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Митр ов ча ни су од 27. новем бра до 1. децем бра има ли 
при ли ку да гла са ју за један од три пону ђе на про јек
та у окви ру пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња. И одлу чи

ли су да се у буџе ту за 2018. годи ну увр сти про је кат 
„Поста вља ње тар тан ста зе на кеју уз оба лу реке Саве“. 

У, да тако кажем, пону ди су били и изград ња игра ли шта 
за псе, који се Митров ча ни ма апсо лут но није „дој мио“, 
затим ту је био и пред лог про јек та сана ци је домо ва кул ту
ре по сели ма, али, као што реко смо, убе дљи ву побе ду је 
одне ла тар тан ста за, од Рибо лов ца до терет ног моста, као 
апсо лу тан при о ри тет гра да на Сави. По гла со ви ма Митров
ча на. Све у све му, 227 људи је одлу чи
ло да се сле де ће годи не гра ди тар тан 
ста за. 

Вео ма зани мљи во је то што се у 
кути ји за гла са ње нашло и 90 листи ћа 
на који ма је допи сан четвр ти про је кат, 
изград ња јав ног тоа ле та. 

Игра ли ште за псе? Пра во да вам 
кажем кад сам чула да је такав пред лог 
био у опти ца ју, мисли ла сам да се то 
неко шали. Еј, игра ли ште за псе! То 
ваљ да за ове педи гри ра не кучи ће, шта 
ја знам... Нешто као ми смо Њујорк, 
Лон дон, ваљ да, па да има ју сиро те 
куце зеле ну повр ши ну да се пои гра ју, а 
њихо ве газда ри це да раз ме не иску
ства, шта ли...?  Испа да да керо ви 
деле суд би ну људи, у сми слу кла сне при пад но сти. Зна се 
ко којем соци јал ном, па самим тим и кере ћем сло ју при па
да, па у скла ду са тим иде и дру штве на бри га. Има ли 
већег цини зма од иде је игра ли шта за псе? Поред таквог 
пред ло га није ни чудо што је про шла тар тан ста за, као 
гото во јед на ко цинич на иде ја.

Међу тим, јав ни тоа лет је већ нешто дру го. Њега нико, 

сем „у куло а ри ма“ није поми њао годи на ма. Још од вре ме
на када је један овда шњи бизни смен узео нека да шњи јав
ни веце „под свој ајер“ па на њему нази дао кафа ну на 
рубу град ског пар ка. После и бизни смен мало про пао (или 
можда није, него се при та јио) и кафа на затво ре на, (па ско
ро отво ре на под дугим име ном), ал од јав ног тоа ле та није 
оста ло ништа, запра во постао је скла ди ште у коме су сме
ште не пра зне гај бе пива. 

Да, то су биле неке луде, тран зи ци о не годи не, било не 
поно ви ло се. Сад су насту пи ла нова вре ме на, тран
спа рент на и демо крат ска. На гла са ње, да се пре бро

ји мо и да види мо како сто је ства ри. И 
тако, сад смо изгла са ли да нам тре ба 
ста за за трча ње, а не тре ба нам игра
ли ште за керо ве. Шта тек рећи о сео
ским домо ви ма кул ту ре? И о сео ској 
кул ту ри? А не тре ба нам ни јав ни веце. 
Оно јест Митров ча ни ма и не тре ба, они 
су иона ко код сво је куће, па не мора ју 
да оби ја ју град ске кафи ће кад их при
те ра. А што се тиче гости ју, да не кажем 
тури ста, и ту је рачу ни ца јасна. Изеш 
тури сту ако неће у Митро ви ци бар кафу 
да попи је, па успут у том кафи ћу може 
и да оба ви нео д ло жно. Шта ће нама 
гости, да не кажем тури сти, који неће 
ни за кафу да потро ше, него да им још 
и јав ни веце пра ви мо и да се тро ши мо 

без везе? Мислим, кад смо већ могли да бира мо, разум но 
је што смо иза бра ли ста зу за трча ње. Па да трч ка ра мо од 
Рибо лов ца до терет ног моста и назад, до миле воље. Коме 
је до трча ња, а коме није нек добро обра ти пажњу на то кад 
ће дого ди не бити гла са ње. Мада, овде је већи про блем у 
пред ла га њу про је ка та, него у њихо вом одаби ру. Дого ди не 
лако може да нам се деси игра ли ште за псе.

