим про јек том реша
ва један од сво јих нај ве ћих 
про бле ма у обла сти кому
нал них делат но сти. Напу
ште не псе скла ња мо са ули
це, збри ња ва мо их на хуман 
начин, а Град ће се побри
ну ти да доби ју ком плет ну 

здрав стве ну негу и исхра ну. 
Отва ра њем овог при хва
ти ли шта ће се сма њи ти и 
износ који Град испла ћу је 
за накна де ште те наста ле 
услед ује да паса лута ли
ца, које су у јед ном тре нут
ку изно си ле и 30 мили о на 
дина ра на годи шњем нивоу. 
Сада ћемо за те паре моћи 
да реа ли зу је мо неке нове 
про јек те – иста као је Сана
дер. 

У новом при хва ти ли шту у 
полу о тво ре ном оде ље њу 
митро вач ког Казне но 
поправ ног заво да тре нут но 
је сме ште но 210 паса,  а 
има про сто ра за још 90 
паса. За сада са овим пси ма 
ради десет осу ђе ни ка.

 Пуно брже вре ме иде од 
како радим са пси ма. Лепо 
нам је са њима, бри не мо о 
њима, мази мо их, пази мо, 
воли мо. Са пси ма иду дани 
 каже осу ђе ник Невен 
Доста нић.

Са њим се сла же још 
један осу ђе ник Радо мир 
Ђако вић. 

 Мно го ми зна чи то што су 
ме анга жо ва ли на овом про
јек ту, јер сам рани је држао 
псе, код куће. Сад сам поно
во сре ћан што могу да про
во дим вре ме са пси ма. 
Доби ће мо сер ти фи ка те као 
дре се ри и ко буде желео 
моћи ће да се бави овим 
послом и када иза ђе – изја
вио је Ђако вић. 

БиљанаСелаковић

Потписивањемеморандумаоразумевању

Сапсимаради10осуђеника
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Апо те кар ска уста но ва 
Срем ска Митро ви ца 
нека да је у свом саста

ву има ла 12 апо те ка, а данас 
тре нут но у гра ду раде само 
две држав не апо те ке, она код 
Бол ни це и цен трал на апо те
ка у Насе љу Пин ки. Оста ле 
држав не апо те ке су затво
ре не, а они објек ти који су у 
вла сни штву Гра да Срем ска 
Митро ви ца су изда ти новим 
вла сни ци ма, који су нај ве ћим 
делом наста ви ли да се баве 
апо те кар ском делат но шћу. 

Пре ма речи ма начел ни
ка Град ске упра ве за здрав
стве ну и соци јал ну зашти ту 
Воји сла ва Мир ни ћа, Град је 
пре ко Град ског ста но ва ња 
издао седам обје ка та апо те
ке, четири у гра ду (у Бло ку Б, 
Малој Босни, код Хороскопа 
и у цен тру гра да), у Мачван
ској Митро ви ци, Кузми ну и 
Лаћар ку и месеч но на осно
ву рен те при хо ду је пре ко 
650.000 дина ра. 

 Изда ва ње обје ка та апо
те ка које нису про фи та бил
не је један од кора ка који 
смо пред у зе ли како бисмо 
побољ ша ли ситу а ци ју у Апо
те кар ској уста но ви. Тре нут но 
у Апо те ци ради 17 рад ни ка, 
било их је почет ком годи не 
54, с тим да је пет рад ни ца 
на поро диљ ском боло ва њу. 
Реор га ни за ци јом Апо те кар
ске уста но ве, успе ли смо 
да сма њи мо број апо те ка и 
рад ни ка, сма њи мо тро шко ве 
одр жа ва ња. Кроз ово изда

ва ње смо оства ри ли добар 
при ход за Град, а Апо те ка 
сада и сама може да оства
ри део сред ста ва за пла те. 
Важно ми је и да су се рад ни
ци меди цин ске стру ке који су 
оти шли из Апо те ке сна шли, 
јер вла да потра жња за овом 
стру ком. Пот пи сан је и спо
ра зум са нај ве ћим доба вља
чи ма, до про шлог месе ца 
смо испла ћи ва ли 4.055.000 
дина ра месеч но дуга доба
вља чи ма, а како је Апо те ка 
про да ла део свог наме шта ја, 
сав новац смо иско ри сти ли 
да сма њи мо дуго ва ња, тако 
да је сада месеч на рата коју 
доба вља чи ма леко ва испла
ћу је мо из град ског буџе та 3,7 
мили о на дина ра. Дого вор је 
да се укуп на дуго ва ња вра те 
за чети ри годи не – каже Мир
нић.

Под се ти мо, дуго ва ња Апо
те кар ске уста но ве изно си ла 
су пре ко 160 мили о на дина
ра, а рад ни ци ма су пла те 
касни ле неко ли ко месе ци и 
нису им биле ове ре не здрав
стве не књи жи и це. Са тран
спа рен ти ма у руци, на који ма 
је писа ло „Ми нисмо кри ви 
за про паст апо те ке, хоће мо 
наше пла те“, „Пет месе ци 
без пла те! Јесмо у белом, 
али нисмо овце“, запо сле ни 
у митро вач кој Апо те кар ској 
уста но ви 7. фебру а ра про
ше та ли су до Град ске куће у 
Срем ској Митро ви ци, испред 
које су про те ство ва ли тра
же ћи испла ту зара да, ове

ре не здрав стве не књи жи це 
и реше ња за тех но ло шке 
вишко ве. 

У реша ва ње про бле ма 
се тада укљу чи ла локал
на само у пра ва, која је из 
град ског буџе та испла ти ла 
зао ста ле зара де, упла ти ла 
поре зе и допри но се како би 
се здрав стве не књи жи це ове
ри ле, и испла ти ла отпрем ни

не за рад ни ке. Одбло ки ран 
је рачун Апо те ке и поче ло је 
снаб де ва ње леко ва.   

 За сада апо те ке код Бол
ни це и код Хале раде у две 
сме не, али се нада мо да 
ћемо успе ти да уве де мо ноћ
но дежур ство апо те ке код 
Бол ни це. Рад ни ци су и даље 
на мини мал цу, за сада је тако. 
Чим се уве ћа про фит, тру ди
ће мо да се и њихо ве зара де 
пове ћа ју у скла ду са кое фи
ци јен ти ма. Нажа лост, апо те
ке нису опре мље не коли ко би 
тре ба ло да буду, али по мени 
ово је тре нут но нај по вољ ни је 
реше ње које се могло напра
ви ти. Срем ска Митро ви ца је 
први град у Срби ји који је на 
себе пре у зео оба ве зу вра ћа
ња дуго ва с обзи ром на то 
да смо осни вач Апо те кар ске 
уста но ве  каже Мир нић.

  Б.Селаковић

Државнаапотекауцентру
градаиздатаузакуп

НачелникВојиславМирнић

АПОТЕКАРСКАУСТАНОВАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

НаучнискупоЗасавици
У орга ни за ци ји Покре та гора на 

Срем ска Митро ви ца у митро вач
кој Град ској кући 23. и 24. новем

бра одр жан је међу на род ни науч но – 
струч ни скуп о био ди вер зи те ту и дру гим 
вред но сти ма Спе ци јал ног резер ва та 
при ро де Заса ви ца. Била је то при ли ка 
да се про мо ви ше и књи га „Атлас пти ца 
гне зда ри ца СРП Заса ви ца“, гру пе ауто
ра чији је руко во ди лац про јек та Мар ко 
Шћи ван.

Пре ма речи ма Михај ла Стан ко ви ћа, 
дуго го ди шњег истра жи ва ча резер ва та 
Заса ви ца, науч ни скуп је јед на од актив
но сти која се реа ли зу је у окви ру обе ле
жа ва ња две деце ни је СРП Заса ви ца.

 На овом ску пу пред ста вљен је збор
ник радо ва које су писа ли пред став ни ци 
науч них инсти ту ци ја које су укљу че не 
у истра жи ва ње Заса ви це. За ових 20 
годи на забе ле же но је 102 нове врсте 
у Срби ји, а наста вља ју се истра жи ва
ња на новим лока ци ја ма и истра жи
ва ња ново за бе ле же них врста и пра ти 
се њихо во ста ње. Сада када смо под
ву кли црту виде ло се да је за неке од 
врста које живе на Заса ви ци у про те
клих 60 годи на Заса ви ца једи но ста ни
ште у Срби ји или је јед но од два до три 
савре ме на ста ни шта у Срби ји. Све су то 
смер ни це за даља истра жи ва ња Заса
ви це – изја вио је Стан ко вић.    Б.С.

Од12апотека
осталедве
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ПРВОЛИЦЕМНОЖИНЕ:ВладимирГак,председникОпштинеИнђија

Политикаморадасеволи
дабисенештоурадило

Као млад политичар, и некадашњи члан СРС, био је више пута искључиван из
странкезбогмодернијихсхватањаполитичке стварности.Речју,као„петаокоји је
ранозакукурикао“,биојенајбољипоказатељдајеСрбијипотребнановавеликапар
тија–какваједанасСрпсканапреднастранка

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја, 
Вла ди мир Гак је нај мла ђи пред
сед ник оп шт ине у Сре му. Млад 

сте чо век, прав ник, адво кат. У пра ву 
су ства ри ја сне, др жи те се сло ва 
за ко на. У по ли ти ци ства ри че сто не 
иду пра во ли ниј ски. Ка ко се ви као 
прав ник сна ла зи те у тим во да ма, 
пи та мо Вла ди ми ра Га ка?

 У по ли ти ци има до ста прав ни ка. 
По ли ти ком сам по чео да се ба вим 
2002. го ди не, та да сам имао 21. го ди
ну. Ја сам 15 го ди на био у опо зи ци ји. 
Мој мо тив за ула зак у по ли ти ку је био 
да у гра ду у ком сам ро ђен, у ком 
жи вим, у ком ћу жи ве ти, по ка жем да 

мо же дру га чи је и да мо же бо ље.  Тру
дим се да то и ура дим, и то ни је са мо 
мој не ка кав нерв, већ и мо јих са рад
ника. И тру дим се да то сво је раз ми
шља ње пре не сем и на њих. Ми смо 
од ка да сам ја на че лу Ин ђи је, за ових 
го ди ну и по да на при ми ли пре ко 
1.1001.200 гра ђа на. Уз ре до ван 
по сао је то ствар но ве ли ко оп те ре ће
ње, али за то смо ту. Да не бу де са мо 
она фло ску ла, да смо ту због гра ђа на 
и на услу зи гра ђа ни ма, и ако то већ 
из го ва ра мо ред је да то ствар но та ко 
и бу де. На рав но да не мо жеш све 
за до во љи ти све зах те ве су гра ђа на. 
Вр ло че сто ту има и не ре ал них зах те

ва, али вр ло сам сре ћан ка да успе мо 
не чи ји про блем да ре ши мо. 

КаонекадашњичланСРС,биоје
честоискључиванизстранке због
модернијихпогледанасветиполи
тику...

 Ја сам је ди ни члан та да шње Срп
ске ра ди кал не стран ке ко ји је не ко ли
ко пу та био ис кљу чи ван. На рав но, 
ни кад у Ин ђи ји, не го у Бе о гра ду, 
Зе му ну, на окру гу у Ми тро ви ци. То је 
ве ли ка шко ла у по ли ти ци. По ли ти ка 
се нај бо ље „учи“ ка да се про ђе и 
до жи ви та не ка ква не при јат на стра на 
и ка да се то до жи ви од соп стве не 
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стран ке. У по ли ти ци се нај лак ше 
бо ри ти са про тив ни ци ма, али са сво
ји ма... По ли ти ка мо ра да се мно го 
во ли. Мо ра да се има циљ да би се 
све то мо гло из др жа ти. Као и у жи во ту 
има и не прав де и све га. Али, ваљ да 
ми ко ји се ти ме ба ви мо то и во ли мо. 
И же ли мо да по ка же мо да мо же дру
га чи је, да мо же бо ље. На кра ју кра је
ва, као што то сва ки дан по ка зу је и 
пред сед ник Алек сан дар Ву чић – при
ча Вла ди мир Гак.

Није му на почетку бављења
политикомбилолако.Каонекомко
је млад и паметан момак, није му
билоједноставносапојединцимау
СРС.Билојетусвакаквихликова,а
М новинама је остао у успомени
ВитомирПлужаревић, бившишеф
ОкружногодбораСРСизВрдника.

 Не мо гу ја ре ћи да је ме ни би ло 
те же. По шту јем све љу де са ко ји ма 
сам са ра ђи вао, ме ђу њи ма и Ви ту 
Плу жа ре ви ћа са ко јим сам чак до бро 
са ра ђи вао. Као за и ста млад пр ви пут 
сам ис кљу чен из стран ке, са не ких 25 
го ди на, са мо за то што сам из но сио 
не ке сво је ста во ве, али сам по сле 
схва тио да је то би ла бо рба са ве тре
ња ча ма. Из тог пе ри о да ја по зна јем 
це лу гар ни ту ру срем ских по ли ти ча ра. 
Ту је био и Алек сан дар Мар ти но вић и 
Пе ђа Ву ко вић и Сла ђан Ман чић. Сви 
смо би ли та да чла но ви Окру жног 
од бо ра СРС, на рав но они су не што 
ста ри ји од ме не. Мо је члан ство у СРС 
је на не ки на чин пред ста вља но као 
не ко чу до у Ин ђи ји, јер се та да ми сли
ло да су сви мла ди за Де мо крат ску 
стран ку. Ја то ни кад ни сам осе тио као 
те рет, али се о то ме при ча ло. Ја сам 
имао свој циљ и пут ко јим сам же лео 
да идем. На кра ју кра је ва, то је не што 
што је обе ле жи ло мој по ли тич ки ан га
жман у по ли ти ци. Увек сам остао 
до сле дан и ни ка да се ни сам ни с ким 
при ват но по сва ђао због по ли ти ке, ни 
у сво јој стран ци и са љу ди ма из дру
гих стра на ка. Го во рим са свим по ли
тич ким не ис то ми шље ни ци ма. Сва ко 
има пра во на свој став, ва жно је да се 
ра ди у ин те ре су Ин ђи је. Ка ко год да 
се зо веш, до бро до шао си.

Дали јеактивнобављењеспор
том имало значајног утицаја на
његовкарактер?

-Ама тер ски во лим да играм те нис. 
У по след ње три го ди не вр ло ма ло 
вре ме на имам за то, али  ра ни је сам 

че шће играо. Има нас два де се так у 
Ин ђи ји, ле по смо се дру жи ли, ле по 
игра ли. Те нис је та кав спорт, не зах те
ва не ку ве ли ку ор га ни за ци ју, увек 
мо жеш да про на ђеш чо ве ка са ко јим 
ћеш игра ти, не тре ба нас ви ше. Играш 
сам за се бе, од го во ран и крив си са мо 
ти за све. Не маш ни на ког да се 
љу тиш, ни на гол ма на, ни на са и гра
ча. Све што ура диш ти си ура дио. 
Не ма са кри ва ња иза дру гих. Те нис је 
по ме ни је дан од нај ком плет ни јих 
спор то ва, јер по ред то га што ра де сви 
ми ши ћи док тр чиш, мо ра ра ди и гла
ва. Тај пси хич ки мо ме нат у те ни су је 
ја ко ва жан. Је дан не кон тро ли сан уда
рац, јед на гре шка, про ме ни ток це лог 
ме ча. 

Одрастао је у адвокатској поро
дици,штојеутицалонањегадасе
исамопределизаадвокатуру.

 По ти чем из адво кат ске по ро ди це, 
отац прав ник, а мај ка ми је ра ди ла у 
ад ми ни стра ци ји. Ја сма трам да је 
по ро ди ца у ко јој сам ро ђен би ла 
са свим обич на, та ква је и мо ја по ро
ди ца да нас. Мо ја по кој ни де да је, 
на кон до се ља ва ња из Бо сне, ра дио 
као пор тир у Оп шти ни. Ту је оти шао и 
у пен зи ју. Отац је у Но вом Са ду за вр
шио фа кул тет, ра ди још увек у Ин ђи ји. 
Од 1995.  го ди не ра ди као адво кат, 

пре то га је ра дио и у зе мљо рад нич кој 
за дру зи, а био је и пред сед ник Су да у 
Ин ђи ји. Ја сам ро ђен у Ин ђи ји. И сма
трам да је би ти пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја ствар но при ви ле ги ја. 

Кажу да је у свом селу тешко
битипророк?
 За ви си ка ко се по сма тра. Али ја 

ми слим да не ма ни шта леп ше не го 
ка да до би јеш при ли ку да ути чеш на 
то ка ко ће се твој град раз ви ја ти. На 
жа лост, не ке ства ри не мо же мо да нас 
да про ме ни мо. Па кад се у Ин ђи ји 
го во ри о не ким не при јат ним ми ри си
ма из окол них фа бри ка, ми да нас ту 
ни шта не мо же мо да ура ди мо. Не ко 
их је ов де отво рио. Али мо же мо да 
раз ми шља мо о то ме шта ће би ти у 
на ред ним го ди на ма. Да ли ће мо пр во 
ра ди ти пи ја цу, или пе шач ку ста зу ка 
Аутле ту или све за јед но, или се иде у 
про је кат ас фал ти ра ња свих ули ца, и 
та ко да ље. Те ства ри ће оста ти иза 
нас. Ни бит но ка ко смо се зва ли, ни је 
бит на на ша по ли тич ка оп ци ја, то је 
не што што иза нас оста је. 

Штајебилокључноудоношењу
одлуке да из СРС пређе у Српску
напреднустранку?

 То је био при ро дан след до га ђа ја. 
По сто ја ла је, на че лу са Алек сан дром 
Ву чи ћем, ве ли ка гру па љу ди ко ја је на 
не ки на чин би ла стег ну та у не ка кве 
пре стро ге по ли тич ке окви ре у СРС. Ту 
ни је мо гло да се иде да ље. Кад про ђе 
ма ло вре ме на то се ја ни је ви ди. И 
ви ди се да СРС ни је ни ка да озбиљ но  
же ле ла да до ђе на власт. И Ву чић и 
Ни ко лић су то пре по зна ли и на пра ви
ли но ву при чу, и по ка за ли да мо же 
дру га чи је. То је био мо тив свих нас 
ко ји смо при шли СНС и од ње на пра
ви ли нај о збиљ ни ју по ли тич ку оп ци ју 

КакоИнђијаизлазинакрајсадуго
вимакојејојјеоставилавластБојана
ПајтићаиГоранаЈешића?

Дуг је био пре ко 2,2 ми ли јар де. Тај дуг 
је зна чај но сма њен. Са мо До му здра
вља је ди рект но из бу џе та ис пла ће но 85 
ми ли о на ди на ра. За 85 ми ли о на смо 
мо гли да ура ди мо пи ја цу или трг у цен
тру Ин ђи је. Али, то ни ко не ви ди и ту 

ни је крај. Дуг До ма здра вља је био 300 
ми ли о на ди на ра. Ис пла ти ли смо  40 
ми ли о на ди на ра пут не тро шко ве за све 
за по сле не ко је ни су до би ли три го ди не 
и ис пла ти ли смо 45 ми ли о на ди на ра 
до ба вља чи ма за ле ко ве. 

Да то ни смо ура ди ли, он да би се то 
све ви де ло, јер би Дом здра вља пре
стао да ра ди. 

Вла ди мир Гак је ро ђен у Ин ђи ји 26.
јуна 1981. го ди не, где је за вр шио основ
ну и сред њу шко лу.

Ди пло ми рао је на Прав ном фа кул те
ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду и сте као 
зва ње ди пло ми ра ни прав ник, на кон 
че га је по ло жио пра во суд ни ис пит. До 
сту па ња на ду жност пред сед ни ка 
оп шти не ра дио је као адво кат у Ин ђи ји. 

У по ли ти ку се ак тив но укљу чио 2002. 
го ди не. Ду жност од бор ни ка у Скуп шти
ни оп шти не Ин ђи ја је оба вљао у са зи
ви ма 20042008. го ди не и 20122016. 
го ди не.

То ком оба вља ња од бор нич ке ду жно
сти био је члан број них стал них и 
по вре ме них рад них те ла Скуп шти не 
оп шти не Ин ђи ја.

По ха ђао је низ се ми на ра по све ће них 
од но си ма са ме ди ји ма, уна пре ђе њу и 
ефи ка сно сти ра да ло кал не са мо у пра
ве и ко му нал не по ли ти ке.

Оже њен је су пру гом Ањом.
Жи ви у Ин ђи ји.

СМАЊЕЊЕДУГА

БИОГРАФИЈА
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да нас. Ми слим да на Бал ка ну не 
по сто ји та ко ор га ни зо ва на и ве ли ка 
стран ка. За и ста је част и за до вољ
ство би ти део тог ве ли ког ти ма ко ји 
има са мо је дан циљ да се сва ким 
да ном у Ср би ји све бо ље жи ви. То 
под ра зу ме ва ве ће пла те и ве ће пен
зи је, ви ше рад них ме ста, леп ше ули
це и вр ти ће, до мо ве здра вља.

2016. го ди не 1. ју на до шао на че ло 
оп шти не. 

Какооцењује2017.годину?Дали
јеуспеодаурадионоштојемислио
иобећаограђанимаИнђије?

 Ми слим да је мно го то га по кре ну
то. За вр ша ва ју се у се ве ро и сточ ној 
рад ној зо ни, из лаз пре ма Са са ма, два 
про из вод на објек та ко ја ће до но ве 
го ди не би ти отво ре на. Реч је о МБ 
тран су и Агро мар ке ту. У пи та њу су две 
до ма ће фир ме. Ве ли ко нам је за до
вољ ство што се ме наџ мент ових ком
па ни ја од лу чио да у Ин ђи ји гра ди 
сво је по слов не објек те. Агро ма кет је 
ку пио пар це лу пре седам, осам го ди
на, али због по на ша ња прет ход ног 
ру ко вод ства ни су гра ди ли. Ка да смо 
их уве ри ли да са да не ма ни ка квих 
ре ке ти ра ња, да не ма ни ка квих лич них 
ин те ре са пред сед ни ка оп шти не и 
ра зних дру гих ди рек то ра, већ да 
на про тив има ју пу ну по др шку оп штин
ског ру ко вод ства они су по че ли да 
ра де. У ова два по слов на објек та би ће 
до но ве го ди не за по сле но пре ко 200 
рад ни ка. И јед ни и дру ги су на ја ви ли 
про ши ре ње ка па ци те та. Агро мар кет је 
на ја вио из град њу фа бри ке за про из
вод њу ве штач ких ђу бри ва, а МБ транс 
из град њу још јед ног објек та на 10.000 
ква драт них ме та ра. На ја вио сам да ће 
Ин ђи ја до 2020. би ти нај ве ће срем ско 
гра ди ли ште. Ми иде мо ка оства ре њу 
тог ци ља. Ако оде те у на шу се ве ро и
сточ ну рад ну зо ну, у то ку је дру га фа за 
ра до ва. Ура ђе но је 1.600 ме та ра пу та, 
во до вод на мре жа, ка на ли за ци ја. Пу но 
ра до ва. Оста је пи та ње за не ког ко 
жи ви у се лу, ње му при ча о ин ду стриј
ској зо ни ни је бли ска. Ја то знам. Али, 
мо рам ре ћи да сам све сно жр тво вао 
пр ву го ди ну. За то што же лим да се 
по на шам до ма ћин ски. Јер ов де се 16 
го ди на уни шта вао оп штин ски бу џет. 

Како то изгледа кад ти бивша
власт,којасехвалилалажнимуспе
сима,оставипразнукасуинеброје
непроблеме?

 Ми смо на сле ди ли пре ко 2,2 ми ли
јар де ду го ва и оба ве за и у та квој си ту
а ци ји ни је јед но став но ни ла ко би ти 
до бар до ма ћин. И по ред то га, тру ди мо 
се да то бу де мо. Окре ну ти смо ка 
за вр шет ку ин ду стриј ске зо не и то смо 
све сно ура ди ли. Јер да не ма мо ин ду
стриј ску зо ну ми да нас не бисмо мо гли 
да го во ри мо о ин ве сти ци ја ма. А да нас 
го во ри мо о пет но вих ин ве сти ци ја, 450 
но вих рад них ме ста. Ту је по рез на 
за ра де и по рез на имо ви ну. То је 
ди рек тан при ход Оп шти не ко ји ће нам 

омо гу ћи ти да гра ди мо све оно што 
на шим су гра ђа ни ма тре ба. Све сно 
тр пим при ти сак јав но сти, да ни смо 
ура ди ли бог зна шта за ових го ди ну 
да на. Сла жем се да ни смо ура ди ли 
пи ја цу, вр тић, ни смо ура ди ли мно го 
то га по се ли ма... Али све смо то је 
све сна од лу ка, јер ми смо озбиљ ни 
љу ди ко ји на озби љан на чин при сту
па ју во ђе њу оп шти не. Са да, ка да ура
ди мо дру гу фа зу, ми смо ма ње ви ше 
ин ду стриј ску зо ну за вр ши ли и мо же мо 
да са че ка мо и нај зах тев ни јег ин ве сти
то ра. Да ле ко смо ис пред свих оста лих 
оп шти на у Сре му по то ме.