Испа да да керо ви 
деле суд би ну људи, 
у сми слу кла сне при
пад но сти. Зна се ко 
којем соци јал ном, па 
самим тим и кере ћем 
сло ју при па да, па у 
скла ду са тим иде и 
дру штве на бри га

Шта ће нама гости, 
да не кажем

тури сти, који неће 
ни за кафу да 

потро ше, него да 
им још и јав ни 

веце пра ви мо и да 
се тро ши мо без 

везе? Мислим, кад 
смо већ могли да 

бира мо, разум но је 
што смо иза бра ли 

ста зу за трча ње
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ИГОР МИРО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ У РУМИ

Пут Нови Сад – Рума је про је кат 
од наци о нал ног зна ча ја

Бора вак у Руми – пола га ње каме на 
темељ ца за нови обје кат фабри ке 
Хелт кер Јуроп покра јин ски пре ми

јер Игор Миро вић је иско ри стио и за 
раз го во ре са руко вод ством рум ске 
општи не.

Раз го ва ра ло се о запо че тим про јек
ти ма, које подр жа ва Покра ји на, као што 
је опре ма ње рад не зоне Рум ска петља, 
затим про јек ти ма у обла сти ма пут не 
инфра струк ту ре и у обла сти обра зо ва
ња и здрав ства. 

 Дра го ми је што је локал на адми ни
стра ци ја већ при пре ми ла нове про јек те 
са који ма ће кон ку ри са ти на наше кон
кур се наред не годи не. Оба ве штен сам 

о пла но ви ма да се кон ку ри ше за сред
ства којим ће се рекон стру и са ти Глав на 
ули ца у Руми и реа ли зо ва ти дру га 
фаза врти ћа „Коц ки ца“ – рекао је пре
ми јер Миро вић. 

Када је реч о покра јин ском буџе ту за 
наред ну годи ну, Миро вић је наја вио да 
ће бити усво јен у закон ском року и да 
се, у јед ном делу, наста вља са суб вен
ци ја ма, са циљем да се и мањим фир
ма ма у мање раз ви је ним сре ди на ма 
помог не да отво ре нове фабри ке и 
уво де савре ме ни ју тех но ло ги ју.

 – Ради ће мо и вели ке јав не објек те, а 
мора мо да одр жи мо тренд поли тич ке 
ста бил но сти и вели ких директ них инве

сти ци ја, да нам суб вен ци је буду ком
пле мен тар не. ИПАРД фон до ви ће омо
гу ћи ти инве сти ра ње, пре све га, у опре
му за пољо при вре ду, кре ће мо се 
добрим тем пом и надам се да ћемо за 
три годи не има ти број неза по сле них 
испод десет про це на та и раст БДП у 
кон ти ну и те ту, од пре ко три про цен та 
годи шње, раст изво за, сани ра ње црних 
рупа у еко но ми ји – рекао је Игор Миро
вић,  уз кон ста та ци ју да има осно ва за 
опти ми зам, а да је Рума на добром 
путу да поста не јед на од нај ра зви је ни
јих општи на и то не само у Вој во ди ни.

Посе ту Иго ра Миро ви ћа смо иско ри
сти ли и да му поста ви мо пита ње веза

Игор Миро вић у Руми
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но за пут Нови Сад – Рума, са туне лом 
кроз Фру шку гору, о којем се доста гово
ри у послед њих неко ли ко годи на, а 
мини стар ка Зора на Михај ло вић је 
недав но изја ви ла да би њего ва град ња 
тре ба ло да поч не у 2018. годи ни. 

На наше пита ње Миро вић каже да је 
про је кат пот пу но спре ман, одно сно 
потреб на про јект на доку мен та ци ја. 

– Био је то тежак посао који сам лич
но запо чео кра јем 2013. годи не и тицао 
се пре све га, сту ди је изво дљи во сти, 
гене рал ног про јек та, гео ло шких сту ди
ја, урба ни зма на тра си кроз три општи
не – Нови Сад, Ириг и Руму, као и изра
де идеј них про је ка та. Ми смо цео тај 
посао, који нека да тра је и дуже него 
само изво ђе ње про јек та, спро ве ли до 
кра ја ове годи не, то је гото во. У току је 
изра да пла на пар це ла ци је, тре ба озна
чи ти пар це ле које ће се отку пљи ва ти, а 
Вла да Срби је је обез бе ди ла сред ства 
за откуп пар це ла на јед ном делу тра се 
и тај посао сук це сив но кре ће од ове 
годи не – каже Игор Миро вић. 

Он је додао да је фор ми ран тех нич ки 
тим зајед но са парт не ри ма из кине ске 
ЦРБЦ ком па ни је, под се ћам пре нешто 
више од месец дана Вла да Срби је је 
пот пи са ла мемо ран дум са кине ском 
ком па ни јом у том послу.

 – Све даље зави си од при пре ме 
комер ци јал ног уго во ра и од изво ра 
финан си ра ња. Тај део је у над ле жно
сти Репу блич ке вла де и Мини стар ства, 
не могу да лици ти рам када ће до тога 
дођи јер се ства ри деша ва ју по изве

сном пла ну. Виде ли сте да је пот пи сан 
комер ци јал ни уго вор на делу Кори до ра 
11 у дужи ни од 30 километара, ми смо 
на самом пра гу да тај послед њи корак, 
извор финан си ра ња и комер ци јал ни 
уго вор пот пи ше мо. Када ће се то тач но 
деси ти ја не могу да кажем, да ли ће 
бити сле де ће годи не – нада мо се, 
ствар је у рука ма Вла де Срби је. За нас 
је то вели ки про је кат, рум ска општи на 
прак тич но доби ја нову инду стриј ску 
зону која ће омо гу ћи ти да се прак тич но 
ели ми ни ше неза по сле ност у Руми, 
Ириг доби ја рас те ре ће ње сао бра ћа ја и 
јед ну малу инду стриј ску зону, а Нови 
Сад огром ну зону у ком плек су при о ба
ља у Петро ва ра ди ну, као и јед но 
огром но рас те ре ће ње сао бра ћа ја, јер 
је Нови Сад сао бра ћај но загу шен по 
свим пара ме три ма. Нај ва жни је је да је 
то еко ном ски испла тив про је кат у одно
су густи ну сао бра ћа ја која посто ји на 
овој тра си. По зва нич ним пода ци ма 
Путе ва Срби је, има те око 12.000 вози
ла днев но од тога око 800 ками о на. 
Све је дакле при пре мље но и на поте зу 
је Вла да Срби је у директ ним комер ци
јал ним пре го во ри ма са ком па ни јом 
ЦРБЦ – што је до нас све је учи ње но 
како би се овај про је кат увр стио у 
наред ни при о ри тет – одго во рио је 
Покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић.

На интер не ту се може про на ћи симу
ла ци ја путо ва ња од Руме до Новог 
Сада која тра је пре ко девет мину та 
овим, још непо сто је ћим, путем.
 Смиља Џакула

Дра го ми је што
је локал на

адми ни стра ци ја већ 
при пре ми ла нове

про јек те са који ма ће 
кон ку ри са ти на наше 

кон кур се наред не
годи не. Оба ве штен 
сам о пла но ви ма да 

се кон ку ри ше за 
сред ства којим ће се

рекон стру и са ти
Глав на ули ца у Руми 
и реа ли зо ва ти дру га 

фаза врти ћа
„Коц ки ца“ рекао је 
Игор Миро вић,  уз 

кон ста та ци ју да има 
осно ва за опти ми зам, 

а да је Рума на 
добром путу да 

поста не јед на од
нај ра зви је ни јих 

општи на и то не само 
у Вој во ди ни

Изглед будућег пута
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КРАЈ ФАРСЕ У „БАЈИЋЕВОЈ“ ШКОЛИ