По ме ни 2018. го ди на ће би ти го ди
на у ко јој ће се од пр вог да на гра ђе
вин ске се зо не ра ди ти, ка ко у ин ђиј
ским се ли ма, та ко и у са мој Ин ђи ји. 
Фа бри ка ква са би тре ба ла да поч не 
да поч не са ра дом, по ред то га има мо 
још че ти ри но ве ин ве сти ци је. Би ће то 
пре лом на го ди на за опо ра вак оп штин
ског бу џе та и пре лом на за све оно што 
на ши су гра ђа ни оче ку ју од нас. 

Штасеочекуједаћебитиурађе
ноу2018.годиникојајепреднама?

 У 2018. го ди ни ће се за вр ши ти нај
ве ћи део ра до ва на вр ти ћу, за вр ши ће 
се град ска пи ја ца и ас фал ти ра ће се 
пре ко 70 ули ца на те ри то ри ји оп шти
не. То су исто риј ске ства ри за оп шти
ну ко је ни су ура ђе не у прет ход них 
3040 го ди на. Ка да го во ри ло о пу те ви
ма, ни ка да. Ми слим да смо по ка за ли 
мно го то га кад су у пи та њу вер ске 
за јед ни це. Ра ди се фа са да хра ма Св. 
ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не, 
за тим ра ди се и на цр кви Пре све тог 
Ва ве де ња у цен тру, као и на цр кви на 
гро бљу. То је све по треб но на шим гра
ђа ни ма. 

По но во ис ти чем да је је дан од нај ве
ћих про бле ма ко ји смо на сле ди ли, 
по ред фи нан си ја, не по сто ја ње про је
ка та. Да смо има ли ра ђе не про јек те, 
ми би смо по ку ша ли са по кра јин ским и 
ре пу блич ким вла сти ма да на кон кур

си ма обез бе ди мо сред ства. На 
жа лост, про је ка та ни смо има ли.

Ја не знам ка ко су они до би ја ли 
но вац. Ми са да во ди мо бит ку да обез
бе ди мо сред ства за об но ву спорт ске 
ха ле. Има мо обе ћа ња да ће мо по сле 
но ве го ди не ком пле тан из нос сред ста
ва, 300 ми ли о на ди на ра, до би ти за 
за вр ше так. 

Тахалајебилабомбастичнонаја
вљиванајош2008.годинеодстра
не бивше власти. Као и фабрика
воде?

– За Ин ђи ју то ни је но ви на, у ха лу је 
по тро ше но 11 ми ли о на евра. Да ми 
има мо те нов це Ин ђи ју не би сте пре
по зна ли. Ни ка да је не би смо по че ли, 
та ко ка ко су је на ши прет ход ни ци 
по че ли, али ми је са да мо ра мо за вр
ши ти. Исти слу чај је и са фа бри ком 
во де. И је дан и дру ги про је кат су би ли 
бом ба стич но на ја вљи ва ни, а гра де се 
од 2008. го ди не. За ко ји ме сец би ће 
рав но 10 го ди на. Фир ма ко ја је гра ди
ла фа бри ку во де ви ше не по сто ји, или 
је оти шла у сте чај. У сва ком слу ча ју, 
они ви ше не мо гу да за вр ше ра до ве, 
а у пи та њу је до ку мен та ци ја од јед но 
15 ки ло гра ма, то тре ба рас пе тља ти. 
То су вр ло, вр ло ве ли ки про бле ми. 
Мно го сред ста ва по тро ше но, мно го 
ло ших про ра чу на. Али сва ко оста вља 
свој траг. Јед на од пр вих ства ри ко ју 
смо обе ћа ли је би ло да ће мо ре ши ти 
пи та ње во до снаб де ва ња. И ми смо до 
са да ура ди ли пет но вих бу на ра, то 
ко шта ја ко мно го. То је не што што гра
ђа ни не ви де. То је иста при ча као и 
ин ду стриј ска зо на. То су ску пе, кључ
не ства ри. Да смо хте ли да се ба ви мо 
по пу ли змом и да ску пља мо јеф ти не 
по ли тич ке по е не, ми би смо за тај 
но вац на пра ви ли не ку фон та ну и то 
би се ви де ло. Ова ко, ми смо ра ди ли 
кључ не ства ри, до ма ћин ски, од го вор
но, и на да мо се да ће на ши су гра ђа ни 
то пре по зна ти. 

ВладимирЋосић

Инђија је једнаодреткихопштина
запример,којасенестидипрошло
сти и обележава Дан ослобођења у
Другом светскомрату.Однедавно је
одлученодасеуовомградуподигне
споменик Милунки Савић, српској
хероиниизПрвогсветскограта.Како
једонетаоваодлукакојаћеслужити
напоносИнђији?

 Ни сам ја од лу чио, на не ки на чин сам 
мо жда ини ци рао. Игром слу ча ја ини ци
ја ти ва је сте би ла мо ја. Ма ло сам имао 
при ли ке да се упо знам са ње ним жи во
том. То ме је асо ци ра ло на бор бу ко ју 
ми у Ср би ји стал но во ди мо, а жр тве 
бу ду не ка ко ста вље не по стра ни. 
Ми лун ка Са вић ни је мит. Она је по сто ја
ла и има на след ни ке ко ји су да нас жи ви 
и здра ви. Ми лун ка је на ша Јо ван ка 
Ор ле ан ка. Она је по сле ра та ра ди ла као 
чи ста чи ца у јав ном то а ле ту и од би ла је 
фран цу ску на ци о нал ну пен зи ју. У Дру

гом свет ском ра ту по ма га ла је бор бу 
про тив оку па то ра. Не ди ће ва по ли ци ја ју 
је ухап си ла и за тво ри ла у ло гор на 
Ба њи ци. Исти ти Ср би ко ји ма је она 
до не ла сло бо ду. Исти ти Ср би ко ји су је 
хап си ли су са њом ра то ва ли и ди ви ли 
јој се, а вр ло бр зо за бо ра ви ли ко је би ла 
Ми лун ка. На Ба њи ци су је осу ди ли на 
смрт. Та пре су да је до шла до не мач ког 
ко ман дан та ко ји је по це пао ту смрт ну 
пре су ду. Не мач ки ко ман дант је мно го 
ви ше це нио свог ча сног про тив ни ка не го 
ми сво је хе ро је. То ме је за и ста дир ну
ло, јер мно го ве ли ких Ср ба је до жи ве ло 
Ми лун ки ну суд би ну. Она има са мо је дан 
ма ли спо ме ник у Јо ша нич кој ба њи и то 
ми је био по вод да по кре нем ини ци ја ти
ву да се та квој јед ној же ни по диг не спо
ме ник. Она је сим бол не че га што би смо 
мо ра ли ма ло ви ше да це ни мо, а то је 
по жр тво ва ност. На про ле ће ће све би ти 
спрем но за по ди за ње спо ме ни ка.

МИЛУНКАСАВИЋ
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СарадњасаКошицама

Пред сед ник Општи не Инђи ја, 
Вла ди мир Гак недав но је са 
сарад ни ци ма бора вио у сло вач

ком гра ду Коши це где је првог чове ка 
инђиј ске локал не само у пра ве уго стио 
гра до на чел ник Рихард Раши. Раши је 
госте из Инђи је упо знао о при вред ним 
актив но сти ма и начи ни ма при вла че ња 
инве сти ци ја. 

 Осим гео стра те шког поло жа ја и 
опре мље но сти инду стриј ских зона, 
вео ма је важан однос пре ма инве сти
то ру и репу та ци ја гра да  иста као је 
гра до на чел ник Коши ца и пре до чио 
гости ма из Инђи је неко ли ко европ ских 
про је ка та на који ма тај град тре нут но 
ради.

Пред став ни ци општи не Инђи ја упо
зна ли су сло вач ке коле ге са тре нут но 
акту ел ним капи тал ним инфра струк
тур ним радо ви ма у севе ро и сточ ној 
рад ној зони.

 Ради мо на уре ђе њу инду стриј ске 

зоне после чега ће инве сти то ру оста
ти само да купи земљи ште од Општи
не и може одмах кре ну ти у изград њу. 
То је наша пред ност у одно су на дру ге 
и зато смо свр ста ни у ред нај ра зви
је ни јих општи на у Срби ји. При ме ри и 
иску ства успе шних европ ских гра до ва 
један су од моти ва дола ска у Коши це, 
због чега је успо ста вља ње сарад ње 
и парт нер ског одно са вео ма важно за 
даљи раз вој Инђи је   иста као је Вла
ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи
ја.

Током борав ка у Сло вач кој, пред сед
ник Гак посе тио је и ком па ни ју за саку
пља ње, пре ра ду и упра вља ње кому
нал ним отпа дом Косит. Гости ма из 
Инђи је пону ђе на је саве то дав на помоћ 
за реша ва ње еко ло шких про бле ма 
што ће им, како кажу, вео ма зна чи ти у 
даљем про це су ста вља ња у функ ци ју 
реги о нал не депо ни је. 

 М.Ђ.

ПредставнициградаКошицеугостилиинђијскоруковдство

Постро је ње ком па ни је Агро мар
кет у инђиј ској севе ро и сточ ној 
рад ној зони поче ће са радом до 

кра ја годи не. Пре ма инфор ма ци ја ма 
које посе ду ју пред став ни ци локал не 
само у пра ве, изме ђу 45 и 50 рад ни ка 
наћи ће запо сле ње у ком па ни ји која се 
бави трго ви ном раз ли чи тих пољо при
вред них про из во да и меха ни за ци је.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи
не Инђи ја иста као је да се све ча но 
отва ра ње оче ку је 15. децем бра, уко
ли ко сви радо ви буду окон ча ни пре ма 
рани је утвр ђе ном пла ну.

У севе ро и сточ ној рад ној зони, Агро
мар кет је изгра дио обје кат повр ши не 
14 хиља да ква дра та, што је вео ма 
важно за Инђи ју, јер се на бази ква
дра ту ре обра чу на ва порез на имо ви ну 
који је дирек тан при ход локал ној само
у пра ви. Пред став ни ци Агро мар ке та су 
наја ви ли про ши ре ње посто је ћих капа
ци те та у окви ру дру ге фазе која би 

обу хва ти ла изград њу још јед ног објек
та за про из вод њу вештач ког ђубри ва. 
Морам посеб но иста ћи, да се ради о 
пот пу но без бед ној про из вод њи без 
непри јат них мири са, за шта су обез
бе ђе не све нео п ход не дозво ле реле
вант них слу жби. У дру гој фази, посао 
ће наћи још око 40 рад ни ка, тако да ће 
ком па ни ја Агро мар кет упо сли ти укуп
но око 100 лица – рекао је Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи ја под
се тио је да су при кра ју и радо ви на 
изград њи логи стич ког цен тра ком па
ни је МБ транс, који се нала зи у бли
зи ни Агро мар ке та те да ће тај локал ни 
инве сти тор запо сли ти око 100 рад ни
ка.

Са изград њом свог објек та касни 
рускосрп ска ком па ни ја „Квас“, али 
ће и они уско ро при сту пи ти изград њи 
јер их на то оба ве зу је рани је пот пи сан 
уго вор каже Гак.

М.Ђ.

УСКОРООТВАРАЊЕКОМПАНИЈЕАГРОМАРКЕТ

50новихраднихместа

СКУППРЕДУЗЕТНИЦАУИНЂИЈИ

Бизнисћоше
Као део про јек та за еко ном ско осна жи ва

ње жена у четвр так, 23. новем бра годи не, 
одр жан је скуп пред у зет ни ца „Бизнис ћоше“ 
у Инђи ји, у орга ни за ци ји Еду ко ма из Новог 
Сада. Глав на тема ску па била је, „Како 
посло ва ти у Срби ји када сте жена?“, са 
циљем да се под стак не раз вој жен ског 
пред у зет ни штва. 

Скуп пред у зет ни ца „Бизнис ћоше“ је 
дога ђај који оку пља пред у зет ни це, оне које 
пла ни ра ју да то поста ну и сви ма који ма је 
потреб но уна пре ђе ње посло ва ња иста кла 
је Сања Алви ро вић из ново сад ског Еду ко
ма.

О сво јим иксу стви ма и поче ци ма гово ри
ле су пане лист ки ње, успе шне жене, пред у
зет ни це из Инђи је Сања Зец (Ђурић доо), 
Зори ца Петро вић (Цен тар за нефор мал но 
обра зо ва ње Дру ги корак), Бран ка Лихвар
чек (Вилин салаш) и Рад ми ла Митро вић 
(Аген ци ја СОС Ин, један од осни ва ча ТК 
Тури стич ког кана ла). Нај че шћи про бле ми 
се јавља ју при поди за њу кре ди та код бана
ка јер се у Срби ји још увек зна да се 
некрет ни не воде на мушкар це, а нијед на 
послов на бан ка не даје веће суме нов ца за 
запо чи ња ње бизни са без хипо те ка на имо
ви ну. До кра ја годи не орга ни зо ва ће мо 
панел диску си је у Бео гра ду и Новом Саду. 
Доса да шња иску ства су одлич на и дра го 
нам је што смо мно гим жена ма помо гли да 
се ослу че да започ ну соп стве ни бизнис  
каже орга ни за тор ка ску па Сања Алви ро
вић.

ЈКПВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА

Новаводоводна
мрежа

Ста нов ни ци ули це Десан ке Мак си мо вић 
у Инђи ји од сада ће има ти боље водо снаб
де ва ње захва љу ју ћи пот пу но новој водо
вод ној мре жи чија је изград ња окон ча на 
кра јем про шле неде ље. Потре ба за изград
њом нове мре же јави ла се због честих 
хава ри ја. Реа ли за ци ја инве сти ци је вред не 
два мили о на дина ра, при па ла је Јав ном 
кому нал ном пред у зе ћу „Водо вод и кана ли
за ци ја“ у Инђи ји након рас пи са не јав не 
набав ке.

 Посао смо пове ри ли нашем „Водо во ду“ 
чиме смо наше јав но пред у зе ће ста ви ли у 
функ ци ју да тржи шно послу је. Послед њих 
15 годи на није било носи лац нијед ног 
посла а сада, захва љу ју ћи струч ном руко
вод ству, више не чека ју да им се пла та да 
из буџе та већ сво јим радом и зала га њем 
оства ру ју при ход. Таква прак са ће бити 
наста вље на и у оста лим јав ним пред у зе ћи
ма као доказ дома ћин ског посло ва ња чита
ве локал не само у пра ве и локал ног руко
вод ства  иста као је Вла ди мир Гак, пред
сед ник Општи не Инђи ја.

М.Ђ.

www.indjija.net
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ПОСЛАНИЦИИЗСКУПШТИНЕСЛОВАЧКЕУСТАРОЈПАЗОВИ

Јачањесарадње
напољуобразовања

Сло вач ка репу бли ка 
подр жа ва про јек те 
јача ња наци о нал не 

све сти и кул тур ног иден
те та Сло ва ка у дија спо ри. 
Са циљем сагле да ва ња 
поло жа ја, потре ба и инте
ре са сло вач ке наци о нал
не мањи не у Срби ји, како 
функ ци о ни шу посто је ће 
сло вач ке инсти ту ци је и 
коли ко је уче шће локал не 
само у пра ве у томе, у Ста
рој Пазо ви су бора ви ле 
деле га ци је два скуп штин
ска одбо ра Народ не скуп
шти не Сло вач ке репу бли ке 
– Одбо ра за обра зо ва ње, 
нау ку, омла ди ну и спорт и 
Одбо ра за кул ту ру и меди
је. 

Током посе те Ста рој 
Пазо ви, народ ни посла ни
ци сло вач ког пар ла мен та 
има ли су неко ли ко сусре
та, на који ма су раз мо три ли 
ове теме, као и могућ но сти 
сарад ње, како за одр жи вост 
сло вач ке зајед ни це у Срби
ји уз помоћ Сло вач ке репу
бли ке, тако и две ју зема ља 
у дру гим обла сти ма. 

Област која нај ви ше спа ја 
две земље је обра зо ва ње, 
што је била и тема сусре та у 
Народ ној скуп шти ни Срби
је, каже за М нови не народ
на посла ни ца Љибу шка 
Лака тош, и дода је: „При ча
ли смо о убр за њу про це са 
пре во ђе ња дипло ма као и о 
могућ но сти ма раз ме на сту
де на та, одно сно сту ди ра ња 
наших мла дих у Сло вач кој и 
сту ди ра њу мла дих Сло ва ка 
у Срби ји.“ 

Уста вом Сло вач ке репу
бли ке дефи ни са на је оба ве
за помо ћи Сло вач ке Сло ва
ци ма у дија спо ри. Гости из 
Сло вач ке су изра зи ли задо
вољ ство са поло жа јем сло
вач ке наци о нал не мањи не 
у Срби ји, кон крет но у Ста рој 
Пазо ви, где су се саста ли 
са руко вод ством Општи не, 
Месне зајед ни це и сло вач
ких инсти ту ци ја, функ ци о
ни са њем тих инсти ту ци ја 
и уче шћем локал не само у
пра ве у томе. 

 Годи на ма у назад смо 
обно ви ли гото во све објек те 
сло вач ке зајед ни це, јер не 

само да слу же мањин ском 
наро ду, већ су и спо ме ни
ци кул ту ре у нашој сре ди ни. 
Поно сан сам што у општи ни 
Ста ра Пазо ва није важно 
ко је Србин а ко Сло вак, 
већ ко је какав човек изја
вио је овом при ли ком Ђор
ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва. 

Током борав ка у Ста рој 
Пазо ви посла ни ци сло
вач ког пар ла мен та, чла но
ва Обо ра за обра зо ва ње, 
нау ку, омла ди ну и спорт и 
Одбо ра за кул ту ру и меди
је посе ти ли су цен трал
ни архив СЕАВЦ у Срби ји, 
цркву, шко лу и СКУД „Херој 
Јан ко Чме лик“. Осим на 
пољу обра зо ва ња и кул
ту ре посто је могућ но сти 
сарад ње и у дру гим обла
сти ма, за шта су обе стра не 
изра зи ле инте ре со ва ње. У 
настав ку посе те, деле га ци
ја из Сло вач ке репу бли ке 
има ла је сусре те и у дру гим 
мести ма у Вој во ди ни у који
ма живе Сло ва ци и у Вла ди 
АП Вој во ди не.

Ј.Клинко

ПоносансамштоуопштиниСтараПазованијеважноко је
СрбинакоСловак,већкојекакавчовекизјавиојеовомпри
ликомЂорђеРадиновић,председникОпштинеСтараПазова

ДелегацијапосланикаРепубликеСловачкеушетњиСтаромПазовом

ИНФРАСТРУКТУРА

Триинвестиције

Општи на Ста ра Пазо ва и 
Мини стар ство при вре де Вла де 
Репу бли ке Срби је издво ји ли су 
140 мили о на дина ра за реа ли
за ци ју три зна чај не инве сти ци
је. У пита њу су про јек ти који се 
тичу уре ђе ња цен тра у Вој ки 
који је реа ли зо ван, док ће сле
де ће годи не бити реа ли зо ва ни 
про јек ти који се тичу дру ге фазе 
рекон струк ци је цен тра у Новим 
Банов ци ма и изград ње сао бра
ћај ни це у окви ру цен трал не 
рад не зоне у Ста рој Пазо ви, 
иста као је за М нови не Дра ган 
Сте ва но вић, држав ни секре тар 
Мини стар ства при вре де. За 
поме ну те про јек те Општи на 
Ста ра Пазо ва издво ји ла је 80 
мили о на дина ра, док је Мини
стар ство при вре де опре де ли ло 
60 мили о на дина ра. М.Л.

САОБРАЋАЈ

Бесплатни
прегледи

Ауто мото савез Срби је тра
ди ци о нал но у зим ској сезо ни, 
пози ва воза че да бес плат но 
про ве ре тех нич ку исправ ност 
вози ла, на око 100 лини ја тех
нич ких пре гле да у пре ко 60 гра
до ва Срби је. О зна ча ју ове 
акци је нај бо ље гово ре доса да
шњи пода ци АМСС, да је кроз 
пре гле де тех нич ке исправ но сти 
вози ла, који су оба вље ни током 
про те клих неко ли ко годи на у 
акци ја ма Исправ но вози ло – 
без бед но вози ло, утвр ђе но да 
је гото во сва ко тре ће пре гле да
но вози ло било неис прав но. У 
Ста рој Пазо ви се пре глед може 
оба ви ти у Ауто мото клу бу 
Заста ва до 25. новем бра а 
одзив је вео ма слаб. Днев но се 
пре гле да два до три вози ла и 
поло ви на има неис прав не 
систе ме за коче ње и упра вља
ње. Вла сни ци ауто мо би ла су 
саве сни, по пита њу зим ске 
опре ме и заме не пне у ма ти ка, 
при ме ћу ју у Ауто мото клу бу 
Заста ва у Ста рој Пазо ви.

З.К.
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У Мини стар ству при вре де Вла де 
Репу бли ке Срби је заме ник пред
сед ни ка Општи не Ста ра Пазо ва 

Милан Беа ра, пот пи сао трој ни уго вор 
о изград њи дела сао бра ћај ни це у 
четвр тој ста ро па зо вач кој инду стриј ској 
зони, чији је први део, дужи не 950 
метара, завр шен 
рани је. Радо ви на 
изград њи дру гог 
дела, дужи не пре
ко једног километра 
обу хва та ће, поред 
изград ње пута, и 
изград њу земља
них кана ла за 
одво ђе ње кишни це 
са асфал та и окол
них тере на. Про це
ње на вред ност 
инве сти ци је је пре
ко 50 мили о на 
дина ра, од чега ће 
Мини стар ство при
вре де финан си ра
ти са 60 одсто, а 
Општи на Ста ра 
Пазо ва са 40 одсто сред ста ва. Пово
дом доби ја ња сред ста ва за реа ли за
ци ју про јек та и пот пи си ва ња поме ну
тог Уго во ра пред сед ник Ради но вић је 
још јед ном под се тио на зна чај ове 
инве сти ци је уз закљу чак да ће, по 
завр шет ку ком плет не рад не зоне и 
почет ка зва нич ног посло ва ња свих 
пред ви ђе них ком па ни ја, овде бити 
запо сле но још неко ли ко хиља да рад
ни ка.

 Иако је овде акце нат ста вљен на 
потре бе при вред ни ка који послу ју у 
обли жњим инду стриј ским зона ма, 
нова сао бра ћај ни ца ће добро доћи и 
гра ђа ни ма, јер ће овим путем брже и 
јед но став ни је сти за ти из Нових Бано
ва ца ка Новој Пазо ви или Вој ки и 
даље пре ма ауто пу ту Е70 тј. ауто   
пу ту Бео град – Загреб, рекао је при ли
ком пот пи си ва ња уго во ра у Мини стар
ству при вре де заме ник пред сед ни ка 
Општи не Милан Беа ра.