Тужилаштво у Митровици 
одбацило кривичну пријаву 
против учитеља Матеа Жарка

Због истеривања личног каприца 
директорке школе Анкице Јевтић, Град 
Сремска Митровица треба учитељу да по 
пресуди исплати за до сада изгубљене судске 
спорове више од милион динара

Тужилаштво у Сремској 
Митровици одбацило је пријаву 
против учитеља Матеа Жарка, 

сматрајући да нема елемената 
кривичног дела, везаног за догађај од 
10. јуна, када је водио ученике на 
једнодневну екскурзију. Анкица Јевтић 
директорка ОШ „Слободан Бајић 
Паја“, која је пријавила полицији 
учитеља због физичког, психичког 
насиља и дискриминације ученика, 
одмах је суспендовала Матеа који 23. 
децембра, после шест месеци очекује 
коначан исход. Да ли ће добити отказ 
или бити враћен на посао. 

Сукоб на релацији директорка 
школе и учитељ који траје више од 
две године, сви су изгледи да још 
неће добити коначан епилог. Иако је 
одлуком Апелационог суда Мате 
Жарко враћен на посао 1. јуна, јер 
није прекршио Закон о основама 
образовања и васпитања, због чега је 
први пут 2015. године био 
суспендован, Мате и даље чека да се 
врати за учитељску катедру. Није само 
што чека повратак на посао, већ и 
исплату на конту заосталих зарада, са 
припадајућим порезима и 
доприносима.

 Представници града су ми 
обећали да ће у току ове недеље 
исплатити тај износ који је више од 
милион динара. Мој адвокат је 
блокирао рачуне школи, али скинуто 
је само око 58.000 динара. Тада ми 
је начињена велика неправда, као и 
сада, али како кажу правда је спора, 
али достижна  каже учитељ који са 
нестрпљењем очекује 23. децембар.

Вест да је Мате децу у аутобусу 
малтретирао, тукао, вређао, 

одјекнула је прво на једном градском 
порталу против којег је учитељ како 
каже поднео пријаву.

 Све је кренуло одатле, када се на 
том порталу појавила та 
информација. Па да је било тако 
ваљда би моје колеге које су биле са 
мном у аутобусу одмах позвале 
директорку, а она полицију, која је 
требала да ме сачека и одведе на 
саслушање  запитан је Мате, који не 
крије задовољство што је и овај пут 
доказао да није крив, већ да је како 
сматра, жртва.

Поводом свих дешавања везаних за 
директорку и њега, Мате је обавестио 
Министарство просвете, Заштитника 
грађана, Мисију ОЕБС у Србији, али 
је послао дописе  на још  неколико 
адреса, све у намери да би га 
заштитили од својевоље директорке, 
која га, како тврди, психички 
узнемирава.

С. Костић

С обзиром на то да је Тужилаштво 
повукло пријаву коју је директорка 
школе Анкица Јевтић поднела против 
учитеља Матеа Жарка, губи смисао 
и само вођење дисциплинског 
поступка по истом случају. То значи 
да Школу чекају нови трошкови на 
име исплате штете учитељу који за 
време суспензије не добија плату. 
Требају ли Граду овакви руководиоци 
који се понашају толико штеточински 

по градски буџет. Што се саме 
Анкице Јевтић тиче, тешко је 
поверовати да би се сама тако 
понашала да није имала подршку 
некога из Градске управе. Зато би 
било занимљиво преиспитати каква 
је у свему била улога начелнице за 
образовање Мирјане Пјевац, 
инспекцијских служби и осталих у 
том ланцу бахатости без покрића у 
закону.

Штеточинско понашање 
директорке школе

Одлуку Апелационог суда ових 
дана очекује и Софија Лазар, која је 
у овој школи радила као 
спремачица, а добила отказ од 
директорке Анкице 2.12.2016. 
године. Одлуком од 29. 06. 2017 
године, Основни суд у Сремској 
Митровици наложио је да се Софија 
врати на посао у року од осам дана, 
али се Школа жалила Апелационом 
суду. 

Још један 
случај

Мате Жарко

Анкица Јевтић



76. DECEMBAR 2017.   M NOVINEГРАД ПОД ЛУПОМ

СКУП ШТИ НА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Смена на челу Апотеке

Пре ма речи ма нове директорке 
Гор да не Ћуић Цви ја но вић, Апо те ка 
про ла зи кроз тежак пери од. Функ
ци о ни шу само два објек та, то је 
апо те ка у бол ни ци и цен трал на апо
те ка, а затво ре но је 10 апо те ка

На сед ни ци Скуп шти
не гра да Срем ска 
Митро ви ца која је одр

жа на у сре ду, 29. новем бра, 
усво јен је пред лог одлу ке 
о виси ни сто пе поре за на 
имо ви ну на тери то ри ји гра
да Срем ска Митро ви ца за 
физич ка и прав на лица, као 
и одлу ка о утвр ђи ва њу цене 
ква драт ног метра некрет ни
на на тери то ри ји Гра да.

  Усва ја ње одлу ка о 
дефи ни са њу поре за на 
имо ви ну је пред у слов за 
пла ни ра ње буџе та за 2018. 
годи ну. Сто па поре за на 
имо ви ну стам бе них једи ни
ца се  у сушти ни не мења, 
једи но смо спо ји ли прву и 
екс тра зону, јер у екс тра 
зони нисмо има ли про ме
та некрет ни на. У првој зони 
се десио нај ве ћи про мет 
некрет ни на у 2017. годи ни. 
Порез на имо ви ну за сле де
ћу годи ну  у дру гим зона ма 
ће бити нешто нижи него у 
2017. годи ни, али има мо 

доста нових стам бе них једи
ни ца тако да ће се та раз ли
ка надок на ди ти. Оно што је 
још бит но јесте да је Град 
сма њио порез на пољо при
вред но земљи ште. Има ли 
смо сушну годи ну тако да 
је Град због тога иза шао 
у сусрет пољо при вред ни
ци ма и сма њио порез. Ми 
смо се одре кли 17 мили о на 
дина ра у корист пољо при
вред ни ка, који ће има ти за 
30 одсто мањи порез, који 
важи само за 2018. годи ну 
– рекао је гра до на чел ник 
Сана дер. 

На сед ни ци је усво је
на изме на посло ва ња ЈКП    
„Водо вод“ Срем ска Митро
ви ца.

Пре ма речи ма гра до на
чел ни ка Сана де ра у пита
њу је изну ђе на про ме на 
посло ва ња, јер се деси ла 
хава ри ја на буна ру у Диво
шу. Поче ле су јав не набав
ке како би се отпо че ло са 
буше њем новог буна ра, за 

шта ће се издво ји ти чети ри 
мили о на дина ра.

Јед на од тача ка днев ног 
реда била је и раз ре ше ње 
Дра га на Божи ћа са функ
ци је дирек то ра Апо те кар ске 
уста но ве у Срем ској Митро
ви ци. За новог дирек то ра 
апо те ке име но ва на је Гор
да на Ћуић Цви ја но вић.

Пре ма речи ма нове 
директорке Гор да не Ћуић 
Цви ја но вић, Апо те ка про ла
зи кроз тежак пери од.