Шире ње, раз ви ја ње и инфра струк
тур но пове зи ва ње посто је ћих инду

стриј ских зона и ства ра ње нових кључ
ни су стра те шки циље ви руко вод ства 
Општи не Ста ра Пазо ва у при вла че њу 
нових инве сти то ра и отва ра њу нових 
рад них места. На тери то ри ји општи не 
Ста ра Пазо ва тре нут но посто је чети ри 
инду стриј ске зоне у који ма послу је 

вели ки број успе
шних свет ских и 
дома ћих ком па ни ја 
које запо шља ва ју 
рад ни ке не само са 
тери то ри је општи
не, већ и из окол
них гра до ва и 
општи на. Да 
Општи на Ста ра 
Пазо ва стра те шки 
ради на раз во ју и 
при вред ном јача
њу гово ри и чиње
ни ца да од укуп но 
десет насе ља у 
ста ро па зо вач ко ј 
општи ни, чак девет 
има усво је не урба
ни стич ке пла но ве 

без којих нема град ње и оства ри ва ња 
инве сти ци ја. За посло ва ње у Цен трал
ној рад ној зони која је у пот пу но сти 
кому нал но опре мље на, поред јед не 
дома ће, одлу чи ли су се бел гиј ска и 
немач ка ком па ни ја. Општи на Ста ра 
Пазо ва обез бе ди ла је сред ства за 
наста вак изград ње сао бра ћај ни це која 
ће инфра струк тур но уна пре ди ти нај
мла ђу рад ну зону на тери то ри ји 
општи не. Пре ма речи ма над ле жних, 
када ново до ла зе ће ком па ни је зва нич
но поч ну са посло ва њем у овој инду
стриј ској зони, хлеб за сво је поро ди це 
наћи ће још неко ли ко хиља да рад ни
ка. Под се ти мо да је пре три годи не у 
овој инду стриј ској зони у сарад њи са 
немач ким инве сти то ром изгра ђе но 
950 мета ра пута, а настав ком изград
ње поме ну те сао бра ћај ни це одго во ри
ће се потре ба ма при вред ни ка, али и 
обич них гра ђа на који ће брже сти за ти 
из Нових Бано ва ца ка Новој Пазо ви 
или Вој ки и даље ка ауто   пу ту Бео
град – Загреб. С.С.

Изградњапута

ИНДУСТРИЈСКАЗОНАСТАРАПАЗОВА СТАРАПАЗОВА

Распевани
Срем
 

Фести ва л  мла дих пева ча сло вач ких 
народ них песа ма Рас пе ва ни Срем  одр
жан је 19. новем бра у ста ро па зо вач кој 
позо ри шној сали, у орга ни за ци ји  Месног 
одбо ра Мати це Сло вач ке Ста ра Пазо ва и 
СКУД „Херој Јан ко Чме лик“.

 Захва љу ју ћи тим мла дим људи ма, 
који се тру де да песмом и народ ном 
ношњом чува ју и сво ју тра ди ци ју и кул ту
ру, сло вач ка народ на песма  ће се на 
овим про сто ри ма дуго пева ти – рекла је 
Либу шка Лака тош, пред сед ни ца Орга ни
за ци о ног одбо ра фести ва ла.

Иако је било мало пева ча жири који је 
радио у саста ву Вла да на Бзов ски, Ана 
Вереш и Злат ко Хњу па из Ста ре Пазо ве, 
Јаро слав Петр шљан из Бин гу ле и Влат ко 
Мик сад из Ило ка, није имао лак посао. 
По њихо вој оце ни побед ни ца фести ва ла 
је Мар ти на Кукуч ка из Боље ва ца. Дру го 
место  је при па ло Маји Мац ко из Шида, а 
две тре ће награ де осво ји ле су  Ема 
Кочиш из Ста ре Пазо ве и Дани е ла Грек са 
из Доба но ва ца. 

Игор Ухе љи из Ста ре Пазо ве награ ђен 
је  за аутен тич ност сло вач ке народ не 
песме. Жири је похва лио орке стар и све 
пева че и кон ста то вао да би пева чи тре
ба ли више да раде на арти ку ла ци ји и да 
песме пева ју са више емо ци ја.

По оце ни жири ја публи ке нај у спе шни ја 
је била Јова на Трку ља из Шида. Награ да 
за нај а у тен тич ни ју народ ну ношњу по 
оце ни жири ја у саста ву коре о граф Руже
на Чер вен ски и Ката ри на Вршка, дуго го
ди шњи фол кло ри ста, при па ла је  Андреи 
Руман  из Ста ре Пазо ве. 

Нау спе шни ји ма на фести ва лу  награ де 
је уру чио Павел Кукуч ка, пред сед ник 
Фести вал ског одбо ра  Рас пе ва ни  Срем.  
Пева че је пра тио сло вач ки народ ни орке
стар по руко вод ством пазов ча на Вла ди
сла ва Фор га ча. У сјај ном орке стру су 
поред ста ро па зов ча на били и одлич ни 
музи ча ри  из Вој ло ви це и Ило ка. У реви
јал ном делу су уче ство ва ли Јурај Кубеч
ка, осни вач фести вал и прва побед ни ца  
Јана Кубеч ка – Вуко вић, као и  Мари ја 
Бзов ски.  

АнаСимоновић
фотоАрхиваСКУДЈанкоЧмелик

МиланБеара

ЕмаКочиш
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

НекадашњиРатарскидом
идаљепропада

Овуграђевинуније
градиланиЈНА,

ниВојскаСрбије.
Њусуодсвојих

средстава,својим
радомитрудом

изградили
митровачки

земљорадници
тридесетихгодина

прошлогвека

Од када је у сао бра ћај пуштен 
митро вач ки под во жњак, са уре ђе
ним при ступ ним сао бра ћај ни ца

ма, згра да Дома Вој ске Срби је неу год но 
штр чи. Сво јим изгле дом оду да ра од 
савре ме ног и уре ђе ног окру же ња. Про
сто се човек пита, да ли ће се ова, по 
све му репре зен та тив на гра ђе ви на, јед
ног дана уру ши ти или ће се наћи реше
ње да се нека да шњи Ратар ски дом спа
се.

Исто ри ја ове згра де нео дво ји во је 
ве за на за исто ри ју Гра да Срем ске 
Ми тро ви це и не по сто ји ни ка кво мо рал
но оправ да ње за ње но про па да ње. 
Од но сно, не би тре ба ло да по сто ји, јер 
ову гра ђе ви ну ни је гра ди ла ни ЈНА, ни 
Вој ска Ср би је. Њу су од сво јих сред ста
ва, сво јим ра дом и тру дом из гра ди ли 
ми тро вач ки зе мљо рад ни ци три де се тих 
го ди на про шлог ве ка. Срп ско ра тар ско 
дру штво из Срем ске Ми тро ви це је јед но 
од удру же ња ко је је у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та са гра ди ло згра ду на 
углу ули ца Фру шко гор ске и Же ле знич ке, 

не ка да шњи Ра тар ски дом у ком је би ла 
сме ште на Срп ска ра тар ска чи та о ни ца и 
књи жни ца. Ова згра да је по сле ра та 
кон фи ско ва на и од 1953. го ди не при па
ла је ЈНА у ко јој је био сме штен Дом, 
пр во Ју го сло вен ске на род не ар ми је, 
за тим Вој ске Ју го сла ви је, па Вој ске 
Ср би је и Цр не Го ре и на кра ју Вој ске 
Ср би је. 

О то ме ка ко је те кла град ња Ра тар
ског до ма пре десе так годи на при чу за М 
но ви не ис при чао је сада већ покој ни 
Жи ван Ђур ђе вић. Тада је био ве ро ват но 
по след њи жи ви Ми тров чанин ко ји је 
уче ство вао у ње го вој град њи. 

 Ра тар ски дом је по чео да се зи да 
не где три де се тих го ди на. Ја сам та да 
имао 18 го ди на и до бро се се ћам то га. У 
вре ме по чет ка из град ње пред сед ник 
удру же ња ра та ра у Ми тро ви ци био је 
мој отац, Сте ван Ђур ђе вић. Ми, ра тар
ско удру же ње, смо има ли не што ушпа
ра них но ва ца, али то ни је би ло до вољ
но да се та ква згра да са гра ди. То је 
ве ли ка гра ђе ви на и за ово до ба, а ка мо 
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ли за оно. Ме ђу тим, мој отац је био 
ма ло хра бри ји не го што су би ли ње го ви 
прет ход ни ци, и он је ре шио да се кре не 
у град њу. Све што су ми тро вач ки ра та ри 
го ди на ма шпа ра ли да ва ли су у бан ку, 
та ко да се то на ку пи ло, али ни је би ло 
до ста. Та да шња Оп шти на нам је да ла 
плац. На том пла цу је кад год би ла ве ли
ка ва га, нат кри ве на. Ту су мо гла ући 
ко ла пу на се на, или не чег дру гог и ту се 
ме ри ла ро ба. Ка да су ра та ри до би ли тај 
плац, ва га је пре ме ште на и по че ло се са 
зи да њем. Шум ска упра ва нам је да ла 
гра ђу, а ци глу смо ку по ва ли. Би ло је две 
ци гла не у Ми тро ви ци, Га шпар че ва и 
Мај за цо ва. Ми смо ку по ва ли ци глу од 
Га шпар ца. Е, кол’ко сам ја ко ла ци гле 
до ву као, сам Бог зна. Две го ди не је тра
ја ла град ња Ра тар ског до ма, а зи да ли 
су га мај сто ри Цр но трав ци. Све ми тро
вач ке ра тар ске по ро ди це су да ва ле при
ло ге. Ту је био чи ка Жи ван Јер ко вић, па 
Прав да ши, Јо ва но ви ћи, Исај ло ви, 
Ку змин ци. Сви су уче ство ва ли, они ко ји 
ни су мо гли да ти нов ча не при ло ге, по мо
гли лич ним ра дом. Би ло је ту ле пих при
ло га, бо га тих срп ских зе мљо рад нич ких 
по ро ди ца. Зи да ње та кве јед не згра де је 
би ло ја ко ску по, али ми тро вач ки ра та ри 
су све то пла ти ли и са гра ди ли се би дом, 
се ћа се де да Жи ка Ђур ђе вић.

 На ша омла ди на је увек ор га ни зо ва
ла раз не за ба ве и се ла. Док ни смо има
ли наш до м ми смо се ор га ни зо ва ли по 
при ват ним ку ћа ма. Се ћам се да је у ку ћи 
по ро ди це Ми ло ван чев би ла јед на ве ли
ка са ла где су се те за ба ве одр жа ва ле. 

Е, ка да је са гра ђен дом, он да смо на ста
ви ли да те игран ке одр жа ва мо у ње му. 
Нај ве ћа за ба ва је би ла у фе бру а ру о 
По кла да ма. Та да би се оку пи ло мно го 
све та, би ла је му зи ка, игран ка и на кра ју 
том бо ла. Сва ко је да вао при лог ко ли ко 
је мо гао, и из тог при хо да де лом су се 
де ли ле на гра де, а де лом се фи нан си ра
ло дру штво и град ња До ма. Игра ли смо 
ко ло, али и окрет не игре, тан го, вал цер 
и све оно што се у то до ба игра ло. Мом
ци и де вој ке су се ле по обла чи ли кад би 
до ла зи ли на за ба ве, у све ча на оде ла 
или на род не но шње. Би ла је и учи те љи
ца, го спо ђа Ми ла ко вић ка ко ја је нас 
мла де учи ла глу ми. Ми смо он да да ва ли 
раз не пред ста ве, „Се о ског ло лу“ и 
„Де во јач ку кле тву“. Има ли смо и ор ке
стар, нас пе то ри ца, а ја сам при лич но 
до бро сви рао там бу ру. Ту је сви рао не ки 
Ан дри ја, зва ли смо га Шму ра, он је знао 
и по но та ма да сви ра, а ми оста ли са мо 
по слу ху. По ред пред ста ва и игран ки 
има ли смо и пе вач ко дру штво. Ка пе тан 
по ли ци је Иг ња то вић је био хо ро во ђа. 
Би ла су то ле па вре ме на. Од мо је 18 
го ди не ја сам ишао на те при ред бе и 
за ба ве. У то вре ме у Ми тро ви ци је био и 
За на тлиј ски и тр го вач ки до м, пре ко пу та 
Ма ле цр кве. Ми смо ишли на за ба ве код  
тр го ва ца, и они код нас. Ни кад ни је би ло 
ру жних ре чи ме ђу на ма. А он да је до шао 
рат и све се то пре ки ну ло, при чао нам је 
де да Жи ван Ђур ђе вић.

Те 2007. годи не, када смо обја ви ли 
при чу о Ратар ском дому, посто јао је 
Ма стер пла н Вла де Ср би је за про да ју 
ви шка вој них обје ка та и њиме је била 
пред ви ђе на про да ја 35 до мо ва у гра до
ви ма ши ром Ср би је, а ме ђу њи ма и про
да ја До ма вој ске у Срем ској Ми тро ви ци, 
од но сно не ка да шњег Ра тар ског до ма. 
Та иде ја се изја ло ви ла. Ко се уоп ште 
сећа ко је тада био мини стар вој ни? 
Зако ни се доно се и пре ста ју да важе, 
међу тим суд би на Ратар ског дома и 
даље је неиз ве сна.

С.Цуцанић

Управа за управљање имовином 
Министарства одбране Републике 
Србије је проценила вредност овог обје-
кта на 45 милиона динара. Тадашње 
градско руководство је сматрало да ни 
објекат ни локација не вреде толико, па 

је Град Сремска Митровица 2015. покре-
нуо иницијативу за поновним утврђи-
вањем вредности овог објекта. Град је 
био заинтересован да од Министарства 
одбране Републике Србије купи помену-
ти објекат, али спорна је била цена.

Војскатражи45милионадинара

Свемитровачке
ратарскепородицесу

давалеприлоге.
ТујебиочикаЖиван

Јерковић,па
Правдаши,

Јовановићи,Исајлови,
Кузминци.Свису

учествовали,оникоји
нисумоглидати
новчанеприлоге,
помоглиличним

радом.Зидањетакве
једнезградејебило

јакоскупо,али
митровачкиратари
сусветоплатилии
саградилисебидом,
сећаоседедаЖика

Ђурђевић
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ТЕМАТСКАСКУПШТИНААСОЦИЈАЦИЈЕСТОЧАРАСРЕМАИМАЧВЕ

Сточаризабринути
заоткупиценесвиња

Асо ци ја ци ја сто ча ра 
Сре ма и Мачве била 
је дома ћин ску па одга

ји ва ча сви ња, који се одр
жао у Срем ској Митро ви ци 
20. новем бра. Орга ни за ци
ју је помо гла и митро вач ка 
Аген ци ја за рурал ни раз
вој, а ово је тре ће оку пља
ње сто ча ра у послед ње две 
годи не. Гости пре да ва чи на 
су били Оли вер Стан ко вић, 
дирек тор Еду фарм Црвен
ка и Жар ко Авра мов, док тор 
вете ри нар ске меди ци не, 
као и  Ненад Тер зић, шеф 
Oдељења за сто чар ство у 
Мини стар ству пољо при вре
де, шумар ства и водо при
вре де.

Теме пре да ва ња су биле 
здрав стве ни ста тус фар ме и 
ути цај на про из вод не резул
та те, кал ку ла ци ја про из вод
ње на фар ми и моде ли удру
жи ва ња про из во ђа ча сви ња. 
Сто ча ри су се освр ну ли и 
на недав ну посе ту дан ских 
фар ме ра, и раз го ва ра ли о 
могу ћим обли ци ма и моде
ли ма сарад ње. Истак ну то 
је да су ова кви ску по ви увек 
пожељ ни као и пре да ва ња, 
раз ме на инфор ма ци ја, иску
ста ва и сарад ња, што им 
Асо ци ја ци ја и пру жа.

Зоран Ерић, пред сед ник 
Асо ци ја ци је сто ча ра Сре
ма и Мачве иста као је ће, 
у наред ном пери о ду, сто ча
ри ма допри не ти и рад кан

це ла ри је Асо ци ја ци је удру
же ња сто ча ра где ће се у 
будућ но сти одви ја ти раз не 
актив но сти. 

 Конач но смо доби ли 
место за наше актив но сти, 
а у чијем отва ра њу нам је 
помо гла како локал на само
у пра ва, тако и мини стар ство 
пољо при вре де. Број чла но
ва у Асо ци ја ци ји вари ра, 
али увек се кре ће око 200. 
Што се тиче ситу а ци је цена 
сви ња у одно су на про шлу 
годи ну, она је слич на. Прво 
је цена поче ла да пада, сада 
је дошло до пове ћа ња. Тре
нут на цена се кре ће око 180 
дина ра, а про шле годи не у 
ово вре ме била је око 155 
дина ра. У јед ном момен ту 
смо били упла ше ни да ће 

доћи до дра стич ног пада – 
каже Ерић. 

Који су то начи ни на које 
би држа ва могла да помог не 
сто ча ри ма, Ерић каже: 

 Нај пре би тре ба ло да се 
ура де пра вил ни ци о кла си
фи ка ци ји свињ ских тру по ва 
и да посто ји пра вил ник по 
ком се отку пљу је. Про блем 
је што нема мо закон о про
ме ту пољо при вред них про
из во да који мора под хит
но да се ура ди да би могла 
да посто ји изве сност у овој 
нашој про из вод њи. Зна чи ло 
би нам да има мо на нивоу 
целе годи не уго вор са оним 
пре ра ђи ва чем који ће од нас 
отку пљи ва ти сви ње, да не 
дола зи мо у про блем да пада 
цена и да нема мо коме да 

Сапредавања

ЗоранЕрић

Проблемјешто
немамозакон
опромету
пољопривредних
производакоји
мораподхитно
дасеурадидаби
могладапостоји
извесностуовој
нашојпроизводњи,
кажеЕрић

Министарство
пољопривреде
јесуфинансијер

отварања
канцеларије
Асоцијације

сточараСрема
иМачве.Рад
Асоцијације
јепомогла
Агенцијаза

руралниразвој
ГрадаСремска

Митровица
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испо ру чи мо робу – дода је 
Ерић. 

Што се тиче сарад ње са 
Митро сом, Ерић каже да 
мали број људи сара ђу је 
са овом ком па ни јом. Пре ма 
њего вим речи ма, Митрос је 
пону дио годи шње уго во ре 
сто ча ри ма, али не зна људе 
који су их скло пи ли или узе
ли пра сад за тов. Он сма тра 
да се откуп сви ња тре ба прво 
извр ши ти на нивоу држа ве и 
да кла ни ча ри не уво зе сви
ње из ино стран ства, као што 
се то нерет ко деша ва. 

Ску пу је, изме ђу оста лих 
број них сто ча ра при су ство
вао и Сре тен Тимо ти је вић 
из Чал ме. Сре тен је иста
као да су еду ка тив ни ску по
ви пожељ ни, и да се из њих 
увек нау чи нешто ново, али 
и раз ме не инфор ма ци је и 
поде ле иску ства са оста лим 
сто ча ри ма. Он, зајед но са 
оцем, на годи шњем нивоу 
уто ви око 200 кома да сви ња. 

 Сто чар ством се бави
мо неко ли ко годи на. То нам 
је поро дич ни посао, радим 
зајед но са татом. Што се 
тиче тре нут не цене сви
ња, она вари ра и ситу а ци
ја је про мен љи ва. Тре нут
но изно си око 180 дина ра. 
Годи шње уто ви мо око 200 
кома да сви ња, али нема мо 
затво рен циклус, већ купу
је мо пра си це и про да је мо 
товље ни ке. Поред узго ја 
сви ња, бави мо се и пољо
при вре дом и има мо око 20 
јута ра наше земље и још 60 
у заку пу. То нам омо гу ћа ва 
да про из ве де мо сами хра ну 
за сви ње. Има мо кла ни це 
са који ма сара ђу је мо. Даљи 
пла но ви су нам про ши ре
ње про из вод ње, завр ша ва
мо обје кат за додат них 250 
кома да сви ња, тако да пла
ни ра мо про ши ре ње што се 
това тиче. Што се тиче суб
вен ци ја, бићу задо во љан 

ако и даље оста не 1.000 
дина ра по грлу. Увек може 
боље, али може и горе – 
напо ми ње Тимо ти је вић. 

Што се тиче Митро са, 
Сре тен каже да је раз ма
трао могућ ност о потен ци
јал ној сарад њи, али да за 
сада није заин те ре со ван. Он 
дода је да се поло жај пољо
при вред ни ка не мења годи
на ма, али да, ако се вред но 
и напор но ради, може да се 
живи и да се постиг ну одре
ђе ни резул та ти. Тако ђе се 
нада да ће се у будућ но сти 
Асо ци ја ци ја раз ви ти и да ће 
сто ча ри моћи да побољ ша ју 
свој поло жај пре ко ње. 

Ненад Тер зић, шеф 
Oдељења за сто чар ство у 
Мини стар ству пољо при вре
де, шумар ства и водо при
вре де је напо ме нуо да  неће 
бити неких зна чај ни јих про
ме на када је у пита њу аграр
ни буџет и сек тор сто чар ске 
про из вод ње и сви њар ства. 

 У овој годи ни смо пове
ћа ли под сти ца је за ква ли
тет не при плод не крма че са 
седам на 10 хиља да дина ра. 
Надам се да ћемо тај износ 
задр жа ти у наред ној годи
ни. Про шле годи не, ресор
но мини стар ство из буџе та 
издво ји ло је под сти ца је за 
око 34.000 ква ли тет них при
плод них крма ча. Кон крет но у 
2016. годи ни, мини стар ство 
је пољо при вред ним про из
во ђа чи ма испла ти ло пре ко 
мили јар ду дина ра, када је у 
пита њу под сти цај за тов не 
сви ње, то је мили он грла – 
рекао је Тер зић. 

Мини стар ство пољо при
вре де је суфи нан си јер отва
ра ња кан це ла ри је Асо ци ја
ци је сто ча ра Сре ма и Мачве 
у Срем ској Митро ви ци. Рад 
Асо ци ја ци је је помо гла и 
Аген ци ја за рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца.

СањаСтанетић

СретенТимотијевић

Штосетиче
Митроса,Сретен
Тимотијевићкаже
дајеразматрао
могућност
опотенцијалној
сарадњи,али
дазасаданије
заинтересован

МИТРОВАЧКОУДРУЖЕЊЕ„ДАУН“

Сређене
просторије
Захва љу ју ћи дона

то ри ма про сто ри је 
Удру же ња за помоћ 

осо ба ма са Дау но вим син
дро мом у Срем ској Митро
ви ци су доби ле нови 
изглед. 

Како је изја вио Радо ван 
Кекић, секре тар удру же ња 
„Даун“, захва љу ју ћи овој 
дона ци ји заме ње ни су 
подо ви, расве та и сто ла
ри ја, а про сто ри је су окре
че не, тако да ће чла но ви 
Удру же ња од сада у при
јат ни јем амби јен ту одр
жа ва ти састан ке и ради
о ни це. Кекић ће захва лио 

дирек то ру Град ског ста
но ва ња Мило шу Кова чу и 
пред став ни ци ма ком па ни
ја на помо ћи и подр шци 
коју су пру жи ли Удру же њу 
„Даун“.

Дирек тор Град ског ста
но ва ња Милош Ковач је 
изја вио да је он иско ри
стио познан ства која има 
са фир ма ма са који ма 
сара ђу је Град ско ста но ва
ње и позвао их да уче ству
ју у овом хума ни тар ном 
про јек ту.

Сре ђе не про сто ри је 
Удру же ња за помоћ осо
ба ма са Дау но вим син дро
мом у Срем ској Митро ви ци 
су 21. новем бра оби шли 

при ја те љи Удру же ња, 
пред став ни ци локал не 
само у пра ве. Ина че, Град 
Срем ска Митро ви ца је по 
кон кур су за доде лу сред
ста ва невла ди ним орга ни
за ци ја ма из обла сти соци
јал не зашти тет за 2017. 
годи ну овом Удру же њу 
одо брио 400.000 дина ра. 

 Удру же ње „Даун“ је 
доби ло по 400.000 дина
ра, а Град је ове годи
не издво јио укуп но 5,3 
мили о на дина ра за рад 
17 удру же ња из обла сти 
соци јал не зашти те – изја
вио је начел ник Град ске 

упра ве за соци јал ну и 
здрав стве ну зашти ту Воји
слав Мир нић.

Општин ско удру же
ње за помоћ осо ба ма са 
Дау но вим син дро мом 
у Срем ској Митро ви ци 
посто ји једа на ест годи на. 
Тре нут но има око три де
сет актив них чла но ва, са 
који ма раде дефек то лог и 
вас пи тач. 

Недав но је и чла ну Удру
же ња „Даун“ Алек сан дру 
Кова че ви ћу пово дом Дана 
Гра да, уру че на Пла ке та 
Гра да Срем ска Митро
ви ца је добио награ ду за 
спорт ска достиг ну ћа. 

Б.С.

ОбилазакпросторијаУдружења„Даун“
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Визић је мало село, сме ште но на 
оброн ку Фру шке горе, уз хрват ску 
гра ни цу, уда ље но десе так кило

ме та ра од Бач ке Палан ке. Село тери
то ри јал но при па да Сре му, а нала зи 
се у бач ко па ла нач кој општи ни. Да би  
сти гли до шко ле, лека ра, општин ске 
адми ни стра ци је и рад них места у Бач
кој Палан ци, Визи ћа ни мора ју два пута 
да пре ђу хрват ску гра ни цу. А на сву ову 
муку, ту су и тро шко ви око пасо ша.

А у селу... све је ста ло деве де се тих. 
Мешта нин Миро слав Нин ко вић испри
чао нам је коли ко им про бле ма зада је 
то што се нала зе у ова квој ситу а ци ји. 

 Док није било гра ни ца, било је лак
ше. Сада мора мо пре ћи чети ри гра
ни це како бисмо оти шли код лека ра. 
Деца која се шко лу ју у Бач кој Палан ци 
мора ју има ти пасо ше, али и мла ђи, јер 
без пасо ша не могу код лека ра. То нам 
је баш про блем, а и вели ки тро шак. 
На сва кој цари ни се чека, пасош нам 
је пун печа та, а нико ме не пита кад 
он истек не да ли ја имам нова ца да га 
про ду жим или немам. Људи који нема
ју свој ауто мора ју ићи ауто бу сом, мора 
се... Због тога је ни не волим да идем у 
Палан ку – каже Миро слав. 

Пар ти зан ски пут је жила куца ви
ца Фру шке горе и про сти ре се целом 
њеном дужи ном и упра во се завр ша
ва се на рас кр сни ци Визић  Нештин. 
Нажа лост, пут се нала зи у лошем ста
њу и на њему већ више од деце ни ју 
нису рађе не ника кве сана ци је, тако да 
је до Визи ћа овим путем тешко и доћи. 
Дуго се гово ри ло о изград њи пута ка 
Ерде ви ку, међу тим, мешта ни кажу да 
од тога нема ништа. У селу има око 
сто ти нак кућа, а наш саго вор ник одма
ху је руком и каже да су оне махом пра
зне и да је Визић село са пре те жно ста
рач ким дома ћин ством. Мла дих нема, 
мом ци се не жене, јер како каже, сада 
нијед на девој ка неће да при ста не да 
дође и живи у селу.

Основ ну шко лу „Вук Кара џић“ поха ђа 
све га тро је деце. Дво је уче ни ка у тре
ћем раз ре ду и један ђак првак. Како 
Нин ко вић каже, шко ли пре ти затва ра
ње, јер наред них неко ли ко гене ра ци ја 
деце неће бити за шко лу. 

 Шко ла у Визи ћу је увек била чет
воро го ди шња, с тим што је рани је било 
мно го више ђака. Било је више деце, 
сад их има тро је у целој шко ли, а када 
сам ја ишао у први раз ред било нас је 

Безпасошаникодлекара

ВИЗИЋ:ЖИВОТИЗМЕЂУДВЕГРАНИЦЕ

Дабистиглидо
школе,лекара,

општинске
администрације
ираднихместа

уБачкојПаланци,
Визићаниморајудва

путадапређу
хрватскуграницу

МирославНинковић
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два на е сто ро. Деца кад завр ше сео ску 
шко лу,  наста вља ју шко ло ва ње у Бач
кој Палан ци. Омла ди не у селу гото во 
да нема, нео же ње них има мно го. Неће 
девој ке да се уда ју у село. Жени ли 
би се мом ци али кад девој ка чује да 
је момак из Визи ћа, која би дошла?! 
Тешко се живи, низ годи на није се 
ради ло ни ула га ло у село. Једи но што 
поред шко ле има мо про дав ни цу и 
амбу лан ту, то нам добро дође – дода је 
Нин ко вић. 

Он оце њу је ситу а ци ју у селу као врло 

лошу и каже да ништа нема пер спек ти
ву, али да се опет мора нешто ради ти 
како би се пре жи ве ло. 

 Бавим се овчар ством. Имам око 100 
ова ца и јага ња ца. Још као дете сам 
музао кра ве, бри нуо о тела ди ма, био 
сам укљу чен у све те посло ве. Моји 
роди те љи су се досе ли ли 1970. годи не 
из Босне, јер се онда будућ ност виде
ла у Бач кој Палан ци, вино гра ди ма... 
Ради ло се мно го, онда сам ја уз тату 
нау чио све око сто ке. Сада жена и ја 
бри не мо о овца ма. Редов но их водим 

на испа шу, једи но их не водим 
када је дубок снег. Ина че када 
је лепо вре ме, ја спа вам до три 
сата иза поно ћи и онда идем у 
шта лу код ова ца кад се јање. 
После их водим на испа шу 
и кући се вра ћам тек у мрак. 
Овца хоће да си стал но са 
њом, њу газда не инте ре су је, 
него слу га. Могло би се живе ти 
од овчар ства када би била нека 
нор мал на цена. Већ пет годи на 
уна зад се није мења ла цена 
јага ња ца и она је 300 дина ра 
по кило гра му. Нека да смо у 
Визи ћу има ли пашњак на коме 
се хра ни ло око 200 кра ва муза
ра. Изво ди ле су се на Ђур ђев
дан и гове дар их је чувао тамо 
све док снег не пад не. Рани је је 
село било пре те жно сто чар ско 
и доста кућа је држа ло сто ку, 
сада је тај број јако мали, јер 
се од овог посла само може 
пре жи вља ва ти – при ча за крај 
Миро слав Нин ко вић. 

С.Станетић
Фото:В.Цуцанић

Дајеовакихдевојакаселобиоживело

Лепацрквасведочионекада
бољемживотууВизићу

РУМА

Санацијафасаде

Радо ви на сре ђи ва њу фаса де ста ре 
општин ске згра де у Глав ној ули ци су у току 
– запо че ли су 20. новем бра – а тре ба ло би 
да се окон ча ју за три неде ље. 

– Фаса да на овој згра ди је у заи ста 
лошем ста њу и посто ји и опа сност за без
бед ност људи који туда про ла зе. Ради мо 
пот пу ну  сана ци ју фаса де и сто ла ри је, 
биће ура ђе на и ком плет на изо ла ци ја како 
би пове ћа ли енер гет ску ефи ка сност згра
де. Вред ност  ових радо ва је 1,6 мили о на 
дина ра – рекао је за наше нови не Душан 
Љуби шић, начел ник Општин ске упра ве.

Тротоариутрисела

У три села у рум ској општи ни су у току 
или су завр ше ни радо ви на изград њи тро
то а ра – Добрин ци ма, Вито јев ци ма и Гра
бов ци ма.

У Добрин ци ма су радо ви завр ше ни, у 
току су у Гра бов ци ма, а потом ће се ради ти 
у Вито јев ци ма.

 – У Гра бов ци ма смо про шле годи не ура
ди ли један део тро то а ра у самом цен тру 
села и поста ви ли беха тон пло че, а у Вито
јев ци ма је ура ђе но око 600 мета ра тро то а
ра. И ове годи не наста вља мо радо ве – 
сред ства су из буџе та а рас пи са ли смо 
тен дер од 10 мили о на дина ра. Пред ви ђе но 
је да се ура ди око 1.000 ква драт них мета ра 
тро то а ра у ова три села – каже пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић. 

Када смо оби ла зи ли радо ве 23. новем
бра радио се тро то ар у Каме но вој ули ци у 
Гра бов ци ма.

Упо ре до са овим, у току су и радо ви на 
изград њи пешач ко – бици кли стич ке ста зе у 
Инду стриј ској ули ци чија је дужи на 1,2 
кило ме тра. 

– У овој рад ној зони има мо запо сле них 
око 2.000 рад ни ка и за изград њу ове ста зе 
смо се одлу чи ли да би пове ћа ли њихо ву 
без бед ност. Реч је о десној стра ни ули це, 
од вогањ ског тро то а ра ка фабри ци 
„Инсерт“. Ура ђе но је наси па ње, а за неко
ли ко дана ће се поста ви ти и асфалт ни слој 
ста зе која ће бити широ ка 1,6 мета ра – 
иста као је Сла ђан Ман чић. С.Џ.
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У Про га ру је 18. новем бра 
одр жа но пре да ва ње за 
узга ји ва че сто ке у Сре му 

под нази вом „Узгој ман гу ли це у 
тра ди ци о нал ним сил во па сто
рал ним систе ми ма“, у орга ни
за ци ји Удру же ња одга ји ва ча 
ста рих раса сто ке „Пастир“ из 
Купи но ва, у сарад њи са Еду ка
тив ним цен тром „Дисци пу лус“, 
уз подр шку Мини стар ства 
пољо при вре де, шума р ства и 
водо при вре де. Тре нин гу је 
при су ство вао вели ки број 
заин те ре со ва них пољо при
вред ни ка и сто ча ра, као и 
начел ник Општин ске упра ве 
Општи не Пећин ци Жељ ко 
Трбо вић, др Сло бо дан Пузо
вић,  за ме ник дирек то ра Покра
јин ског заво да за зашти ту при
ро де, пред став ни ци општи не 
Сур чин, Мини стар ства пољо
при вре де и ЈП Вој во ди на шу
ме.

Један од циље ва пре да ва
ња било је упра во пре ва зи ла
же ње про бле ма изме ђу оних 
који газду ју шума ма и сто ча ра 
који држе сто ку на испа ши у 
тим шума ма. Сто ча ри из 
општи не Пећин ци који воде 
сто ку на испа шу у шуме Спе

ци јал ног резер ва та при ро де 
Обед ска бара, који ма газду ју 
Вој во ди на шу ме, недав но су 
има ли тај про блем који је 
решен захва љу ју ћи пећи нач кој 
локал ној само у пра ви која се 
зајед но са сто ча ри ма бори ла 
про тив све рестрик тив ни јих 
мера Вој во ди на шу ма.

 Сушти на про бле ма који су 
наши сто ча ри има ли са Вој во
ди на шу ма ма је у томе што су 
Вој во ди на шу ме забра ни ле за 
испа шу одре ђе не дело ве 
земљи шта који су у прет ход
ном пери о ду били доступ ни и 
на који ма су веко ви ма сто ча ри 

напа са ли сво ја ста да, те је 
про стор за испа шу сто ке био 
недо во љан. Пећи нач ка локал
на само у пра ва то сва ка ко није 
могла да зане ма ри, јер тим 
људи ма од испа ше зави си 
њихо ва и егзи стен ци ја њихо
вих поро ди ца. Зајед но смо се 
бори ли про тив таквих рестрик
тив них мера и успе ли смо да 
попра ви мо поло жај сто ча ра 
који су доби ли веће повр ши не 
за испа шу у хра сто вим шума
ма. Недо пу сти во је да било ко 
на било који начин угро жа ва 
опста нак наших сугра ђа на – 
иста као је начел ник Трбо вић.

БЕСПЛАТНИПРЕГЛЕДИ

Великиодзив
грађана

У пећи нач ком Дому здра вља 
„Др Дра ган Фун дук“, 19. новем
бра су оба вље ни бес плат ни 
ултра звуч ни пре гле ди паци је на
та са тери то ри је општи не 
Пећин ци, у окви ру акци је бес
плат них пре гле да које је покре
ну ло Мини стар ство здра вља 
Репу бли ке Срби је широм 
земље. Чека о ни ца испред 
ултра звуч ног каби не та пећи
нач ког Дома здра вља била је 
пуна паци је на та, који су били у 
при ли ци да оба ве ултра звуч ни 
пре глед абдо ме на и дој ки. Како 
су нам рекли у Дому здра вља, 
укуп но је оба вље но 19 ултра
звуч них пре гле да дој ки и 21 
ултра звуч ни пре глед абдо ме на. 
Циљ бес плат них пре гле да гра
ђа на са или без здрав стве ног 
оси гу ра ња је поди за ње све сти 
о зна ча ју пре вен ти ве и потре би 
редов них кон трол них пре гле да, 
а из Мини стар ства здра вља 
наја вљу ју још један круг бес
плат них пре гле да због вели ког 
инте ре со ва ња гра ђа на.

ХУМАНИТАРНОВЕЧЕ

ЗаДрагану
иСтрахињу

У пећи нач ком Кул тур ном цен
тру 19. новем бра је одр жа но 
хума ни тар но вече „Осме хом за 
Дра га ну и Стра хи њу“ у орга ни
за ци ји  Позо ри шта мла дих ама
те ра из Пећи на ца. Број на 
публи ка била је у при ли ци да 
погле да каба ре Чујеш, секо у 
изво ђе њу пећи нач ких глу ма ца, 
а као гости про гра ма насту пи ли 
су чла но ви Кул тур ноумет нич
ког дру штва Азбу ко ви ца из 
Љубо ви је.

Током хума ни тар не вече ри 
од про да тих ула зни ца укуп но је 
при ку пље но 11.500 дина ра, 
који ће бити упла ће ни у фонд 
за лече ње сед мо го ди шњег 
Стра хи ње Мак си мо ви ћа из 
Пећи на ца и четр на е сто го ди
шње Дра га не Антић из Боље
ва ца.

ПРЕДАВАЊЕУПРОГАРУ

Испашачуваприроду

АСФАЛТИРАНАКРЊЕШЕВАЧКАУЛИЦАУШИМАНОВЦИМА

Општин ско руко вод ство на челу са пред
сед ни цом при вре ме ног орга на Општи
не Пећин ци Дубрав ком Кова че вић 

Субо тич ки, оби шло је у петак 24. новем бра 
радо ве на рекон струк ци ји Крње ше вач ке ули
це у Шима нов ци ма. Радо ве реа ли зу је пећи
нач ка локал на само у пра ва уз подр шку Мини
стар ства гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре и ЈП Путе ви Срби је.

Крње ше вач ка ули ца, дуга 2,4 кило ме тра, је 
нај фре квент ни ја у пећи нач кој општи ни, а по 
речи ма пред сед ни це Дубрав ке Кова че вић 
Субо тич ки, као таква тре ба да буде не само 

уре ђе на, него и без бед на.
 Ово је нешто што су мешта ни Шима но ва

ца чека ли годи на ма, и не само они него и сви 
ста нов ни ци наше општи не, јер Крње ше вач ка 
као изу зет но про мет на ули ца, сва ка ко је и 
прво што сва ко ко дође са ауто  пута види, те 
је на неки начин и огле да ло општи не Пећин
ци. Поред тога што жели мо да сли ка о нама 
не буду рупе на путе ви ма, на првом месту 
нам је без бед ност свих гра ђа на и уче сни ка у 
сао бра ћа ју, те је асфал ти ра ње ове ули це од 
вели ког зна ча ја за све наше сугра ђа не – 
иста кла је Кова че вић Субо тич ки.

Улицаиуређена
ибезбедна
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Бре ста ча ни су од 17. до 19. новем
бра има ли несва ки да шњу при ли
ку да погле да ју неке од нај леп ших 

при ме ра ка голу бо ва на Изло жби голу
бо ва Бре стач 2017, која је у овом насе
љу одр жа на први пут у орга ни за ци ји гру
пе бре стач ких узга ји ва ча голу бо ва. Иако 
прва, изло жба је при ву кла 28 изла га ча 

из целе Срби је, међу који ма је било и 
оних који су се оки ти ли награ да ма и на 
међу на род ним так ми че њи ма, а поред 
бли зу 300 голу бо ва био је изло жен и 
већи број сит них живо ти ња попут зече
ва и хрча ка.

Изло жба је орга ни зо ва на по саве зним 
пра ви ли ма, изло же не при мер ке су оце

њи ва ле суди је саве зног нивоа, а шам пи
он ским пеха ри ма се оки ти ло 28 при ме
ра ка голу бо ва и шест при ме ра ка сит них 
живо ти ња. 

Један од орга ни за то ра изло жбе Петар 
Сими чић рекао је да је изу зет но задо
во љан, како одзи вом изла га ча, тако и 
инте ре со ва њем које је ова изло жба иза
зва ла код локал ног ста нов ни штва.

 С обзи ром на то да је прва, могу сло
бод но да кажем да је изло жба успе ла 
и пре ко наших оче ки ва ња. Ода зва ли 
су нам се и неки од нај у глед ни јих узга
ји ва ча у нашој земљи, што је ква ли тет 
изло жбе поди гло на виши ниво, а има
ли смо и подр шку наше локал не само у
пра ве, Инду стри је меса Ђур ђе вић, Луки 
комер ца и рум ског удру же ња узга ји ва ча 
голу бо ва чији смо чла но ви. Може мо да 
се похва ли мо да су пет шам пи он ских 
пеха ра осво ји ли узга ји ва чи из Бре ста ча. 
Ово није први пут да наши узга ји ва чи 
осва ја ју шам пи он ске пеха ре, али су нам 
ове награ де посеб но дра ге, јер су осво
је не пред дома ћом публи ком – није крио 
задо вољ ство Сими чић. 

ДОЊИТОВАРНИК

Радионицаосеоскомтуризму
У Ло вач ком до му у До њем 

То вар ни ку, у по не де
љак,  20. но вем бра је 

одр жа на еду ка тив на ра ди о ни
ца „По сло ва ње у се о ском 
ту ри зму Вој во ди не“, у ор га ни
за ци ји Ту ри стич ке ор га ни за
ци је Оп шти не Пе ћин ци. Ра ди
о ни ца је део про јек та ко ји је 
по кре ну ла Ту ри стич ка ор га ни
за ци ја Вој во ди не са ци љем 
по ди за ња ква ли те та услу га 
ко је се ну де у ру рал ном ту ри
зму Вој во ди не.

Еду ка тив ну ра ди о ни цу је 
отво ри ла Љу би ца Бо шко вић, 
в. д. ди рек то ра ТО Оп шти не 
Пе ћин ци, ко ја је ис та кла да је 
ту ри стич ка ру та кроз оп шти ну 
Пе ћин ци јед на ба за, ко ју сви 
за ин те ре со ва ни, вред ни и 
ин вен тив ни гра ђа ни мо гу да 
на до гра де и обо га те но вим 
са др жа ји ма. 

 Од ли ка са вре ме ног ту ри
сте је да стал но тра жи но ве 
де сти на ци је, да не ма мно го 
сло бод ног вре ме на, да же ли 
бо га те са др жа је, до бру по ну
ду, ра зно вр сне им пре си је, 
ин тер ак тив не до жи вља је и 
љу ба зне до ма ћи не. Оп шти на 
Пе ћин ци има све пре ди спо зи
ци је да по ста не ту ри стич ка 
Ме ка овог ре ги о на, јер се 
на ла зи на 30 ки ло ме та ра од 
Бе о гра да и 60 ки ло ме та ра од 
Но вог Са да, а они су глав ни 
еми тив ни цен три ур ба них 

љу ди, жељ них се о ске иди ле, 
не так ну те при ро де и до ма ће 
ку хи ње. По треб но је са мо што 
ви ше еду ка ци ја за ло кал но 
ста нов ни штво, ка ко би они 
про на шли свој ин те рес и 
до шли до за ра де, у овој нај
пер спек тив ни јој при вред ној 
гра ни у све ту – ис та кла је 
Бо шко вић. 

Пре да вач на ра ди о ни ци 
„По сло ва ње у се о ском ту ри
зму Вој во ди не“ био је др 
Ми лош Ћу ру ви ја из Но вог 
Са да, а уче сни ци су по ка за ли 
ве ли ко ин те ре со ва ње за све 

те ме, по себ но за кон кур се, 
про јек те и на чи не фи нан си ра
ња и ре а ли за ци је њи хо вих 
иде ја. До го во ре но је да се у 
бли ској бу дућ но сти одр жи још 
јед на ра ди о ни ца – обу ка за 
пи са ње про је ка та и апли ци ра
ња на по кра јин ске, ре пу блич
ке, али и европ ске фон до ве. 

Ак тив но уче шће на ра ди о
ни ци су узе ли уче ни ци тре ћег 
и че твр тог раз ре да сред ње 
шко ле „Ми лен ко Вер кић 
Не ша“ из Пе ћи на ца, пред во
ђе ни про фе сор ком Би ља ном 
Ка тић, пред став ни це свих 

седам пе ћи нач ких удру же ња 
же на, али и дру гих удру же ња 
гра ђа на са те ри то ри је оп шти
не Пе ћин ци, пред у зет ни ци, 
вла сни ци по љо при вред них 
га здин ста ва, по тен ци јал ни 
пру жа о ци услу га у ру рал ном 
ту ри зму и дру ги.

За до бар ам би јент ове 
ра ди о ни це су се по бри ну ли 
чла но ви Са ве та ме сне за јед
ни це и Ло вач ког дру штва 
До њи То вар ник, а за од ли чан 
укус до ма ћих, сре мач ких спе
ци ја ли те та УЖ „Сун чев цвет“ 
До њи То вар ник.

Учесницирадионицеосеоскомтуризму

ИЗЛОЖБАГОЛУБОВА

ШампионисешепурилиуБрестачу
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СУСРЕТИ:БиљанаГурка,тужилацупензији

Тужилаштвојеувекслужиловласти,
алинијесвакомогаобититужилац

Затешка
кривичнадела
бољајесмртна
казна.Државу

оптерећујудуге
затворскеказне.

Затворенике
морашда

облачиш,храниш,
лечиш.Једанмој
колегасеувредио
кадасамреклада

самзасмртну
казну,сњимсам

дошлау
конфликт.Рекао

мије:
„Колегинице,па
какото,смртна

казнајеукинутау
свимнапредним
земљама…“Ја

њемукажем:„Па
минисмо

напредназемља“

Једна од првих тема коју су 
обрађивале М новине, била је 
свирепо убиство адвоката 

Анђелка Гурке у Насељу Мала Босна. 
Покојног Гурку нисам познавао, али 
сам стицајем прилика упознао његову 
супругу Биљану. Биљана Гурка 
радила је као тужилац у Вишем 
јавном тужилаштву у Сремској 
Митровици. 

Прва читуља објављена у тек 
основаним, првим приватним 
новинама у Сремској Митровици, 
била је она коју је Биљана Гурка 
дала свом покојном мужу у нашем 
листу.

Повод за овај разговор могао би 
бити све чешће критике које стижу на 

рад тужилаштава и тужиоца, који су 
се претворили у сервис појединих 
појединаца из актуелне власти, или 
њима блиских кругова. 

Пре доласка у Сремску Митровицу, 
Биљана Гурка је радила у Београду, у 
Општини Палилула.

– Имала сам тамо фамилију. Моја 
мама је била Србијанка, отац 
Славонац, а супруг ми је био Хрват. 
Касније смо дошли у Сремску 
Митровицу, где сам радила у 
Тужилаштву. Мој супруг је прво радио 
као судија, али је када је Милошевић 
дошао на власт и када су судови 
почели да се чисте од несрба, био 
принуђен да оде у адвокатуру. Ја 
нисам имала проблема. 

(Мада је била Српкиња, ипак била 
је удата за Хрвата, али још се није 
дошло до фазе као рецимо у 
Хртковцима/Србиславцима, где је 
покојни Остоја Сибинчић процењивао 
ко су „квалитетне“, а ко „неквалитетне 
Српкиње“).  

Како је она доживела и како памти 
то време?

– Било је то такво, лудо време. Мог 
супруга, иначе Митровчанина, нису 
изабрали за судију зато што је био 
Хрват. Али нису само Хрвати били на 
мети. Све Словаке и Русине су 
скинули, наше колеге, тужиоце и 
судије, од Пазове до Шида. Само су 
Срби долазили у обзир – сећа се 
Биљана Гурка тог времена.

КАКВАЈЕРАЗЛИКАИЗМЕЂУТУЖИЛАЦАИТУЖИБАБА:БиљанаГурка
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Данас многи не виде разлику 
између професионалних тужилаца са 
дигнитетом и параполитичких 
тужибаба, који раде по налогу 
појединаца из света политике. Толики 
се данас жале да су тужиоци под 
утицајем власти, не толико државе 
колико појединаца из власти, у 
смислу да испуњавају неке жеље 
против овога или онога? 

Биљана Гурка на то каже:
– Ту је тужилац, твој шеф. Ако 

тужилац каже мораш тужити, или 
писати жалбу, ти мораш да пишеш 
тужбу, или да се жалиш. Јер и он има 
свог шефа који води политику 
Тужилаштва. Шеф је тако наредио и 
готово. Тужилац је био главни. Он 
добија предмете. И кад ми напишемо 
жалбу опет пролази кроз његове 
руке. Ако си нешто забрљао, он те 
зове. 