 Функ ци о ни шу само два 
објек та, то је апо те ка у бол
ни ци и цен трал на апо те ка, 
а затво ре но је 10 апо те ка. 
Тре нут но има 16 запо сле
них и план је да се тај број 
не сма њу је него да се пове
ћа, а то ће бити могу ће уз 
помоћ локал не само у пра ве. 
Што се тиче набав ке леко
ва она је оте жа на али се 
надам да ћемо успе ти да 

се дого во ри мо са снаб де ва
чи ма о бољем снаб де ва њу 
леко ви ма. У тре нут но ста
ње апо те ке сам упу ће на још 
рани је јер сам пре ове функ
ци је била начел ни ца дежур
не апо те ке – рекла је Гор да
на Ћуић Цви ја но вић.

На про шло не дељ ној сед
ни ци усво јена је изме на 
одлу ке о рад ном вре ме
ну Дома здра вља Срем ска 
Митро ви ца, где ће амбу лан
та опште меди ци не ради ти у 
про сто ри ја ма Слу жбе хит не 
меди цин ске помо ћи, сва
ког дана од 20 часо ва до 24 
часа.

Одбор ни ци су дали зеле
но све тло на изме не пла
но ва и про гра ма рада уста
но ва чији је осни вач Град 
из обла сти кул ту ре, спор та, 
соци јал не зашти те, пољо
при вре де, здрав ства и тури
зма. С. Кота ра нин

Вла ди мир Сана дер Гор да на Ћуић Цви ја но вић
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ПУШТЕ НА У РАД ТРА ФО СТА НИ О ЦА НА ШУЉА МАЧ КОЈ ГЛА ВИ ЦИ

Стру ја за навод ња ва ње
Гра до на чел ник Срем ске 

Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер је у  сре ду 29. 

новем бра пустио у рад  тра
фо ста ни цу на Шуља мач
кој гла ви ци. Ово је јед на од 
три стуб не тран сфор ма тор
ске ста ни це сва ка сна ге 400 
кило ва та. Кроз ата ре је поло
же но шест кило ме та ра висо
ко на пон ских кабло ва, како 
би се тран сфор ма тор ске 
ста ни це пове за ле на дистри
бу тив ни елек тро е нер гет ски 
систем. Ста ни це омо гу ћа ва
ју при кљу чи ва ње пум пи за 
навод ња ва ње. Поста вља ње 
тра фо ста ни ца финан си рао 
је ЕПС, а укуп на вред ност 
инве сти ци је је 36 мили о на 
дина ра. 

 Наша иде ја као локал не 
само у пра ве јесте да у обла
сти пољо при вре де раз ви ја
мо оне кул ту ре које су рад
но интен зив не и које доно се 
већи при ход по хек та ру. Све
сни смо да мора мо дове сти 
и инфра струк ту ру до ових 
поља, воћ ња ка и вино гра да, 
јер је нај јеф ти ни је навод ња
ва ње на стру ју. Циљ нам је да 
овом инве сти ци јом под стак
не мо поди за ње вино гра да и 
воћ ња ка, што ће обез бе ди
ти  већи при ход и дру штве
ни бру то про из вод – рекао је 
Сана дер.

Пушта њу ста ни це у рад 
при су ство вао је мини стар 

пољо при вре де, шумар ства 
и водо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић.

 Мени је дра го што су 
ови људи пре по зна ли зна
чај елек три фи ка ци је поља 
и што су сви уче ство ва ли у 
поду хва ту који ће омо гу ћи ти 
рад залив них систе ма за 210 
хек та ра воћ ња ка и вино гра
да. Тра фо ста ни ца ће омо гу
ћи ти при кљу чи ва ње пум пи за 
навод ња ва ње у преч ни ку од 
1000 мета ра. Мини стар ство 
пољо при вре де, шумар ства 
и водо при вре де ће из буџе
та, наред не годи не за елек
три фи ка ци ју поља издво ји ти 
неко ли ко сто ти на мили о на 

дина ра. Циљ мини стар ства 
је да се пове ћа ју обра ди ве 
повр ши не који ма је елек трич
на енер ги ја доступ на и тако 
сма ње тро шко ви про из вод
ње. Овде је на делу поли ти ка 
сни жа ва ња тро шко ва про из
вод ње у пољо при вре ди пре
ко елек три фи ка ци је, одно сно 
пре ко систе ма за навод ња ва
ње – рекао је мини стар Неди
мо вић.