Многе су ствари биле 
транспарентније:

– Док сам ја радила био је на снази 
ондашњи закон о тужилаштву и ти си 
морао да проведеш осам или десет 
година у Општинском тужилаштву да 
учиш занат, радиш, то су крађе, 
саобраћајке и кад ту сачекаш ред 
дотле твоје старије колеге напредују. 
Иду у Окружно тужилаштво, а они 
који се истакну (али ту већ мораш 
имати и политичке везе) ти иду даље, 
у Врховни суд. Када су се све моје, 
по стажу старије колеге, изређале и 
напредовале, отишле горе, онда сам 
ја дошла на ред. И тако сам ја била 
изабрана у Окружно тужилаштво, 
после десет година рада у 
Општинском тужилаштву. Мени је 
било лакше у Окружном него у 
Општинском. У Општинском је било 
толико тих предмета. Трчао си са 
суђења на суђење. Старчевић те 
гонио, он је био председник 
Општинског суда, те закаснио си, те 
ово, те оно. У ствари ниси могао све 
да стигнеш. Овде си имао одређен 
број предмета. Убиства су нама 
тужиоцима била још најлакша за рад. 

Биљанин колега Пеђа Удицки ми је 
својевремено причао колико пута је 
тражио смртну пресуду, али она 
одмахује руком: 

–Пеђа Удицкиима те комплексе 
зато што ниједном није ишао на 
извршење смртне казне. На 
извршења је једино ишао Бора 
Бежановић. На извршењу тужилац 
мора да присуствује, као и судија, 
лекар и шеф полиције, тројица или 
петорица полицајаца. Ја нисам 
имала смртне казне. Укинули су је у 
међувремену. Мада, моје мишљење 
је да је за тешка кривична дела боља 
смртна казна. Државу оптерећују дуге 
затворске казне. Затворенике мораш 
да облачиш, храниш, лечиш и још 
после добију условно. Један мој 
колега се увредио када сам рекла да 
сам за смртну казну, с њим сам 
дошла у конфликт. Рекао ми је: 
„Колегинице, па како то, смртна казна 

је укинута у свим напредним 
земљама…“ ја њему кажем: „па ми 
нисмо напредна земља“.

У односу на оно време, шта мањка 
у тужилачкој пракси данас?

– Кажу да су сад тужиоци они који 
никад нису радили у тужилаштву. 
Какав је то тужилац, стручни 
сарадник који пише дописе? 
Тужилаштво јесте увек служило 
власти, али није свако могао бити 
тужилац.

Кад сте Ви радили у Тужилаштву 
постојала је институција истражног 
судије. Сад тога више нема?

– Сад су то истражне радње. То 
сад ради полиција – објашњава 
Биљана Гурка.

Шта мислите шта је било боље?
–Ја мислим да је боље кад 

полиција ради. Неће тужилац трчати 
и тражити чауре по њивама. Судије 
могу предмете држати по фиокама, а 
тужилац не сме. Ми смо ограничени 
законом, а судије нису.

 Зашто судије и тужиоци седе у 
истој згради? Они нису иста страна.

– Сигурна сам да 99 одсто 
становништва не разликује шта је 
судија, а шта тужилац. Ми радимо на 
истом послу, али смо супротне 
стране, као и адвокати. Колико ја 
знам, адвокат може у неком 

грађанском процесу да помогне, у 
кривичном не. Може само да држи 
страх својој странки, да је теши. У 
кривичном мораш тачно по слову 
закона да квалификујеш то дело ако 
је то дело извршио да му одрежеш 
казну. Не може политика да ослободи 
неког ко је убио. У грађанском можеш 
којешта да убацујеш, овде не. 

Сигурно Вам је најтежи моменат 
био када је Ваш супруг погинуо. Прво 
га је сменио Милошевићев режим, 
зато што је Хрват, а онда је убијен на 
радном месту...
–Као адвокат. То је било у Малој 

Босни. Убио ге је човек из баналних 
разлога. Дошло му је да плати 
судске трошкове, а он није хтео. 
Банално, у питању је био износ од 
300  400 тадашњих марака. Причало 
се како је био убеђен да неће нешто 
велико одговарати јер је Анђелко 
Хрват. Рекао је да ће брзо доћи из 
затвора, а комшијама је рекао да му 
хране свиње и кокошке. Био је чудан, 
кажу комшије да је заклане мачке и 
керове набијао на плот, што говори 
да је био садиста. Добио је 15 година 
затвора. Био је шећераш и умро 
после три године у КПД болници. Мој 
супруг је имао 56 година. Трагично је 
то било.

ВладимирЋосић

Убиствотаксисте:Добро се сећам 
убиства које је починио неки наш 
човек из Пакраца, Пелинић Душан. 
Мотао се по Војводини, његови су се 
населили код Сомбора. Хтео је да 
иде негде и требао му добар ауто. 
Оде он у Нови Сад и тамо затражи 
да га неко од таксиста из Новог Сада 
превезе. Нађе неког човека који је 
имао мерцедес, леп, добар. Био је то  
Србин који је побегао из Загреба и 
цела имовина му је био тај мерцедес. 
Био је легалан таксиста. Каже му 
овај: да ти мене возиш код мојих 
рођака у Визић. Ту су се они 
погађали за 50 марака. Таксиста није 
волео ноћу да вози, то је било око 
девет сати увече. Када су изашли на 
пут који води за Илок, муштерија 
затражи да се заустави ауто. Човек је 
скренуо са главног пута на споредни, 
а овај је имао кратеж. Тај таксиста је 
био крупан човек, презиме му је било 
Вјештица. Међутим, није се надао и 
није очекивао да ће га муштерија 
убити. Кад је упуцао таксисту, 
извукао га је напоље и бацио га крај 
пута. И лепо дошао у Сремску 
Митровицу, тим истим аутом. Хтео је 
да ауто преведе на своје име, као да 
га је он то купио. А ујутру су 
наилазили неки ловци и нашли оног 
несретника таксисту, био је мртав, 
погледају га, нађу му исправе и јаве 
полицији. Јаве његовој супрузи. А 
убица је сео у ауто, ишао је према 
Сомбору, полиција га је страшно 
јурила. Сакрио се у неке њиве, 

полиција је то опколила, није хтео да 
се преда, био је и рањен, једва су 
они њега ухватили. Двоја кола 
милиције су га опколила. Подигли 
смо оптужницу за то убиство. Бранио 
се тако што је рекао да таксиста није 
хтео да му врати кусур. Ето то је та 
прича. Добио је 15 година затвора. 
Да ли је то довољно, то је ствар 
Суда. То је било 1997. или 1998. кад 
је почео рат. Кад су долазиле 
избеглице. Он је био избеглица из 
Пакраца. А изгледао је врло 
интелектуално. Није био нека 
примитивна фаца. Ту човек може да 
се превари. 
Прика,убицажена: Имали смо 

још једну будалу, убио је две жене, а 
две је тешко повредио, ту на КПД, он 
је био слободњак. Убио је једну жену, 
своју жену или швалерку и због тога 
је издржавао казну. Жене су 
пабирчиле кукуруз, а он се сакрио и 
посматрао, па када су две остале још 
да купе зрна кукуруза он им се 
приближио и са мотиком расцопао 
им главе. Прика су га звали. Друге 
две су успеле да побегну, само су 
биле повређене. Сиротиња су те две 
жене биле. Имале су свиње и КПД је 
дозвољавао да се пабирчи, он би по 
неком кривичном праву добио смртну 
казну. Он је повратник, исекао је 
своју жену и сад ове две. Рекао је да 
је пио „брион“ па је то деловало на 
њега. Добио је јединствену казну, а 
по мени би добио смртну казну. Тад 
је максимална казна била 20 година.

Сећањаизтужилачкепраксе
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16ДАНААКТИВИЗМАПРОТИВ
НАСИЉАНАДЖЕНАМА

Шидукључен
укампању

У циљу поди за ња све сти и пре у зи ма ња 
акци ја за сузби ја ња наси ља над жена ма, 
Општи на Шид укљу чи ла се у кам па њу „16 
дана акти ви зма про тив наси ља над жена
ма“. Кам па ња је поче ла про шле субо те, 
25. новембра испред Народ не библи о те ке 
„Симе он Пишче вић“ изво ђе њем пер фор ман
са „Нећу да ћутим“ Ама тер ског позо ри шта 
„Бра ни слав Нушић“ из Шида и осве тља ва
њем објек та библи о те ке наран џа стом бојом, 
као сим бо лом све тле и опти ми стич не будућ
но сти осло бо ђе не од наси ља над жена ма и 
девој чи ца ма.

 Сма трам да тре ба мно го чешће да се 
бави мо овим про бле мом, а не само ових 16 
дана, него и током целе годи не. Морам тако
ђе да истак нем да ми је дра го што су нам све 
инсти ту ци је иза шле у сусрет. Све актив но сти 
зајед нич ки орга ни зу је мо, јер само зајед нич
ком сарад њом може мо нешто ура ди ти по том 
пита њу  иста кла је пред сед ни ца Коми си је за 
род ну рав но прав ност Општи не Шид Алек
сан дра Жигић.

Сам назив пер фор ман са „Нећу да ћутим“, 
шаље јасну пору ку да нијед на жена не тре ба 
да трпи наси ље, без обзи ра на ути цај сре ди
не или патри ја хал но вас пи та ње.

 Пер фор манс упра во гово ри о томе, да 
сва ка жена која трпи наси ље тре ба то гла
сно да каже и да при зна да је жртва како би 
око ли на и инсти ту ци је које се баве тим про
бле мом, могле да реа гу ју  рекао је реди тељ 
пер фор ман са Цве тин Ани чић.

Кам па ња је наста вље на у поне де љак 27. 
новем бра тако ђе у град ској библи о те ци пре
зен та ци јом фил ма „Наси ље у поро ди ци“, а 
наја вље не су актив но сти и за 2. децем бар 
када ће исти пер фор манс бити изве ден у 
Кара ђор ђе вој ули ци и 8. децем бра када ће у 
Библи о те ци бити одр жан окру гли сто на тему 
наси ља над жена ма.

Црква посве ће на Све том кне зу 
Лаза ру у Шиду, гра ди се од 2004. 
годи не и у неде љу, 26. новем бра 

одр жа на је прва све та архи је риј ска 
литур ги ја у покри ве ном хра му.  Пре ма 
речи ма ста ре ши не хра ма, јере ја Ђор
ђа Мари ћа ово је исто риј ски тре ну так. 
За потре бе бого слу же ња до сада је 
слу жи ла мања мон та жна црква. 

Лаза ри ца је гра ђе на у  визан тиј ско 
 морав ском сти лу, а покри ве на је у 
руском сти лу. Финан сиј ска сред ства 
за град њу овог храм већим делом су 
обез бе ђе на добро вољ ним при ло зи ма 
гра ђа на, а један део обез бе ди ла је и 
Општи на Шид. Мај сто ри који су ради
ли на изград њи храм су били из Руси
је и Укра ји не.

Њего во пре о све штен ство епи скоп 
срем ски госпо дин Васи ли је, осве штао 

је два зво на за цркву Све тог Лаза ра у 
лето 2016. годи не. Јед но зво но је дар 
мана сти ра При ви на Гла ва, а дру го 
Сло бо да на Обра до ви ћа из Шида. 

Овом изу зет ном дога ђа ју при су
ство ва ли су и иза сла ник Томи сла ва 
Нико ли ћа, дирек тор кан це ла ри је за 
сарад њу са Руском феде ра ци јом и 
Народ ном репу бли ком Кином  Недељ
ко Тено вић, Перо Симић  из Репу бли
ке Српске, иза сла ник пред сед ни ка 
Мило ра да Доди ка и ата ше за кул ту ру 
руске амба са де Алек сеј Моро зов. 

Све тој архи је риј ског литур ги ји коју 
је слу жио епи скоп срем ски Васи ли је 
уз саслу же ње шид ских све ште ни ка, 
при су ство вао је и вели ки број гра ђа
на, као и пред став ни ци локал не само
у пра ве.

Д.Попов

Првалитургијау
покривеномхраму

ЦРКВАЛАЗАРИЦАУШИДУДОБИЛАКРОВ

ШИД

ФормиранСаветзамеђунационалнеодносе
На послед њем засе да њу локал ног 

пар ла мен та Општи не Шид, иза бра
ни су нови чла но ви Саве та за 

међу на ци о нал не одно се у саста ву: Кати
ца Вијук, Алек сан дра Жигић, Деја на 
Маној ло вић, Бла жен ка Ђер чан, Јосип 
Павло вић и Дејан Бобаљ. Наци о нал ни 
саве ти сло вач ке и русин ске наци о нал не 
мањи не и Хрват ско наци о нал но вије ће 
дали су пред ло ге за избор чла но ва саве
та, док је одбор за ман дат скоиму ни тет
ска пита ња Скуп шти не Општи не Шид, 
дао  пред лог за избор чла но ва срп ске 
наци о нал но сти. 

Акци о ним пла ном за пре го ва рач ко 
погла вље 23 Репу бли ка Срби ја је пре у зе
ла оба ве зу да спро ве де актив ност, одно

сно да про мо ви ше успо ста вља ње и дело
твор но функ ци о ни са ње саве та за међу на
ци о нал не одно се на локал ном нивоу у 
свим општи на ма са етнич ки мешо ви тим 
ста нов ни штвом. На осно ву резул та та 
послед њег попи са ста нов ни штва пове ћан 
је број једи ни ца локал них само у пра ва 
које испу ња ва ју закон ски услов за осни ва
ње саве та. Закон ски услов сада испу ња ва 
72 једи ни це локал не само у пра ве. 

 Чла но ви коми си је ће се саста ја ти и 
одлу чи ва ти о пита њи ма веза ним за обра
зо ва ње, инфор ми са ње, кул ту ру и слу жбе
ну упо тре бу јези ка наци о нал них мањи на, 
али и о свим оста лим пита њи ма у који ма 
наци о нал не мањи не има ју свој инте рес. 
Када је у пита њу рад новог сази ва саве та, 

уве де на је и јед на нови на. Дого во ре но је 
да се мате ри јал пред ви ђен за скуп штин
ска засе да ња, а који се одно си на про гра
ме рада шко ла, деша ва ња у обла сти кул
ту ре и слич но, а који се одно се на оства
ри ва ње пра ва наци о нал них мањи на, пре 
сед ни це доста ви и чла но ви ма саве та. 
Они ће има ти могућ ност да дају свој 
комен тар и сво је мишље ње на доста вље
ни мате ри јал. Поред тога, савет мора јед
ном годи шње под не ти Скуп шти ни изве
штај о свом раду, у коме ће наве сти број 
одр жа них сед ни ца, теме и закључ ке са 
засе да ња, као и пред ло ге о уна пре ђе њу 
њихо вог рада  наво ди руко во ди лац оде
ље ња Опште упра ве Општи не Шид Мили
ца Дре но вац.
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РАДИОНИЦАУМУЗЕЈУСРЕМА

Фризуреиз
римскогдоба

У окви ру обе ле жа ва ња Новем бар ских 
дана у Музе ју Сре ма је про шле сре де, 
22. новем бра орга ни зо ва на ради о ни ца за 
изра ду рим ских жен ских фри зу ра. Фри зер
ке Маја Дели ја и Мари ја Тор ма су при сут
ни ма пока за ле како се пра ве рим ске фри
зу ре, а орга ни за тор ове ради о ни це била 
је Јасми на Дави до вић, архе о лог Музе ја 
Сре ма. 

У Музе ју Сре ма се од 2002. годи не орга
ни зу ју архе о ло шке ради о ни це на који ма 
се поку ша ва рекон стру и са ти живот ста рих 
Римља на на осно ву сазна ња из архе о ло
ги је и мате ри јал них оста та ка Сир ми ју му. 
Тако се 2008. број ним ради о ни ца ма које 
ради Јасми на Дави до вић при кљу чи ла и 
ради о ни ца за изра ду рим ских жен ских 
фри зу ра, а прве фри зу ре су при ка за не у 
Ноћи музе ја. 

На нај но ви јој ради о ни ци која је одр жа
на 22. новем бра, Маја и Мари ја су напра
ви ле фри зу ру какву је носи ла Фау сти на 
II, жена Мар ка Ауре ли ја. Како се могло 
чути на ради о ни ци, жене из импе ри јал них 
поро ди ца су дик ти ра ле моду. Зани мљи во 
је да су фри зу ре жена ма вла да ра пра ви ли 
робо ви. 

Карак те ри сти ка фри зу ре Фау сти не II 
била је та да је коса око њеног лица била 
поде ље на на такав начин да је фор ми ра
ла дуге пре кла па ју ће ковр џе које су биле 
пову че не уна зад од њене гла ве, поне кад 
у пле те ни цу ноше ну као тра ку за гла ву. 
Оста так њене косе је био поде љен у дело
ве који су лага но уро ла ни пре него што су 
пову че ни уна зад, где су намо та ни у рав ну 
отво ре ну пун ђу начи ње ну од пле те ни ца. 

Митро вач ке фри зер ке да би напра
ви ле фри зу ру Фау сти не II кори сти ле су 
конац, којим су учвр сти ле пле те ни це, као 
и кошта не и дрве не репли ке рим ских уко
сни ца, ига ла и чешље ва које су изра ди ли 
Сте фан и Милен ко Међе до вић из Срем ске 
Митро ви це.  

ШКОЛАМОЗАИК

Мислити
својомглавом

У срем ско ми тро вач кој Град ској кући 
про шлог пет ка, 24. новем бра поде ље ни су 
сер ти фи ка ти за девет пола зни ка Обра зов
ног цен тра Моза ик, шко ле мен тал не арит
мен ти ке. Ових девет уче ни ка митро вач ких 
основ них шко ла били су сти пен ди сти шко
ли це Моза ик и за про те клих осам месе ци 
нау чи ли су се логич ном раз ми шља њу. 

Сер ти фи ка те им је уру чи ла начел ни ца 
Град ске упра ве за обра зо ва ње Мир ја на 
Пје вац, која је изја ви ла да је Град пре по
знао зна чај шко ле мен тал не арит ме ти ке и 
да ће наста ви ти сарад њу са Обра зов ним 
цен тром Моза ик. Јасми на Мар ко вић из 
шко ли це Моза ик напо ме ну ла је да је шко
ли ца наме ње на деци од пет до 14 годи на.

Како се могло чути, шко ла мен тал не 
арит ме ти ке допри но си раз во ју инте ли
ген ци је, поја ча ва моћ слу ша ња и раз у ме
ва ња, раз ви ја брзи ну и тач ност, јача спо
соб ност логич ног раз ми шља ња и реша ва 
про блем недо стат ка кон цен тра ци је, 
пажње и пам ће ња. 

ТРИБИНА

Мамографија
спашаваживот

У Срби је сва ког дана 13 жена откри је да 
болу је од кар ци но ма дој ке, а чети ри жене 
умру од ове боле сти. Годи шње у Срби ји од 
ове боле сти обо ли пре ко 4.600 жена, а 
њих 1.600 умре. Ови пода ци изне ти су на 
три би ни под нази вом „Рани кар ци ном дој
ке“ која је про шлог четврт ка, 23. новем бра 
одр жа на у Град ској кући у Срем ској Митро
ви ци. 

Три би ни су при су ство ва ле жене са 
тери то ри је Гра да, а орга ни за то ри овог 
дога ђа ја били су Савет за здра вље Гра да 
Срем ска Митро ви ца, Општа бол ни ца 
Срем ска Митро ви ца, Завод за јав но здра
вље Срем ска Митро ви ца, митро вач ки Дом 
здра вља и Град ска упра ва за здрав стве ну 
и соци јал ну зашти ту. 

О зна ча ју одзи ва жена на мамо гра фи ју, 
кар ци но му дој ке и ана ли зи здрав стве ног 

ста ња ста нов ни штва у Срем ској Митро ви
ци гово ри ле су спе ци ја ли сти ради о ло ги је 
др Јеле на Симо вић и др Ната ша Пујић – 
Ста ни са вљев, лека ри митро вач ке Бол ни
це, као и др Бран ка Мал ба шић, спе ци ја ли
ста соци јал не меди ци не из Заво да за јав
но здра вље Срем ска Митро ви ца. 

У Срем ској Митро ви ци жене ста ро сти 
до 50 до 70 годи на су обу хва ће не скри нин
гом. Све оне биће позва не од стра не иза
бра ног гине ко ло га да дођу у Дис пан зер за 
здрав стве ну зашти ту жена како би поди

гле фор му ла ре који су им потреб ни за 
зака зи ва ње мамо гра фи је. Мамо граф ски 
пре глед зака зу је се на шал те ру Слу жбе 
ради о ло ги је Опште бол ни це. Пре глед се 
састо ји од ренд ген ског сни ма ња дој ки, два 
сним ка по сва кој дој ци, може бити непри
ја тан за жене, али није болан и доза зра
че ња је мини мал на. 

Мамо гра фи ја се, уко ли ко је све у реду, 
ради на две годи не, изме ђу је потреб но 
јед ном годи шње ура ди ти ултра звуч ни пре
глед дој ки, а месеч но ради ти само пре глед 
дој ки. 

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Симпозијум
оСирмијуму

У Музе ју Сре ма у Срем ској Митро ви ци 
од 23. до 29. новем бра одр жан је први 
Сим по зи јум о архе о ло ги ји и Сир ми ју му, 
чији је орга ни за тор упра во ова уста но ва 
кул ту ре. 

Пре ма речи ма Јасми не Дави до вић, 
архе о ло га Музе ја Сре ма, овај Сим по зи јум 
је орга ни зо ван пово дом обе ле жа ва ња 60 
годи на систем ских архе о ло шких истра жи
ва ња Сир ми ју ма. Јуби леј је посве ћен 
вели ка ни ма у истра жи ва њу Сир ми ју ма, др 
Мио дра гу Грби ћу, ака де ми ку др Вла ди сла
ву Попо ви ћу, др Миро сла ву Јере ми ћу и др 
Петру Мило ше вићу. 

Пре да ва чи су били струч ња ци који се 
баве архе о ло ги јом из Хрват ске, Сло ве ни је 
и Срби је, као и заљу бље ни ци у архе о ло ги
ју и Сир ми јум. 

 Нама је циљ да у будућ но сти покре не
мо орга ни зо ва ње ова квих ску по ва, јер до 
сада у Срем ској Митро ви ци се нису одр жа
ва ли архе о ло шки ску по ви, што је ште та за 
ова ка град – сма тра Јасми на Дави до вић.

СУНЧАНИСАТ

Промоција
„завичајности“

Тра ди ци о нал но, у окви ру Новем бар ских 
дана про шлог четврт ка, 23. новем бра у 
митро вач кој Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ 
про мо ви сан је 24. број Часо пи са за нау ку, 
умет ност и кул ту ру Сун ча ни сат. 

Изда вач Сун ча ног сата је Уста но ва за 
него ва ње кул ту ре „Срем“, а како исти че 
дирек тор ове уста но ве Душан Дрча, и у 
овом бро ју је поред науч них и истра жи вач
ких радо ва, пред ста вље на ретро спек ти ва 
кул тур них дога ђа ја који су одр жа ни про
шле годи не у гра ду. 

Глав на и одго вор на уред ни ца часо пи са 
Сла ђа на Милен ко вић наво ди да Сун ча ни 
сат као часо пис негу је зави чај ност, као 
бит ну кате го ри ју коју везу је за локал ну 
исто ри ју, у вре ме све оп ште гло ба ли за ци је 
кул ту ре.  Б.С.
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Село Гиба рац је мало 
срем ско село, уда
ље но све га пет кило

ме та ра од Шида. Чуд но име  
за село и сами мешта ни 
не зна ју како је село доби
ло име, неки који први пут 
чују за Гиба рац нај ви ше их 
асо ци ра на тра ди ци о нал но 
срп ско јело гиба ни цу. Међу
тим то само оста је асо ци ја
ци ја, мада ето иде је за сео
ски  бренд по којем би село 
било позна то. Од ком ши ја 

из Куку је ва ца би могли да 
наба ве свеж кози ји сир од 
којег би гиба ни ца са раз
ви је ним кора ма била пун 
пого дак. Тре нут но у Гибар
цу има око 900 ста нов ни ка, 

неки се баве пољо при вре
дом, а оста ли раде у фир
ма ма у Куку јев ци ма, Бачин
ци ма и Шиду. 

У цен тру села нала зи се 
згра да у којој је сме ште на 

ГИБАРАЦ

НакоракодШида

Упланунамје
дасредимо
стазупрема

Шиду,тренутно
нијеуређенана
адекватанначин
анамајециљда

направимо
стазузапешаке
ибициклисте,
закојућемо

такође
направитии
одговарајућу

расвету,рекао
јеМиломир
Угљешић

МиломирУгљешић МиланСкорупан

Ђациуосновнојшколи
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месна кан це ла ри ја, пошта 
и здрав стве на амбу лан
та. У амбу лан ти сва ки дан 
пре под не ради један док
тор и меди цин ска сестра. 
До 2008. годи не село  није 
има ло пра во слав ну цркву, 
слу жба се оба вља ла у 
нека да шњој про сто ри ји 
месне кан це ла ри је.

Пред сед ник  Савета ме
сне заједнице  Мило мир 
Угље шић иста као је како 
има ју у пла ну  нове инве
сти ци је.

– У пла ну нам је да сре
ди мо ста зу пре ма Шиду, 
тре нут но није уре ђе на на 
аде ква тан начин а нама је 
циљ да напра ви мо ста зу 
за пеша ке и бици кли сте, за 
коју ћемо тако ђе напра ви ти 
и одго ва ра ју ћу расве ту. То 
ће бити од изу зет ног зна
ча ја за наше мешта не који 
иду у Шид да раде, а сама 

осве тље ност ста зе пове ћа
ће њихо ву без бед ност. Тре
нут но рено ви ра мо Дом кул
ту ре, који дужи вре мен ски 
пери од није у функ ци ји. Део 
сред ста ва за рено ви ра
ње  смо доби ли од Општи
не Шид, део је обез бе ди
ла месна  зајед ни ца. План 
нам је да се у Дому кул ту ре 
одр жа ва ју раз не мани фе
ста ци је, вен ча ња и да деца 
из шко ле могу да има ју час 
физич ког у зим ском пери о
ду, пошто шко ла нема салу. 
У сарад њи са Општи ном 
смо напра ви ли ауто бу ска 
ста ја ли шта и ивич ња ке – 
рекао је Мило мир.

Како каже Мило мир, 
вели ки допри нос селу доно
си ново о сно ва но удру же ње 
жена „Мај чин загр љај“, чија  
је пред сед ни ца дуго живе ла 
у Мин хе ну у Немач кој. План  
удру же ња је да се пове же и 

оства ри сарад ња са људи
ма из Мин хе на. 

Згра да основ не шко
ле „Бран ко Ради че вић“ у 
Гибар цу сагра ђе на је 1875. 
годи не. У шко ли има чети ри 
раз ре да, и укуп но 32 дете
та од којих у првом раз ре
ду има пет  уче ни ка, у дру
гом 12, у тре ћем девет и у 
четвр том шест ђака. У скло
пу шко ле посто ји оде ље ње 
за пред школ ску децу, где 
има 25 деце.

У шко ли ради и учи тељ 
Милан Ско ру пан, који је 
цео рад ни век про вео у 
основ ној шко ли у Гибар цу.

– Дуги низ годи на се на 
згра ди наше шко ле није 
ништа ради ло, осим кре че
ња. Пре пар годи на про ме
ње на је сто ла ри ја, про шле 
годи не  ура ђе на је изо ла ци
ја и кров. Ове јесе ни ура ђе
но је ета жно гре ја ње, које 

нам је мно го олак ша ло рад 
у шко ли. Пре тога у сва кој 
учи о ни ци нала зио се камин 
пре ко кога се гре ја ло. Наши 
ђаци су актив ни када тре ба 
неком да се помог не,  а тре
нут но уче ству је мо у акци ји 
„Чеп за хен ди кеп“. Ми смо 
сва ке годи не хума ни, пома
же мо нашој сугра ђан ки 
Бра ни сла ви Петро вић која 
је у инва лид ским коли ци
ма. Пома же мо јој тако што 
у вре ме Покла да орга ни
зу је мо мач ка ре које иду по 
се лу. Након тога сав при
ку пљен новац, слат ки ше и 
воће даје мо Бра ни сла ви, 
како бисмо јој помо гли – 
рекао је учи тељ Милан.

Ина че, у селу посто
ји Фуд бал ски клуб „Син
ђе лић“, Ловач ко дру штво 
„Фазан“ и Урду же ње Спорт
ских рибо ло ва ца „Смуђ“.

С.Котаранин

Новаправославнацрква

Ме шта ни Ди во ша, због ха ва
ри је ко ја се де си ла са бу на ром, 
без пи ја ће во де су око три не де
ље. До ко нач ног ре ша ва ња про
бле ма Ди во ша ни мо гу да ко ри
сте тех нич ку во ду из во до вод не 
мре же са све на ме не, осим за 
пи ће и ку ва ње. У ме ђу вре ме ну, 
ци стер не са пи ја ћом во дом и 
да ље су у се лу и на рас по ла га
њу су ме шта ни ма то ком це лог 

да на. Из ЈКП „Во до вод“ Срем ска 
Ми тро ви ца по ру чу ју ме шта ни ма 
да бу ду стр пљи ви, не па ни че и 
не ства ра ју за ли хе, јер им је за 
днев ну по тро шњу омо гу ће но 
до вољ но во де, а ону за пи ће 
мо гу пре у зе ти из ци стер ни. Пре
ма не зва нич ним ин фор ма ци ја
ма, ова кво ста ње по тра ја ће још 
не ко вре ме, а на по мо лу је 
ре ше ње.

ДИВОШ
Јошувекбезводезапиће

ДОБРИНЦИ

Реновиранашкола

Радо ви на уре ђе њу уну тра
шњих про сто ри ја у под руч ном 
оде ље њу град ске  ОШ „Иво 
Лола Рибар“ у Добрин ци ма 
успе шно окон ча ни. 

 За радо ве на пре у ре ђи ва
њу под руч не шко ле у Добрин
ци ма локал на само у пра ва 
издво ји ла је 1,2 мили о на дина
ра. У ход ни ци ма и учи о ни ца ма 
завр ше ни су фар бар ско   
молер ски радо ви, поста вљен 

лами нат и ура ђе но је пла фон
ско осве тље ње у учи о ни ца ма. 
Учи о ни це, хол и тоа ле ти су 
окре че ни након низа годи на – 
каже дирек тор ка Нада Петро
вић. 

Под руч на оде ље ња ове шко
ле у Добрин ци ма  поха ђа 67 
уче ни ка од првог до четвр тог 
раз ре да који ће после ових 
радо ва сва ка ко има ти боље 
усло ве за наста ву и уче ње. 

НИКИНЦИ

ОбноваДомакултуре
Локал на само у пра ва је 

издво ји ла и  сред ства  за сре ђи
ва ње  Дома кул ту ре у Никин ци
ма. Уна пре ђе ње усло ва у Дому 
кул ту ре који је и оми ље но 
место за оку пља ње Никин ча на  
се ради у фаза ма.  Месна зајед
ни ца је овог пута заме ни ла део 
дотра ја ле сто ла ри је. Заме ње но 
је четво ро вра та и вели ки про
зор на ула зу у Дом кул ту ре, а за 
тај посао је издво је но бли зу  око 

244.000 дина ра. У Никин ци ма 
про сто ри је Дома кул ту ре кори
сте  удру же ња, пен зи о не ри, али 
је обје кат пого дан и за орга ни
зо ва ње про сла ва и дру гих дога
ђа ја. Тако ђе, МЗ Никин ци је 
сани ра ла и ауто бу ско ста ја ли
ште пре ма Хрт ков ци ма тако да 
ће сада ђаци и сви који чека ју 
ауто бус има ти уре ђе но, нат кри
ве но ста ја ли ште.

 С.Џ.
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Пресуда
Пред суди ја ма је седео ста рац, 

исцр пљен и боле стан. Негде је у 
свом све ту, који је дав но гра дио 

стра шним мате ри ја лом. Чини се да је 
све то, то што је било – бес крај но 
дале ко, и за њега се можда није ни 
дого ди ло.

Али, та сли ка не иза зи ва сами лост, 
нити ностал ги ју. Рат ко Мла дић је чуо 
пре су ду: дожи вот на роби ја, казна која 
ће веро ват но тра ја ти при лич но крат ко. 
Гла сно је рекао да је све то лаж, опсо
вао и грдио, па су га изба ци ли из суд
ни це.

Да ли је инци дент са бого ра ђе њем 
био недо сто јан офи ци ра? Све јед но је. 
Ту офи ци ра више није било.

Пред сед ник и пре ми јер ка су рекли 
како није њихо во да комен та ри шу пре
су ду. Обо је су се окре ну ли будућ но сти. 
Да ли је то био поли тич ки суд? Сасвим 
могу ће, зар сви они нису поли тич ки! 
Тај суд јесте без зна них раз ло га амне
сти рао неке рат не зло чин це, но то је 
само пози ва ње на ана ло ги ју, која је у 
вред но ва њу зло де ла ништа ван аргу
мент.

Заи ста не знам, мада бих желео поу
зда но да сазнам, шта вре ме, моћ и рат 
чине од људи, и како их мења ју. Позна
вао сам Мла ди ћа још негде од 75. 
годи не про шло га века. Био је коман
дант бата љо на у Кума но ву. Нисмо 
били при ја те љи, нисмо се дру жи ли. 
Поне кад смо раз го ва ра ли. Раз ли ко вао 
се од дру гих: био је речит и духо вит, 

добар са вој ни ци ма, а аро ган тан пре ма 
ста ри ји ма. Чуд на осо би на, рет ка или 
погуб на у ЈНА.

Био сам уве рен да ће у свим окол но
сти ма Мла дић бити на стра ни ети ке 
рато ва ња и пошто ва ња про тив ни ка, 
заро бље ни ка посеб но. Да ли је то 
била заблу да у амби јен ту нео б у зда не 
и стра стве не мржње? Изгле да јесте. 
„Бор ба за свој народ“, као лозин ка 
физич ке нега ци је нече га што је поста
ло дру га чи је, у ства ри је кули са која би 
мора ла да покри је сва зла, и пре тво ри 
их у смр то но сне и спа со но сне похо де. 
Код свих на крв суко бље них вој ско во
ђа, наста лих из исте вој ске.

Сећам се да је Мла дић урлао пред 
Пери ши ћем, пре те ћи да ће моби ли са ти 
све од 1666 годи на, који се без бри жно 
купа ју на Ади, док се „тамо“ гине, а у 
Бео гра ду се чује гру ва ње топо ва. 
Сећам се састан ка нашег Гене рал шта
ба са гене ра лом Фили пом Мори о ном, 
на коме се он (Мори он) жалио како га 
Мла дић мал тре ти ра и пони жа ва кад 
год га срет не.

Јед ном при ли ком је дошао са два де
сет ауто бу са, да из Бео гра да пове де 
све офи ци ре који су рође ни „тамо“, а 
„ладе муда“ у Бео гра ду. Одр жао је 
бесни говор у Дому гар де: „Тамо, у Хан 
Пије ску, имам јед ну жен ску чету, све 
јуна ки ња до јуна ки ње. Не боје се нико
га да бога. Па ко не пође данас, посла
ћу по њега овде ту дево јач ку чету, те 
бор це, да одав де поку пе вас упла ше не 

пич ке ти не и одве ду на поло жај.“
На кра ју дана успео је да саку пи 

само дво ји цу.
Сећам се, ско ро ули чар ске (теле

фон ске) сва ђе Мла ди ћа са Мило ше ви
ћем, у ноћи после вези ва ња офи ци ра 
Унпро фо ра за бан де ре. Мило ше вић је 
рекао: „Дола зим тамо да те стре љам!“ 
Мла дић је одго во рио: „Дођи, да ти 
јебем матер!“ Тамо је оти шао Ста ни
шић: My name is Jovi ca! И раз ве зао 
пони же не офи ци ре.

Гле дао сам теле ви зиј ски при лог Скај 
њуза, у вре ме кад је поте ра за Мла ди
ћем била општа, који нај пре пока зу је 
гене ра ла како ски ја негде на Јахо ри ни, 
а онда и комен тар ауто ра: „Мла дић 
више под се ћа на без бри жног тури сту 
из висо ког дру штва, који ужи ва у зим
ским радо сти ма, него на зло чин ца са 
свет ске потер ни це. Тај човек је не само 
нео пи си во дрзак, без о чан и хлад но кр
ван, он је бацио рука ви цу у лице нај ја
чи ма, а они су ско ро срећ ни јер их није 
уда рио песни цом“. Тада је тра ја ла 
(неу спе шна) опе ра ци ја заро бља ва ња 
под код ним име ном Амбер стар (Ћили
бар ска зве зда).

Нови нар ка Фај нен шел Тај мса, Лора 
Сил бер, стал но је на гра ни ци опчи ње
но сти и згра жа ња: „У послед ња 32 
месе ца рата, Мла дић је сте као репу та
ци ју бру тал ног гени ја, чове ка који је 
мозак срп ске опе ра ци је ства ра ња 
етнич ки чисте држа ве у Босни и Хер це
го ви ни.“

ЉубодрагСтојадиновић

ДРУГИПИШУ:
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Мајор канад ске вој ске, Пет Б. Сто р
ген, дожи вео је Мла ди ћа као вој нич ког 
идо ла. У сво јој сту ди ји о њему каже 
да је он иде ал ни инте лек ту ал ни и 
духов ни фоторобот коман дан та 
жеље них осо би на: „Мла дић је таква 
доми нант на сна га, да би про сто била 
лењост не про у чи ти како је тај опе ра
тив ни коман дант могао да дожи ви 
такав успех.“

Али, успех, ако је о томе реч, не 
може бити крва ва бај ка без кра ја и 
кон ца. На почет ку, Мла дић је коман до
вао пра вом вој ском про тив баши бо зу
ка. На кра ју, њего ва се арма да пре тво
ри ла у гоми лу оса мо ста ље них силе
џиј ских гру па, са локал ним каба да хи
ја ма, који су пљач ка ли све што су сти
гли. То више није била вој ска, него 
демо ра ли са на руља у хај дуч ком рас
па да њу.

У таквом ста њу ства ри, Кара џић 
сме њу је Мла ди ћа, желе ћи да буде 
коман дант вој ске. Наве де ни сег мент 
сва ђе Мла ди ћа са Мило ше ви ћем није 
био једи ни. Са Кара џи ћем су жуч не 
рас пра ве често биле на гра ни ци туче. 
Сва тро ји ца су има ла исту стра те шку 
плат фор му. Погре шну, у сва ком погле
ду. Она је гла си ла: НАТО је мла ки џин 
који се рас па да од хипер тро фи је и 
немоћ ног шире ња. Он није у ста њу да 
буде офан зи ван. Али, чак и ако нас 
таква Али јан са напад не, Руси ће рато
ва ти за нас.

Несла га ње међу том тро ји цом 
несрећ ни ка, састо ја ло се само у поку
ша ју да се обез бе ди трон за меси ју. 
Сва ко од њих био је уве рен да је он 
тај.

Могу ће је да Мла ди ћев лич ни пси
хо фи зич ки слом дола зи после смр ти 
њего ве ћер ке Ане, у мар ту 1994. годи
не. Тада више није био у ста њу да 
ради било шта у вој сци. А он је наста
вио да буде оно што је касни је постао.

Сре бре ни ца је кључ на тач ка њего
вог пада у ништа ви ло, гаже ње све га 
што јесте срп ска вој нич ка част, на коју 
се мно ги ола ко пози ва ју. Њего ва рече
ни ца, како је сти гло вре ме да се осве
ти мо Тур ци ма за оних 500 годи на, 
про из вод је ужа сне мен тал не разо ре
но сти и недо стат ка било којег вред но
сног пара ме тра. То одав но више није 
био човек кога сам позна вао.

Могу ће је да га је у понор погу ра ла 
и њего ва неу по ре ди ва само љу би вост, 
гра ђе на кроз осе ћа ња нео ме ђе не 
моћи, садр жа на у оми ље ној рече ни ци 
обе ћа њупрет њи: „Кад ти ја нешто 
кажем, као да ти је рекао све ви шњи“. 
Ако се у тра гич ном игра њу са суд би
ном хиља да људи нашао дале ко од 
сва ке реал но сти, то је већ пита ње 
систе ма који је још и те како жив у 
Срби ји. Сума ну та је тврд ња да је све 
то радио „због срп ског наро да“.

Они који то раде, нема ју свој народ. 
Лич но жалим што Мла дић није остао 
онај коман дир кога су вој ни ци воле ли, 
без рата, лажне сла ве, зло чи нач ког 
родо сло ва и истин ског губит ка части, 
ма каква била дру го сте пе на пре су да.

20.ТАКМИЧЕЊЕСОЛОПЕВАЧАУРУМИ

ЛауреатМаријаЧупоски
Ово го ди шње так ми че ње соло 

пева ча „Нико ла Цве јић“ је орга
ни зо ва но  у зна ку зна чај ног јуби

ле ја – две деце ни је посто ја ња, што је 
зави дан број годи на за јед ну кул тур ну 
мани фе ста ци ју посве ће ну озбиљ ној 
музи ци и соло пева њу.

И ове годи не так ми че ње је одр жа
но послед њег новем бар ског викен да, 
24. и 25. новем бра у све ча ној сали ОШ 
„Душан Јер ко вић“.

Два де се то так ми че ње нај бо љих 
мла дих соло пева ча доно си и неко ли
ко изме на у кон цеп ци ји и жири ју, али 
и кате го ри ја ма – сада су то кате го ри је 
„мла де наде“, „соло песма & опе ра“ и 
„опе ра“ са одре ђе ним пот ка те го ри ја ма 
у који ма се ове годи не над ме та ло педе
се так так ми ча ра из Сло ве ни је, Хрват
ске, БиХ, Црне Горе, Руси је  и Срби је.

Ово го ди шње так ми че ње соло пева ча 
окон ча но је доде лом награ да нај бо љим 
так ми ча ри ма по кате го ри ја ма, доде
лом спе ци јал них награ да и про гла ше
њем лау ре а та. Ове годи не је то Мари ја 
Чупо ски, сту дент четвр те годи не Факул
те та музич ке умет но сти у Бео гра ду, у 
кла си про фе со ра Нико ле Кита нов ског. 

Мари ја Чупо ски је први пут на так
ми че њу у Руми и пева ла је у шестој 
кате го ри ји, а жири ју се пред ста ви ла са 
чети ри ари је.

  Нисам оче ки ва ла награ ду, дошла 
сам да се пред ста вим у нај бо љем све
тлу, да се дока жем себи и дру ги ма, да 
испро бам могућ но сти које имам. Так ми
че ње је доста зах тев но, а Румља ни су 
били одлич ни орга ни за то ри. Ова награ
да ми зна чи пуно, јер видим да су сви 
доса да шњи лау ре а ти сада зна ме ни ти 
умет ни ци, који су се дока за ли у сво јој 
про фе си ји и надам се да ћу и ја наста
ви ти њихо вим сто па ма – рекла је Мари
ја Чупо ски.

Потом је усле дио и кон церт – у првом 
делу ово го ди шњих нај бо љих уче сни ка, 
а у дру гом делу и шест доса да шњих 
лау ре а та, а част да затво ри кон церт је 
при пала ово го ди шњем лау ре а ту.

Под се ти мо, так ми че ње  соло пева

ча „Нико ла Цве јић“ до ове годи не је 
орга ни зо вао Фонд „Нико ла и Мари ца 
Цве јић“ чије су осни ва ње ини ци ра
ли уче ни ци слав ног опер ског пева ча и 
педа го га Нико ле Цве ји ћа, у сарад њи са 
ОШ „Душан Јер ко вић“  и ОМШ „Тео дор 
Тоша Андре је вић“, а под покро ви тељ
ством рум ске општи не и Покра јин ског 
секре та ри ја та за обра зо ва ње. 

За ове две деце ни је у Руми је  свој 
тале нат пока за ло око 1.000 мла дих 
људи из земље и зема ља окру же ња, 
од којих су неки већ сте кли сво је име и 
углед на опер ским сце на ма у земљи и 
ино стран ству.

Пово дом јуби ле ја, при ре ђе на је и 
публи ка ци ја „Међу на род но так ми че
ње соло пева ча Нико ла Цве јић у Руми“ 
ауто ра Мило ра да Сто ки на.

При ма до на Рад ми ла Бако че вић је 
изра зи ла задо вољ ство тра ја њем овог 
так ми че ња и чиње ни цом да сва ке годи
не има доста нових, мла дих тале на та.

 – Рума је увек добар дома ћин и ко је 
јед ном дошао овде, поже лео је да дође 
поно во. Ја сам заи ста срећ на, осе ћам 
се нека ко као мај ка сви ма њима – пору
чи ла је наша опер ска дива Рад ми ла 
Бако че вић.  С.Џ.

МаријаЧупоски

КУЛТУРНИЦЕНТАРРУМА

Изложбаслика
У гале ри ји Кул тур ног цен тра отво

ре на је 23. новем бра изло жба 
сли ка Јадран ке Дими три је вић.

Под се ти мо, Јадран ка је побед ни ца 
про шло го ди шњег Рум ског ликов ног 
сало на, а награ да под ра зу ме ва орга
ни зо ва ње само стал не изло жбе.

Јадран ка Дими три је вић је сли кар ка 
из Срем ске Митро ви це и чла ни ца је 
Удру же ња ликов них умет ни ка „Сир ми
ум“. 

Сво је  радо ве је изла га ла на низ 

груп них изло жби у земљи, али и ино
стран ству – Хрват ској, Фран цу ској, 
Руси ји, Руму ни ји, БИХ и Мађар ској, 
као и на више само стал них изло жби 
од којих је послед ња баш ова у Руми.

Добит ни ца је и више при зна ња , 
јед но од њих је Пове ља за допри нос 
у пове зи ва њу и сарад њи сли ка ра из 
Руси је, Срби је и Репу бли ке Срп ске.

Заин те ре со ва ни Јадран ки не сли ке 
могу погле да ти до 3. децем бра.

С.Џ.
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Прљај мање – чисти 
више, назив је песми
це Бран ка Коц ки це, 

коју је зајед но са децом 
отпе вао у сво јој еми си ји о 
еко ло ги ји. На зани мљив 
начин и кроз при чу са децом 
Бран ко Коц ки ца је деци 
обја снио шта је то еко ло
ги ја и како се чува живот на 
сре ди на . Како кажу, дете се 
учи од малих ногу. То важи 
када је у пита њу и зашти та 
живот не сре ди не. Роди те љи 

су први који тре ба да обја
сне деци да се сме ће баца у 
кан ту, а не где њима одго ва
ра. То је поче так, а касни је 
у шко ли деца кроз настав
ни про грам про ши ру ју сво је 
зна ње. На који начин чува ју 
сво ју око ли ну испри ча ли су 
нам мали ша ни који поха ђа
ју заба ви ште у Мар тин ци ма, 
које је део ПУ „Пчелица“.

На пита ње шта је живот
на сре ди на и како је може мо 
сачу ва ти Нико ла каже да је 

то при ро да у којој се игра мо 
и тре ба да је чува мо.

 Тра ва по којој трчи мо, 
цве ће и  живо ти ње то је при
ро да и оно што нас окру жу
је. Сачу ва ће мо је тако што 
ћемо сме ће баца ти у кан
ту и неће мо пали ти лишће. 
Лишће не сме да се пали јер 
се тако зага ђу је ваздух, ако 
га не пали мо сви ћемо има
ти кори сти. Биљ ке на првом 
месту а затим земљи ште, 
јер кад се лишће зао ре и 

оде у земљу биљ ке боље 
расту – каже Нико ла.

Где се сме ће баца ако 
нема у бли зи ни кан та обја
сни ла нам је Еми ли ја.

 Ја сме ће увек  бацам у 
кан ту, тако су ме нау чи ли 
роди те љи а и вас пи та чи ца у 
врти ћу. Када у бли зи ни нема 
кан те ја сме ће задр жим и 
бацим га у прву кан ту на коју 
наи ђем – исти че Еми ли ја.

Како каже њихо ва дру га
ри ца Сара, она нај ви ше воли 

Дво ри ште у коме се игра ју и 
ужи на ју деца која поха ђа ју 
основ ну шко лу „Јован Јова но
вић Змај“ у Мар тин ци ма је 
зага ће но и небе збед но. У 
школ ском дво ри шту нала зе се 
пање ви који тре ба да се сани
ра ју, јер угро жа ва ју без бед ност 
деце. Поред пање ва могу се 
наћи и оста ци ста кла који су ту 
доспе ли када се руши ла ста ра 
шко ла, а ту је и испу ца на 
бетон ска повр ши на.  Сва ко
днев ни труд чиста чи ца које 
раде у шко ли није дово љан да 
се поку пи сме ће у дво ри шту. 
Раз лог томе је то што школ ско 
дво ри ште није огра ђе но и 
може да ула зи сва ко, ноћу и у 
после по днев ним часо ви ма 
дола зе осо бе које баца ју сме
ће.

Како каже дирек то ри ца шко
ле Ружи ца Мари чић ти посе ти

о ци су њихо ва сва ко днев на 
бри га.