Како мини стар Неди мо вић 
дода је први про је кат елек
три фи ка ци је поља био је у 
Лесков цу, тамо је стру ја из 
систе ма кори шће на за навод
ња ва ње и тро шко ви про из
вод ње су били пет пута нижи 

у одно су на то кад се кори
сти ло дизел гори во за навод
ња ва ње.

Ову тра фо ста ни цу ће моћи 
да кори сти око 20 воћа ра 
и вино гра да ра са укуп ном 
повр ши ном од 170 хек та ра.

Како каже један од буду ћих 
кори сни ка Мило рад Мило
ше вић, ова тра фо ста ни ца ће 
обез бе ди ти вели ку уште ду, а 
то пред ста вља вели ки допри
нос. 

Ово је поче так елек три
фи ка ци је поља у Срем ској 
Митро ви ци, уско ро ће у рад 
бити пуште не још две тра фо
ста ни це.

С. Кота ра нин

Бра ни слав Неди мо вићЂор ђе Фаор и Вла ди мир Сана дер

Про шлог четвр та, 30. 
новем бра, у машин ској 
бази пред у зе ћа  Хидро

гра ђе ви нар у Срем ској 
Митро ви ци одр жа на је смо
тра меха ни за ци је за зим ско 
одр жа ва ње путе ва. Том при
ли ком је кон ста то ва но да је 
сва меха ни за ци ја у исправ
ном ста њу и да су обез бе ђе
не довољ не коли чи не соли и 
ризле.

Заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић при
су ство ва ла је смо три након 
које је кон ста то ва ла да је 
Митро ви ца спрем на за пред
сто је ће сне жне пада ви не.

Зајед но са заме ни цом гра
до на чел ни ка смо тру је оби
шао и дирек тор „Сир ми јум 
пута“ Миро слав Кесер.

 Град Срем ска Митро ви ца 
је одр жа ва ње путе ва током 
зиме пове рио пред у зе ћу 

Хидро гра ђе ви нар. Од потреб
не меха ни за ци је за зим ско 
одр жа ва ње сао бра ћај ни ца 
они рас по ла жу са осам ками
о на, од којих је шест са ноже
ви ма, два са рас пр ши ва чем 
соли, јед ним бул до же ром и 
чети ри путар ска вози ла. Што 
се тиче соли тре нут но има мо 
око 150 тона а ризле око 60 
тона. Зада так зим ске слу жбе 
је да одр жа ва локал не путе ве 
и град ске сао бра ћај ни це на 
тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца у укуп ној дужи ни 
од 200 кило ме та ра. За оба
вља ње овог посла Хидро гра
ђе ви нар је добио сред ства у 
изно су од 11,5 мили о на дина
ра – рекао је Кесер.

Зим ска сезо на зва нич но је 
поче ла 15. новем бра, а рад 
зим ских слу жби се при ла го
ђа ва вре мен ским усло ви ма.

С. Кота ра нин
Смо тра зим ске меха ни за ци је

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Спрем ни за снег
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

За бо љи по ло жај Ро ма
У че твр так, 30. но вем бра 

у срем ско ми тро вач кој 
Град ској ку ћи ор га ни

зо ва на је кон фе рен ци ја на 
те му „Мо гућ но сти и пре пре
ке за со ци јал но укљу чи ва ње 
Ро ма и Ром ки ња у Срем ској 
Ми тро ви ци“. Ор га ни за тор 
кон фе рен ци је је Цен тар за 
еко ном ско уна пре ђе ње Ро ма 
Срем ска Ми тро ви ца, а кон
фе рен ци ја је ор га ни зо ва на 
са ци љем да се ука же на про
бле ме са ко ји ма се су о ча ва ју 
при пад ни ци ром ске на ци о
нал не за јед ни це као јед не од 
нај си ро ма шни јих дру штве них 
гру па ци ја у Ср би ји. 