 Током ноћи и у касним 
попо днев ним часо ви ма у школ
ско дво ри ште дола зе осо бе 
које баца ју сме ће и цепа ју 
цера ду на балон сали. Са овим 

про бле мом се суо ча ва мо већ 
дужи вре мен ски пери од. Оба
ве сти ла сам поли ци ју о томе 
али једи но што они могу да 
ура де јесте да поне кад оби ђу 
дво ри ште. Про блем је што дво
ри ште није огра ђе но, а ми 

нема мо сред ста ва за такву 
инве сти ци ју. Ја имам про је кат 
за школ ско дво ри ште, али на 
кон кур су је одби јен зато што је 
то гра ђе вин ско земљи ште које 
не при па да шко ли – рекла је 
Ружи ца Мари чић.

Проблему
нашемдворишту

Прљајмање–чистивише

ЗДРАВОМАЛИЕКОЛОЗИ

РужицаМаричић Испуцанабетонскаповршинаушколскомдворишту
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да пома же мами око цве ћа. 
Кући пома же око чишће
ња дво ри шта а у школ ском 
дво ри шту ако види сме ће 
од ужи не поку пи и опо ме не 
дру га ре који га баца ју. 

На пита ње да ли зна ју шта 
је реци кла жа, мали ша ни 
одго ва ра ју.

 И ми у заба ви шту реци
кли ра мо, ста ре нови не и 
пла сти ку не баца мо у сме ће 
већ пра ви мо играч ке и укра
се. Тако чува мо при ро ду, да 
не пла че и да не буде тужна 
а ми ћемо бити здра ви ји и 
срећ ни ји  – кажу сви углас.

Вас пи та чи ца Сла ви ца 
каже да се тру ди да децу 
нау чи да чува ју сво ју живот
ну сре ди ну и да реци кли ра ју.

 Ми у заба ви шту пра ви мо 
играч ке од рол ни од тоа лет 
папи ра, боји мо нови не, пра
ви мо печа те од кром пи ра, 
укра се од лишћа и на тај 
начин раз ви ја мо дечи ју кре
а тив ност и учи мо их како да 
иско ри сте оно што им при
ро да даје. А са дру ге стра не 
учи мо их да и они дају свој 
допри нос при ро ди тако што 
је неће зага ђи ва ти и баца ти 
сме ће – каже вас пи та чи ца 
Сла ви ца.

У окви ру школ ског про гра
ма деца од првог до четвр
тог раз ре да има ју пред мет 
„Свет око нас“, док од петог 
до осмог раз ре да  у окви ру 
пред ме та био ло ги је има ју 
еко ло ги ју. С.Котаранин

РУМА

Наградезанајлепшебајке
Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој ко

вић“ у Руми уру чи ла је 20. новем бра  
награ де нај у спе шни јим уче сни ци ма 

лите рар ног кон кур са „Моја бај ка“  који је 
ове годи не орга ни зо ва ла по први пут.

На кон курс се при ја ви ло 33 уче ни ка 
нижих раз ре да град ских ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“, „Вељ ко Дуго ше вић“ и „Душан 
Јер ко вић“.  

Пре доде ле награ да број не мали ша не 
у пре пу ној чита о ни ци Град ске библи о те ке 
поздра вио је Сте ван Кова че вић, пред сед
ник СО Рума.

Тро чла ни жири,  који су чини ле про фе
со ри це књи жев но сти, по речи ма Мир ја не 
Бело ше вић,  имао је тежак зада так.

– Циљ нам је да децу под стак не мо и 
охра бри мо, моти ви ше мо да негу ју сво је 
умет нич ке спо соб но сти. Захва љу јем и учи
те љи ца ма које су допри не ле да реа ли зу
је мо овај наш кон курс – рекла је Мир ја на 
Бело ше вић.

Награ ђе но је укуп но 13 радо ва, а у делу 
про гра ма су уче ство ва ли и  уче ни ци Музич
ке шко ле „Тео дор Тоша Андре је вић“.

Нај бо љу бај ку је напи сао Мар ко Хинић из 
ОШ „Змај Јова Јова но вић“ који је и про чи
тао свој рад под насло вом „Џин и мрав“. 

Дру го место је осво ји ла Ива Вик то ро
вић, а тре ће Мари ја Дешић – уче ни це ОШ 
„Душан Јер ко вић“, док је нај кре а тив ни ји 
рад напи сао Нема ња Дере та.  С.Џ.

НајбољиМаркоХинићиМирјанаБелошевић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Ревијaпобедника
Уста но ва  за него ва

ње  кул ту ре  „Срем“ 
је, зави сно од нивоа 

так ми че ња,  ове годи не 
орга ни зо ва ла у Срем ској 
Митро ви ци смо тру реци та
то ра, ама тер ских позо ри
шних дру шта ва, ликов ног 
ства ра ла штва умет ни ка 
ама те ра и смо тру музич ког 
ства ра ла штва деце и одра
слих. Постиг ну ти резул
та ти,  доби је не награ де и 
при зна ња, која су оства ре
на, на покра јин ском и репу
блич ком нивоу, нај бо ља су 
афир ма ци ја и под сти цај  
ама тер ског  анга жо ва ња у 
нашој сре ди ни. Желе ћи да 

истак не и похва ли умет ни
ке чији је тале нат три јум
фо вао и нада ле ко про сла
вио наш Град, Уста но ва за 
него ва ње кул ту ре „Срем“ 
орга ни зо ва ла је Музич ко 
– поет ско  драм ски про
грам „Реви ја побед ни ка“, 
про шлог поне дељ ка, 20. 
новем бра  у Позо ри шту 
„Добри ца Милу ти но вић“, 

Дирек тор Уста но ве за 
него ва ње кул ту ре „Срем“ 
Душан Дрча, иста као је 
овом при ли ком да je у овом 
про гра му уче ство ва ло по 
неко ли ко уче сни ка из сва ке 
смо тре који су оства ри ли 
запа же не резул та те. 

Дирек тор је наја вио да је 
у пла ну за иду ћу годи ну да 
се у Срем ској Митро ви ци 
орга ни зу је так ми че ње Смо
тре сли ка ра. 

С.С.

ДушанДрча
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ОВАН:Нала зи те се у 
кре а тив ној фази и 
фор си ра те убр за ни 
тем по у одно су на сво

је сарад ни ке. Све што чини те наи
ла зи на сја јан при јем у вашем 
окру же њу, јер има те јасну визи ју и 
ули ва те вели ко пове ре ње. Добро 
је да обје ди ни те неке послов не 
инте ре се са при ват ним задо вољ
ством.  Ужи ва те у роман тич ним 
ситу а ци ја ма. 

БИК: Нала зи те се у 
фази кре а тив ног успо
на и ста ло вам је да 
побољ ша те свој 

послов ни или дру штве ни ста тус. У 
сусре ту са сарад ни ци ма уме те да 
намет не те сво ја пра ви ла и не 
одсту па те од неких кри те ри ју ма 
које сте зацр та ли. Парт нер вас 
наво ди на сло бод ни је емо тив но 
изра жа ва ње, при хва ти те добар 
под сти цај. Парт нер вас наво ди на 
сло бод ни је емо тив но изра жа ва
ње. 

БЛИЗАНЦИ: Делу је те 
неси гур но или забри
ну то, јер већи ну сво јих 
пла но ва мора те да 

при ла го ђа ва те на нове усло ве 
које вам неко дик ти ра. Важно је да 
сачу ва те добру кон цен тра ци ју 
како бисте реа го ва ли у пра вом 
тре нут ку. Затра жи те нечи ју интер
вен ци ју при реша ва њу послов них 
мате ри јал них или емо тив них 
диле ма. Дожи вља ва те нову емо
тив ну бли скост у одно су са воље
ном осо бом. 

РАК: Око ли на подр жа
ва ваше иде је и углав
ном наи ла зи те на 
врло пози тив не 

комен та ре од стра не оних који су 
довољ но ком пе тент ни да дају сво
ју оце ну. Од вас се оче ку је да учи
ни те више или боље од дру гих у 
разним обла сти ма, тако да вам 
сле де број не актив но сти. Љубав
ни дога ђа ји које наслу ћу је те за 
вас има ју неку нео бич ну драж и 
уно се слат ки немир у однос са 
парт не ром. 

ЛАВ: Упор но поку ша
ва те да про ме ни те 
одре ђе не окол но сти и 
да ути че те на нечи је 

мишље ње. Међу тим, погре шна 
так ти ка на којој упор но инси сти ра
те доно си и нега тив не резул та те. 
Неко ће вас ста ви ти пред свр шен 
чин и неће вам дозво ли ти одла га
ње оба ве за. Избе га вај те нове 
финан сиј ске позај ми це и сма њи те 
сво је потро шач ке апе ти те. Ства ри 
вам изми чу кон тро ли. 

ДЕВИЦА: Има те 
добру вољу и ула же те 
вели ку енер ги ју у 
спро во ђе ње пла но ва 

које сте зацр та ли. Уме сто да се 
изла же те непо треб ном ризи ку 
или фаво ри зу је те так ми чар ски 
однос са око ли ном , боље је да 
при ла го ди те свој стил пона ша ња. 
Воље на осо ба уме лако да вас 
под стак не на сна жне изли ве емо
ци ја и на уза јам ну раз ме ну стра
сти. 

ВАГА: При бо ја ва те се 
од евен ту ал ног суко ба 
са јед ном осо бом, као 
и од могу ћег послов но 

– финан сиј ског губит ка који би вам 
про у зро ко вао додат не нево ље. 
Нема раз ло га да се пона ша те раз
ме тљи во пред послов ним парт не
ри ма, јер на такав начин скре ће те 
пажњу на себе. Иако има те дру га
чи је иде је у одно су на свог љубав
ног парт не ра, јер на такав начин 
скре ће те пажњу на себе. Иако 
има те дру га чи је иде је у одно су на 
свог љубав ног парт не ра, осе ти ће
те емо тив но задо вољ ство.  

ШКОРПИЈА: Послов
на стра те ги ја коју 
спро во ди те доно си 
само дели мич не 

резул та те, али ви има те уна пред 
спрем на алтер на тив на реше ња за 
раз не ситу а ци је. Уско ро вас оче ку
је пози ти ван обрт. Жели те да про
ме ни те уста ље ни риту ал у парт
нер ском одно су или да ути че те на 
ток дога ђа ја, ста ло вам је и да 
улеп ша те свој интим ни или љубав
ни живот. 

СТРЕЛАЦ: Поста ви ли 
сте себи вели ке циље
ве и оче ку је те пот пу ну 
подр шку од сарад ни ка. 

Ипак мора те бити спрем ни на 
разна изне на ђе ња како бисте у 
одре ђе ном момен ту при бе гли 
неком алтер на тив ном реше њу. 
Све се сво ди на поја ча ну кон цен
тра ци ју у свим фаза ма и на пре ци
зно повла че ње поте за. Нова деша
ва ња у при ват ном живо ту ути чу на 
ваше задо вољ ство. 

ЈАРАЦ: Тру ди те се да 
одго во ри те на сва ки 
иза зов и ула же те вели
ку енер ги ју како бисте 

испо што ва ли све дого во ре које 
има те са сарад ни ци ма. Немој те 
дозво ли ти да вас неко наго ва ра на 
већи ризик или на финан сиј ске 
издат ке који могу да се иском пли
ку ју мимо ваше воље. Нечи је при
су ство или нежни додир љуба ви 
на вас делу ју врло инспи ра тив но. 

ВОДОЛИЈА: Са вели
ким и нестр пље њем 
ишче ку је те рас плет 
неких послов них ситу

а ци ја. Дели мич но сте при пре мље
ни на завр шне обра чу не, али још 
увек не жели те да се изја сни те 
пред послов ним парт не ри ма. 
Биће те повла шће ни и награ ђе ни 
због сво је так ти ке. У љубав ном 
одно су као да вам недо ста је 
нешто, међу тим све што жели те 
нала зи вам се на дохват руке. 

РИБЕ: Због добрих 
про це на и детаљ них 
пла но ва које сте 
напра ви ли, оче ку ју вас 

додат ни резул та ти. Важно је да и 
нада ље све ства ри држи те под 
стро гом кон тро лом и да се кон сул
ту је те са поу зда ним сарад ни ци ма. 
Нема потре бе да веру је те како ће 
се неки емо тив ни неспо ра зу ми 
које има те у одно су са парт не ром 
реша ва ти сами по себи или да се 
пре ви ше опу сти те.

VREMEPLOV
29.новембар

1864. У Сент Кри ку у аме рич
кој др жа ви Ко ло ра до је ди ни ца 
пу ков ни ка Џо на Чи винг то на 
ма са кри ра ла нај ма ње 400 
Че је на и Ара па хо са, ко ји су се 
пре да ли уз прет ход но до би је
ну до зво лу да се уло го ру ју.
1941. На бр ду Ка ди ња ча код 
Ужи ца у Дру гом свет ском ра ту 
из ги нуо Рад нич ки ба та љон, 
шти те ћи глав ни ну пар ти зан
ских сна га.

30.новембар
1872. У Гла зго ву од и гра на 
пр ва фуд бал ска утак ми ца две 
ре пре зен та ци је, Ен гле ске и 
Шкот ске. Меч за вр шен ре зул
та том 0:0.
1977. Умро срп ски и ју го сло
вен ски пи сац Ми лош Цр њан
ски.

1.децембар
1918. У Бе о гра ду про гла ше на 
Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, с прин цем Алек
сан дром I Ка ра ђор ђе ви ћем 
као ре ген том и Бе о гра дом као 
пре сто ни цом.
1981. У нај ве ћој не сре ћи у 
исто ри ји ју го сло вен ског ва зду
хо плов ства, ави он ДЦ9 су пер 
80 љу бљан ског Инеxадриа 
ави о про ме та уда рио у пла ни
ну бли зу Аја чи ја на Кор зи ци. 
По ги ну ло свих 178 пут ни ка и 
чла но ва по са де.

2.децембар
1805. На по ле он у би ци код 
Аустер ли ца, Би ци три ца ра, са 
75.000 вој ни ка по бе дио ру ску 
и аустриј ску вој ску, ко је су 
из гу би ле 70.000 од 95.000 
љу ди.
1993. У пуц ња ви при по ку ша ју 
хап ше ња ко лум биј ска по ли ци
ја уби ла ше фа ме де љин ског 
кар те ла ко ка и на Па бла Еско
ба ра.

3.децембар
1962. Те шка ма гла ко ја је пре
кри ва ла Лон дон че ти ри да на 
про у зро ко ва ла је смрт тро ва
њем сум пор ди ок си дом ве ли
ког бро ја љу ди.

4.децембар
1371. Умро је цар Урош Не ма
њић, син ца ра Ду ша на и је ди
ни на след ник ве ли ког срп ског 
цар ства. Сту пив ши на пре сто 
у 19. го ди ни, по сле Ду ша но ве 
смр ти 1355, ни је ус пео да 
са чу ва ве ли ко цар ство ко је се 
по сле ње го ве смр ти рас па ло 
на низ са мо стал них обла сти 
под вла шћу моћ них фе у да ла
ца. Ње го вом смр ћу из у мр ла је 
ло за Не ма њи ћа.  

5.децембар
1934. Же не у Тур ској до би ле 
пра во гла са. 
1945. То ком ве жби, пет бом
бар де ра САД по ле те ло из 
ва зду шне ба зе у Фло ри ди и 
ни ка да се ни је вра ти ло. Прет
по ста вља се да је “Из гу бље на 
еска дри ла” не ста ла у Бер муд
ском тро у глу. 

HOROSKOP

Среда,29.(16)новембар
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Матеј

Четвртак,30.(17)новембар
Св. Гри го ри је Чудо тво рац; Св. 
Мак сим Цари град ски, С. Сева
сти јан Џек сон ски

Петак,1.децембар
(18.новембар)

Св. муче ник Пла тон, Св. муче
ни ци Роман и Варул Отрок

Субота,2.децембар
(19.новембар)

Све ти про рок Авди ја; Св. муч. 
Вар лам; Пре по доб ни Јоа саф

Недеља,3.децембар
(20.новембар)

Преп. Гри го ри је Дека по лит 
(Прет пра зни штво Ваве де ња)

Понедељак,4.децембар
(21.новембар)

Ваве де ње Пре све те Бого ро ди ве

Уторак,5.децембар
(22.новембар)

Св. муч. Кики ли ја; Св. апо сто ли 
Фили мон, Архип и Апфи ја

Crkveni
kalendar

•Оникојисунасзадужи
ли, сигурно имају
довољнодабимоглии
данасраздуже.
• Точак новије историје
покрећу мерцедесови
мотори.
• Захваљујући слуху, и
завезанихочијуможемо
игратикакоонисвирају.

Слани
штапићи
Састојци: Сир 250 г, мар га рин 

250 г, бра шно 250 г, бе лан це, со  
по уку су, 1/2 ке си це пра шка за 
пе ци во ким или су сам  по же љи. 

Припрема: Рер ну за греј те на 
180 сте пе ни. За ме си те те сто од 
мар га ри на, си ра, бра шна и пра
шка за пе ци во и по со ли те по уку
су. До бро уме ше но те сто оста ви
те у фри жи де ру око 20 ми ну та. 
Те сто рас та њи те на де бљи ну од 
је дан цен ти ме тар и се ци те шта пи
ће, а за тим их пре ма жи те бе лан
це том и по спи те ки мом или су са
мом.
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Правналица: Извод из реги стра Аген ци је за при вред
не реги стре, одно сно извод из реги стра над ле жног 
при вред ног суда; 
Предузетнике: Извод из реги стра Аген ци је за при
вред не реги стре, одно сно извод из одго ва ра ју ћег 
реги стра.
Физичка лица: Извод из реги стра пољо при вред них 
газдин ста ва ( потвр да о актив ном ста ту су у реги стру 
пољо при вред них газдин ста ва ) у скла ду са про пи си ма 
о реги стра ци ји.

Доказ о испу ње но сти усло ва се дока зу је путем изја
ве којом пону ђач под пуном мате ри јал ном и кри вич
ном одго вор но шћу потвр ђу је да испу ња ва усло ве за 
уче шће у поступ ку про да је робе или путем доста вља
ња горе наве де них изво да који не могу бити ста ри ји 
од 6 месе ци.

САДР ЖИ НА ПОНУ ДЕ

Пону да мора да садр жи:
1. Подат ке о пону ђа чу,
2. Обра зац пону де ( пот пи сан и печа ти ран од стра не 

овла шће ног лица ),
3. Изја ву којом пону ђач потвр ђу је испу ње ност усло

ва пред ви ђе них у огла су ( пот пи са на и печа ти ра на 
од стра не овла шће ног лица ) или  извод из одго ва
ра ку ћег реги стра над ле жног орга на који не може 
бити ста ри ји од 6 месе ци.

Пону да и оста ла доку мен та ци ја мора ју бити саста
вље ни на срп ском јези ку.
Цена у пону ди мора бити фик сна и мора бити изра же
на у дина ри ма.
Пону да мора да важи не кра ће од 30 дана од дана 
отва ра ња пону да. Уко ли ко је наве ден кра ћи рок важе
ња пону де, иста ће бити одби је на.
Обра зац „пону де“ и „изја ве“ се може пре у зе ти на сај ту 
гра да Срем ска Митро ви ца или непо сред но у про сто
ри ја ма Град ске упра ве за пољо при вре ду и зашти ту 
живот не сре ди не, ул.Све тог Дими три ја бр. 13 Срем ска 
Митро ви ца, кан це ла ри је број 52.
Непот пу не и небла го вре ме не пону де неће се раз ма
тра ти.

ПОД НО ШЕ ЊЕ ПОНУ ДА

Пону де се под но се у затво ре ним ковер та ма путем 
поште на адре су Град ске упра ве за пољо при вре ду и 
зашти ту живот не сре ди не гра да Срем ска Митро ви ца, 
ул.Све тог Дими три ја број 13 или непо сред но у про сто
ри ја ма Град ске упра ве за пољо при вре ду и зашти ту 
живот не сре ди не гра да Срем ска Митро ви ца ул.Све тог 
Дими три ја број 13, кан цла ри ја број 52 са назна ком: 
„Пону да за про да ју мер кан тил ног три ти ка ла и куку ру
за рода 2017“. 
Рок за подношење понудапону де се под но се од 
дана обја вљи ва ња огла са до 6.12.2017. годи не до 
12h.

ДОДАТ НЕ ИНФОР МА ЦИ ЈЕ

Оглас обја ви ти на огла сној табли гра да Срем ска 
Митро ви ца, сај ту гра да Срем ска Митро ви ца и у сред
стви ма јав ног инфор ми са ња „Срем ским Нови на ма“ и 
„М“ нови на ма.
Бли жа оба ве ште ња у вези са огла сом могу се доби ти 
у Град ској упра ви за пољо при вре ду и зашти ту живот
не сре ди не гра да Срем ска Митро ви ца кан це ла ри ја 
број 52 или на теле фон број 022/610623. 

Начел ник
Вла ди мир Насто вић,с.р.

САОПШТЕЊАПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ

Ухапшене
93особе

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва су у више 
одво је них акци ја на сузби ја њу 
кри ми на ла и коруп ци је на тери
то ри ји Репу бли ке Србијe ухап си
ли 93 осо бе, док су про тив још 
38 лица под не те кри вич не при ја
ве у редов ном поступ ку.

Осум њи че ни ма који су ухап
ше ни на тери то ри ји поли циј ских 
упра ва Бео град, Нови Сад, 
Субо ти ца, Пан че во, Кикин да, 
Јаго ди на, Заје чар, Кра ље во, 
Кру ше вац, Ниш, Леско вац и 
Вра ње на терет се, изме ђу оста
лог, ста вља ју дела коруп ци је и 
при вред ног кри ми на ла попут 
поре ске ута је, при ма ња и дава
ња мита зло у по тре бе слу жбе ног 
поло жа ја, про не ве ре, али и дела 
општег кри ми на ла попут  нео
вла шће на про из вод ња, држа ње 
и ста вља ње у про мет опој них 
дро га, изну да, раз бој ни штво, 
недо зво ље на про из вод ња, 
држа ње, ноше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них мате ри ја 
и угро жа ва ње сигур но сти.

У окви ру сузби ја ње коруп ци је 
и при вред ног кри ми на ла ухап
ше но је 37 осо ба због посто ја ња 
осно ва сум ње да су у пери о ду 
од 2009. годи не до данас извр
ши ли више кри вич них дела који
ма су при чи ни ли ште ту буџе ти
ма Репу бли ке Срби је, АП Вој во
ди не, више локал них само у пра
ва и дру гим при вред ним субјек
ти ма и физич ким лици ма у укуп
ном изно су од 8.350.106 евра.

Међу ухап ше ни ма су и шест 
поли циј ских слу жбе ни ка, укљу
чу ју ћи и руко во ди о це ПС Бач и 
ПИ Кањи жа, затим бив ши руко
во ди лац општи не Трсте ник, 
инспек тор Мини стар ства за 
зашти ту живот не сре ди не, запо
сле ни у град ским упра ва ма у 
Вра њу и Нишу, запо сле ни у 
поре ским упра ва ма у Заје ча ру и 
Лесков цу, као и више одго вор
них лица у ХИП Азо та ри у Пан
че ву и запо сле ни у ЕДБ Ниш.

У обла сти бор бе про тив 
општег кри ми на ла и кри јум ча ре
ња нар ко ти ка укуп но је ухап ше
но 56 осо ба и том при ли ком је 
запле ње но 3,3 кг мари ху а не, 
170 гра ма херо и на, 53 гра ма 
кока и на, 280 гра ма амфе та ми
на, као и 17 кома да екста зи ја. 
Тако ђе, оду зе то је и 510 гра ма 
сме ше која се кори сти за уве ћа
ње коли чи не нар ко ти ка и осам 
диги тал них ваги ца.

Поли ци ја је тако ђе оду зе ла и 
пет пишто ља, јед ну ауто мат ску 
и две ловач ке пушке од којих 
јед на са опти ком, 1.582 кома да 
муни ци је раз ли чи тог кали бра, 
јед ну екс пло зив ну напра ву са 
око 60 гра ма пла стич ног екс пло
зи ва и јед ну тром блон ску мину. 
Од осум њи че них је оду зе то и 
осам вози ла, један мотор, тор ба 
са ала том и софи сти ци ра ним 

уре ђа јем за оби ја ње вози ла, 16 
мобил них теле фо на и одре ђе на 
коли чи на ком пју тер ске опре ме.

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва  Слу жбе 
за бор бу про тив орга ни зо ва ног 
кри ми на ла, ухап си ли су М. М. из 
Ири га, због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич но 
дело недо зво ље на про из вод ња, 
држа ње, ноше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них мате ри ја.

При ли ком пре тре са њего вог 
ста на и дру гих про сто ри ја про
на ђе но је и оду зе то више од 
1.100 кома да муни ци је и тром
блон ска мина.

По нало гу над ле жног тужи ла
штва осум њи че ном је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 сати, каже се 
у саоп ште њу које је изда то 20. 
новем бра 2017. годи не.

Кријумчарење
људи

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Ири гу и 
Срем ској Митро ви ци ухап си ли 
су ита ли јан ског држа вља ни на, 
због посто ја ња осно ва сум ње да 
је извр шио кри вич но дело недо
зво љен пре лаз држав не гра ни це 
и кри јум ча ре ње људи. Поли ци ја 
је при ли ком кон тро ле у Ири гу, у 
мере це де су којим је упра вљао 
осум њи че ни, зате кла дво ји цу 
стра них држа вља на без доку ме
на та. Након саслу ша ња у Основ
ном јав ном тужи ла штву у Руми, 
осум њи че ном је одре ђен при
твор до 30 дана.
 

Породично
насиље

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Срем ској 
Митро ви ци су, по нало гу над ле
жног тужи о ца, одре ди ли задр жа
ва ње до 48 часо ва за Д.Ј. (53), 
због посто ја ња осно ва сум ње да 
је извр шио кри вич но дело наси
ље у поро ди ци. Сум ња се да је 
вре ђао уку ћа не и пре тио да ће 
запа ли ти кућу. Осум њи че ни ће  у 
закон ском року, уз кри вич ну при
ја ву бити дове ден на саслу ша ње 
у Основ но јав но тужи ла штво у 
Срем ској Митро ви ци.

ПровалеуШиду
При пад ни ци Мини стар ства 

уну тра шњих посло ва у Шиду су 
ухап си ли два ире гу лар на 
мигран та, ста ро сти 17 и 18 годи
на, због посто ја ња осно ва сум ње 
да су извр ши ли кри вич но дело 
тешка кра ђа. Они су зате че ни 
при ли ком про ва ле у мон та жну 
про дав ни цу мешо ви те робе у 
бли зи ни цен тра.  Осум њи че ни су 
уз кри вич ну при ја ву дове де ни на 
саслу ша ње у над ле жна тужи ла
штва, након чега им је одре ђен 
при твор до 30 дана. 
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Параћин: Тем нић – ТСЦ 
по не де љак; Пирот: Рад нич ки 
(П) – Сло бо да 1:0; Нови Сад: 
Про ле тер – Ин ђи ја 1:0; Бежа
нија: Бе жа ни ја – Те ле оп тик 0:3; 
Врање: Ди на мо – Рад нич ки (К) 
1:0; Добановци: Бу дућ ност – 
Но ви Па зар 1:1; Горњи Мила
новац: Ме та лац – Син ђе лић 
3:0; Челарево: ЧСК Пи ва ра – 
Ја го ди на 5:1.

01. Ди на мо 15 11 2 2 24:9 35
02. Ме та лац 15 10 2 3 21:6 32
03. Про ле тер 15 9 2 4 23:15 29
04. Син ђе лић 15 6 6 3 14:13 24
05. Рад нич . (К) 15 6 4 5 14:13 22
06. ТСЦ 14 5 6 3 14:10 21
07. Ин ђи ја 15 6 3 6 16:16 21
08. Но ви Па зар 15 4 8 3 15:14 20
09. Сло бо да 15 5 3 7 11:19 18
10. Бу дућ ност 15 4 5 6 16:15 17
11. ЧСК Пи ва ра 15 4 5 6 20:22 17
12. Те ле оп тик 15 4 4 7 17:16 16
13. Бе жа ни ја 15 4 4 7 18:23 16
14. Рад нич . (П) 15 4 2 9 12:19 14
15. Тем нић 14 3 4 7 11:19 13
16. Ја го ди на 15 2 4 9 8:25 10

Нови Сад: Цр ве на Зве зда – 
Брат ство 1946 1:1; Бачки Јарак: 
Мла дост (БЈ) – Ди на мо 1945 2:1; 
Сакуле: Бо рац – Бе чеј 1918 1:2; 
Нова Пазова: Рад нич ки (НП) – 
Оџа ци 1:2; Шид: Рад нич ки (Ш) 
– Це мент 1:0; Стари Бановци: 
Ду нав – Омла ди нац 1:1; Панче
во: Же ле зни чар – Рад нич ки (З) 
4:1; Сремска Митровица: Рад
нич ки (СМ) – Бач ка 1901 1:2.

01. Бе чеј 15 14 0 1 48:10 42
02. Ди на мо 15 10 1 4 25:7 31
03. Омла ди нац 15 9 3 3 26:16 30
04. Це мент 15 9 1 5 25:18 28
05. Брат ство 15 8 3 4 26:12 27
06. Бо рац 15 8 3 4 23:16 27
07. Рад ни. (З) 15 8 1 6 26:22 25
08. Оџа ци 15 8 1 6 20:21 25
09. Же ле зни. 15 7 2 6 19:14 23
10. Мла д. (БЈ) 15 6 4 5 22:24 22
11. Рад ни. (НП) 15 6 1 8 18:22 19
12. Ц. Зве зда 15 3 4 8 17:29 13
13. Бач ка 1901 15 2 5 8 14:28 11
14. Ду нав 15 2 4 9 17:30 10
15. Рад ни. (Ш) 15 2 1 12 12:49 7
16. Рад ни. (СМ) 15 0 2 13 8:28 2

Ердевик: Сло га (Е) – Хај дук 
(Д) 0:1; Нови Сад: Бо рац (НС) 
– Ин декс 2:0; Војка: Сре мац – 
Бо рац (Ш) 0:3; Темерин: Сло га 
(Т) – ЛСК 1:0; Купиново: Ку пи
но во – Ју го вић 1:0; Стара Пазо
ва: Је дин ство – Хај дук (Ч) 3:0; 
Бешка: Хај дук (Б) – По ду на вац 
2:1; Нови Сад: Ка бел – Сла ви ја 
2:0.

Инђија: Же ле зни чар – Бо рац 
(М) 0:2; Љуково: Љу ко во – Хрт
ков ци 0:4; Витојевци: Пар ти зан 
– Гра ни чар 1923 5:0; Рума: 
Сло вен – Бо рац (К) 2:1; Мачван
ска Митровица: Под ри ње – 
На пре дак 4:0; Салаш Ноћај
ски: Бу дућ ност – Пр ви Мај 1:3; 
Голубинци: Ја дран – Сло бо да 
2:0; Врдник: Ру дар – ПСК 0:0.

01. Под ри ње 15 13 0 2 35:11 39
02. Гра ни чар 15 11 1 3 33:20 34
03. Сло бо да 15 10 1 4 20:11 31
04. Пр ви Мај 15 8 5 2 39:14 29
05. ПСК 15 7 5 3 20:11 26
06. Же ле зни. 15 7 4 4 29:14 25
07. Бо рац (К) 15 7 3 5 25:17 24
08. Ру дар 15 7 2 6 22:25 23
09. Хрт ков ци 15 4 4 7 23:35 16
10. Бо рац (М) 15 4 3 8 20:26 15
11. Пар ти зан 15 5 2 8 18:26 14
12. На пре дак 15 4 2 9 17:27 14
13. Бу дућ ност 14 4 1 9 22:31 13
14. Ја дран 14 3 2 9 8:28 11
15. Сло вен 15 2 4 9 16:30 10
16. Љу ко во 15 3 1 11 10:31 10

Вишњићево: Хај дук – Фру
шко го рац 3:0; Равње: Зе ка 
Бу љу ба ша – Ми трос 0:0; 
Пећинци: До њи Срем 2015 – 
Гра ни чар (К) 7:0; Рума: Фру шка 
Го ра – Сло га 2:1; Шашинци: 
Сло бо да – На пре дак 0:8; Буша
новци: Мла дост – До њи 
Пе тров ци 1:1; Брестач: Бре
стач – Гра ни чар (О) 2:2; Нови 
Карловци: По лет – Би кић До 
3:3.

01. Је дин с. 15 10 5 0 36:9 35
02. Сло га (Е) 15 11 2 2 31:9 35
03. Бо рац (Ш) 15 9 5 1 38:21 32
04. Хај дук (Д) 15 8 3 4 24:20 27
05. Сло га (Т) 15 8 3 4 21:19 27
06. Ка бел 15 7 5 3 24:18 26
07. Хај дук (Ч) 15 7 3 5 24:18 24
08. Бо рац (НС) 15 7 2 6 19:15 23
09. По ду на вац 15 5 3 7 21:21 18
10. Ју го вић 15 4 3 8 22:30 15
11. Ин декс 15 3 5 7 14:19 14
12. ЛСК 15 4 2 9 27:36 14
13. Хај дук (Б) 15 4 1 10 14:24 13
14. Сре мац 15 3 3 9 17:31 12
15. Сла ви ја 15 3 2 10 14:37 11
16. Ку пи но во 15 2 3 10 11:30 9

01. На пре дак 15 11 2 2 46:10 35
02. По лет 15 10 2 3 45:16 32
03. Гра ни ч. (О) 14 10 1 3 24:19 31
04. Д. Пе тров ци 15 9 3 3 47:16 30
05. Мла дост 14 7 3 4 24:19 24
06. Фру шко г. 15 7 3 5 25:25 24
07. Ми трос 15 6 4 5 20:20 22
08. Хај дук 15 6 4 5 30:23 21
09. Сло га 15 6 3 6 23:21 21
10. Ф. Го ра 15 6 3 6 26:28 21
11. Бре стач 14 5 3 6 21:35 18
12. Д. Срем 14 4 4 6 24:21 16
13. Би кић До 15 4 2 9 20:23 13
14. Зе ка Бу љу. 15 3 3 9 20:34 12
15. Гра ни ч. (К) 15 1 3 11 10:44 5
16. Сло бо да 15 1 1 13 16:67 4

ПРВАЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

МЕЂУОПШТИНСКАЛИГАСРЕМСРЕМСКАЛИГА

Шабац: Ма чва – Ја ворМа тис 
1:1; Београд: Пар ти зан – Спар
так ЖК 1:1; Чачак: Бо рац – 
Во ждо вац 0:0; Бачка Паланка: 
ОФК Бач ка – Вој во ди на 1:0; 
Сурдулица: Рад ник – На пре дак 
2:3; Београд: Чу ка рич ки – 
Цр ве на Зве зда 1:2; Београд: 
Рад – Мла дост 1:0; Ниш: Рад
нич ки – Зе мун 4:1.

01. Ц. Зве зда 18 16 1 1 44:5 49
02. Пар ти зан 18 13 4 1 38:14 43
03. Спар так ЖК 18 9 6 3 34:20 33
04. Во ждо вац 18 9 5 4 28:14 32
05. Вој во ди на 18 9 4 5 21:14 31
06. Чу ка рич ки 18 9 4 5 19:15 31
07. Рад нич ки 18 7 6 5 25:28 27
08. На пре дак 18 8 2 8 30:27 26
09. Рад ник 18 6 4 8 21:30 22
10. Мла дост 18 5 5 8 22:24 20
11. Зе мун 18 4 6 8 13:24 18
12. Ма чва 18 5 2 11 21:31 17
13. ОФК Бач ка 18 4 4 10 15:30 16
14. Рад 18 4 2 12 16:37 14
15. Ја вор 18 3 3 12 11:27 12
16. Бо рац 18 3 2 13 13:31 11

СУПЕРЛИГА
СРБИЈЕ

КАРАТЕКЛУБ„СИРМИЈУМ“

Најуспешнијиклуб
У не де љу 26. но вем

бра, Ка ра те клуб „Сир ми
јум“ је био до ма ћин 19. 
Ку па Ср би је за све уз ра
сне ка те го ри је. На так ми
че њу је уче ство ва ло 22 
клу ба, од но сно 360 так
ми ча ра. 

У же сто кој кон ку рен ци
ји  у ка та ма и бор ба ма 
сви так ми ча ри су по ка за
ли сво је уме ће и сво је 
ис ку ство ко је су сте кли 
на так ми че њу у зе мљи и 
све ту. Так ми ча ри Ка ра те 
клу ба „Сир ми јум“, ко ји су 
про не ли име Сир ми ју ма 
на европ ским и свет ским 
так ми че њи ма, има ли су 
од ли чан на ступ, што су 
по твр ди ли ре зул та ти на 
кра ју так ми че ња. У ге не
рал ном пла сма ну, за нај
у спе шни ји клуб је про гла

шен Ка ра те клуб „Сир ми
јум“ са осво је них 99 
ме да ља, а од то га 46 
злат них ме да ља, 27 сре
бр них и 26 брон за них 
ме да ља. Ова кав ре зул
тат је у укуп ном зби ру 
пр во пла си ра ном до нео 
386 бо до ва, дру го пла си
ра ном 137 и тре ће пла си
ра ном 41 бод. 

За нај у спе шни јег так
ми ча ра и так ми чар ку у 
ка та ма и бор ба ма на 
Ку пу Ср би је, у жен ској  
кон ку рен ци ји про гла ше на 
је Ана ста си ја Па вле шин 
са осво је них осам злат
них ме да ља, а у му шкој 
кон ку рен ци ји Мла ден 
Не ди мо вић са осво је них 
шест злат них ме да ља, 
обо је так ми ча ри Ка ра те 
клу ба „Сир ми јум“.
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СЛАВОЉУБСЛАВКОВОРКАПИЋНАЈПОЗНАТИЈИДОБРИНЧАНИННАСВЕТУ

Крозфилм
оствариоснове
Село Добрин ци поста ло је свет ски 

позна то по Сла во љу бу Слав ку 
Вор ка пи ћу (1894  1976) филм ском 

тео ре ти ча ру, мон та же ру и реди те љу, 
који је рођен у овом месту. Као мла дић  
аван ту ри стич ког духа од 26 годи на, 
Слав ко је са 13  дола ра оти шао у Аме ри
ку. Тамо су га одмах запа зи ли по лепим 
црте жи ма које је про да вао да би дошао 
до нов ца, а касни је ула зи у свет фил ма. 
Сара ђу је са позна тим глум ци ма и режи
се ри ма сара ђу је и тиме му се испу ња ва 
нај ве ћа жеља, да се опро ба у филм ској 
инду стри ји. 

Добри нча ни су у њего ву част поста ви
ли су спо мен пло чу у цен тру села, која 
данас чува успо ме ну  на њега.

Вор ка пић који се родио 17. мар та 
1894. годи не, шко ле је завр шио у Срем
ској Митро ви ци и Зему ну. После шестог 
раз ре да гим на зи је пре шао је у Бео град и 
упи сао се у тада шњу Умет нич ку занат ску 
шко лу, годи не 1912. добио је сти пен ди
ју Мати це срп ске  и наста вио сту ди је на 
Сли кар ској ака де ми ји у Будим пе шти.  
Међу тим, те годи не рат га зати че код 
сестре у Кру шев цу, али брзо доби ја 

посао настав ни ка црта ња у гим на зи ји у 
Кра то ву. После повла че ња, пре ко Црне 
Горе и Алба ни је, доспео је са оста лим 
избе гли ца ма у Фран цу ску. У Пари зу је 
одмах при мљен у Ака де ми ју лепих умет
но сти, а касни је наста вља сли кар ске 
сту ди је у сло бод ној ака де ми ји Ран сон на 
Мон пар на су. 

Међу тим, љубав пре ма фил му све се 
више мани фе сту је, и извр сни аме рич ки 
фил мо ви са Чапли ном, Даглас Фер банк
сом, Виљем Хар том и дру ги ма, све га 
више учвр шћу ју у уве ре њу да ће он сво је 
наме ре, иде је и сно ве нај бо ље моћи да 
оства ри путем фил ма. У том пери о ду  
фран цу ски филм „тап као је у месту“, 
Вор ка пић је осе тио „да то није то“ и да 
ако жели – а желео је да ство ри нешто 
умет нич ко, једи но може да постиг не 
само у САД.  Нај зад му се сре ћа осмех
ну ла.

Један наш исе ље ник који се вра ћао у 
Аме ри ку дао му је адре су свог при ја те
ља у Њујор ку, што је Слав ко при хва тио, 
а он га као сли ка ра пре по ру чио јед ној 
мод ној рад њи. Вла сник рад ње га анга жу
је да црта рекла ме, уз недељ ну пла ту од 

25 дола ра. Али, када је од јед не бога те 
Аме ри кан ке за изра ду њеног пор тре та 
добио 150 дола ра, Слав ко се после 
четири месе ца про ве де них у Њујор ку, 
сели у Сан Фран ци ско, где почи ње да 
ради у кон зу ла ту Кра ље ви не Срба, Хрва
та и Сло ве на ца на попу ња ва њу пасо ша.  
Међу тим, ту се није дуго задр жао и пре
ла зи у Лос Анђе лес где се запо шља ва 
код јед ног фото гра фа.

 Јед ног дана ушао је у ате ље млад и 
еле ган тан госпо дин и запи тао да ли је 
јед на од мојих изло же них  сли ка за про
да ју. То је био Rex Ingram, чуве ни реди
тељ немих фил мо ва и супруг чуве не 
глу ми це Ali ce Terry Ingram. Купио је сли ку 
и поче ли смо да сара ђу је мо  испри чао је 
Слав ко, у писму које је доста вио његов 
брат Ран ко, где је оста ло забе ле же но у 
Спо ме ни ци Мати це срп ске.

У то вре ме Вор ка пић се упо зна је са 
чуве ним филм ским рад ни ком Робер том 
Фло ри јем, који о фил му као о умет но сти 
има исто мишље ње као и Слав ко. Њих 
дво ји ца сни ма ју свој први аван гар дни 
филм „Живот и смрт холи вуд ског ста ти
сте бр. 9413“, то је мала сати ра о бед ном 
поло жа ју филм ског ста ти сте у Холи ву ду, 
који по сва ку цену жели да се поја ви на 
филм ском плат ну.  Овај филм је при ка
зан пред ода бра ном публи ком, међу 
који ма су били Чар ли Чаплин, Ернест 
Лубич, Даглас Фер банкс... После ово га 
Слав ка сви почи њу да тра же. Пре ма 
неким запи си ма, он је сара ђи вао као 
аутор мон та жних сце на у пре ко 50 дуго
ме тра жних игра них фил мо ва. Сара ђи
вао је са Џоном Хоф ма ном на крат ко ме
тра жном фил му „Фин га ло ва пећи на“ и 
мно гим дру гим. Иако се после 30 годи на 
борав ка у Аме ри ци, вра тио у Југо сла ви
ју, после шест годи на про ве де них у сво јој 
земљи, одла зи поно во за Аме ри ку, где је 
наста вио сво ју пре да вач ку актив ност. 
Умро је 20. окто бра 1976. годи не у Шпа
ни ји, при ли ком посе те сину, где је и 
сахра њен.

Његов допри нос су висо ко оце ни ли 
мно ги вели ка ни филм ске умет но сти, као 
што су Роберт Сиод мак, Вили јам Фрид
кин, Френк Капра...

С.Костић
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Пче лар ством се  широм све та 
углав ном баве мушкар ци. Жене 
пче лар ке су рет кост. У Срби ји са 

озбиљ ни јим бро јем кошни ца има пет
шест жена. Јед на од њих је и Љиља на 
Сре те но вић /53/,тех но ло шки тех ни чар, 
од рода Мијај ло ви ћа у мачван ском 
селу Ноћа ју. Љиља на са сто ти нак 
кошни ца и  међу мушкар ци ма спа да у 
ред већих пче лара у Срби ји.

 Пре десет годи на рекла сам супру гу 
кад нема посла за тех но ло ге, желим да 
будем пче лар ка. Он се мало зачу дио, 
али ме је подр жао. Рекла сам му да су 
моји пре ци навек има ли кошни це и да 
је  то из два раз ло га важно за сељач ку 
кућу: здра вље и нов ча на добит. Затим 
сам купи ла струч не часо пи се и поче ла 
да учим о пче ла ма. Прве три кошни це 
сам наба ви ла од Радо са ва Пар ма ко ви
ћа, иску сног пче ла ра из мог села. И од 
њега доби ла сија сет саве та како и шта 
да чиним у разним при ли ка ма. Вре ди и 
лите ра ту ра, али жива реч и иску ство су 
немер љи ви. Кад сам се јед ном освр ну
ла и виде ла ута ба ну ста зу око мојих 
кошни ца и кад ми је зуја ње пче ла поса
та ло оми ље на песма, тада сам схва ти
ла шта је љубав пре ма пче ла ма – вели   
Љиља на.

Љиљин пче ли њак је пет кило ме та ра 
од куће из цен тра села, у вели ком 
ноћај ском ата ру. Тамо је са мужем 
Милом (59), запо сле ним  посло во ђом 
у срем ско ми тро вач ком Метал фе ру, 
сагра ди ла викен ди цу. Кошни це су како 
су коју пра ви ли сла га ли јед ну поред 
дру ге и дру гом бојом или шара ма фар
ба ли. Љиља има ладу ниву из које не 
изла зи за пре воз до пче ли ња ка. Више 
пута у сезо ни деси се да спа ва у 
викен ди ци. Има и  ками о н за пре воз 
пче ла на пашу. И по томе је рет кост 
међу пче ла ри ма. И ками он јој је рет ког 

типа. Такав тамић поштан ски фур гон, 
фар бри ка у Мари бо ру је 1974. годи не 
про из ве ла све га 17 кома да. Љиља на 
га је пре пет годи на отку пи ла од  вла
сни ка фабри ке наме шта ја у Обре нов
цу. Још ради као нов. Она га вози на 
крат ким реал ци ја ма, али пре воз 
кошни ца нада ље оба вља ју муж и син.

 Цео дан радим око пче ла и кад уве
че сед нем на тера су вик нди це, ја до у 
касно ноћ гла дам са задо вољ ством 
моје елер кошни це које сами пра ви мо 
ја и муж у нашој кућ ној ради о ни ци. 

Тру дим се да све што сам нау чи ла из 
лите ра ту ре и од саве та иску сних пче
ла ра при ме ним и про из ве дем пра ви 
мед врхун ског ква ли те та. И кад ме 
пита ју који је мед нај бо љи, ја само 
кажем узи мај те сва ки који се уше ће ри. 
То је пра ви мед и здрав мед. Није бит
но да ли је од багре ма, лива де, липе, 
шум ског воћа, сун цо кре та. Све оста ло 
је ими та ци ја меда – кате го рич на је 
Љиља на.

Љиља ни не пче ле, у зави сно сти од 
при ли ка током годи не, сачи не од 30 до 

60 кило гра ма меда по кошни ци. Она 
лако мед про да, гото во истог часа кад 
га из саћа исце ди. Ушла је у ред 16 
нај ква ли тет ни јих пче ла ра у Сре му који 
су доби ли сер ти фи кат о зашти ће ном 
поре клу меда под нази вом Фру шко-
гор ски мед. 

Љиља на је члан Саве за пче лар ских 
орга ни за ци ја Срби је и као таква подр
жа ла је акци ју град ње ста ни шта за 
при ку пља ње меда из Срби је у Рачи 
Кар гу је вач кој, како би се са тог места 
обез бе дио бољи пла сман меда широм 
Срби је и ван њених гра ни ца.

 Има ла сам при ли ку да посе тим 
пче ла ре у Сло ве ни ји и Аустри ји и сло
бод но могу рећи да ми у однос на њих 
какве при род не усло ве има мо може мо 
да буде мо пче лар ска веле си ла. Добро 
је што је наша држа ва поче ла да уви ђа 
какве су нам лепе при ли ке да изво зи
мо што више меда и поче ли смо и ми 
пче ла ри да доби ја мо суб вен ци је, 
доду ше, нису вели ке као у земља ма 
где сам била,али надам се биће све 
веће. Пче ла ри су лане из Срби је про
да ли више меда  него неких врста 
меса, што ника да рани је није било – 
изно си Љиља на.

Љиља ни но дома ћин сто има 
нешто више од шест хек та ра. 
На два хек та ра заса ди ла је 

лешни ке. Од иду ће годи не још два хек
та ра ће на уштрб жита ри ца бити под 
воћем. У њеној поро ди ци поред мужа 
још су син Сла ђан и сна ха Биља. Од 
њих има уну чад Нема њу, ђака прва ка 
и Ната шу од чети ри годи не. Ћер ка 
Сања живи  у Аустри ји и има ћер ку 
Мију од три годи не. Бака Љиља за уну
чад спре ми увек довољ но  про по ли са, 
поле на и меда да јој уну ча ди буду 
напред ни и здра ви.
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