Во ји слав Мир нић, на чел ник 
Град ске упра ве за со ци јал ну и 
здрав стве ну за шти ту ре као је 
да ова кон фе рен ци ја отва ра 
низ ак ту ел них пи та ња, а ко ја 
се ти чу про бле ма при пад ни ка 

ром ске на ци о нал не за јед ни це 
из обла сти ста но ва ња, здрав
ства и обра зо ва ња. 

 По ку ша ће мо да при пад ни
ци ма ром ске на ци о нал не ма
њи не по мог не мо у ре ша ва њу 
про бле ма. Град ска упра ва за 
здрав стве ну и со ци јал ну за
шти ту је по во дом по бољ ша
ња жи во та Ро ма из ра ди ла ло

кал не ак ци о не пла но ве чи ја 
се ре а ли за ци ја оче ку је то ком 
иду ће го ди не. Они се од но
се на по ве ћа ње до ступ но сти 
здрав стве не за шти те, по бољ
ша ва ње усло ва ста но ва ња и 
обра зо ва ња. Има мо пот пи сан 
и Ме мо ран дум о са рад њи са 
Хел пом ко ји ће до при не ти 
лак шем за по шља ва њу или 

по кре та њу соп стве ног би зни
са при пад ни ци ка ром ске за
јед ни це – ре као је на чел ник 
Во ји слав Мир нић.  

Сла ђа на Те о до ро вић, ди
рек тор ка Цен тра за еко ном
ско уна пре ђе ње Ро ма Срем
ска Ми тро ви ца до да ла је да 
ће од ре ђе ни за кључ ци ко ји 
су из не ти у ра ду ко ји је пред
ста вљен то ком ове кон фе
рен ци је „На си ље на мар ги на
ма дру штва, ре ви та ли за ци је 
ром ског на се ља Ру пе у Ру
ми“, би ти од ко ри сти ин сти ту
ци ја ма и ор га ни за ци ја ма ко је 
же ле да ра де на ре ша ва њу 
стам бе ног пи та ња ром ске за
јед ни це. 

Овај про је кат је по др жао 
По кра јин ски се кре тар за 
упра ву, про пи се и на ци о нал
не за јед ни це – на ци о нал не 
ма њи не.  С. С.

Са кон фе рен ци је

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сма ње ње поре за
за пољо при вред ни ке
Због после ди ца ово го ди

шње суше, митро вач ка 
локал на само у пра ва је 

доне ла одлу ку о сма ње њу 
поре за на пољо при вред но 
земљи ште за 2018. годи ну. 
Дирек тор аген ци је за рурал
ни раз вој Петар Самар џић је 
иста као важност пред ло же
них мера.

– Помоћ кроз ума ње ње 
поре за ће на неки начин 
коли ко толи ко помо ћи пољо
при вред ни ци ма да убла же 
губит ке које им је суша нане
ла. Када је у пита њу накна да 
ште те ми смо пред ло жи ли још 
јед ну меру која се тиче накна
де ште те пољо при вред ни
ци ма про у зро ко ва не лошим 
вре мен ским усло ви ма. Ову 
меру ћемо спро ве сти до кра
ја годи не одно сно почет ком 
сле де ће годи не. У сеп тем бру 
и окто бру смо има ли доста 
при ја вље них ште та које су 
узро ко ва не олу јом, ште те су 
има ли повр та ри који посе ду ју 
пла сте ни ке. Нешто мање од 
мили он дина ра смо издво ји
ли за доде лу  бес по врат них 
сред ста ва одно сно за накна
ду дела ште те  – рекао је 
Самар џић.

На који начин ће се надок
на ди ти ума ње ње поре за 
обра зло жио је начел ник за 
буџет и локал ни и еко ном ски 
раз вој Душко Шаро шко вић.

– Град себи може да при у
шти ума ње ње поре ске сто пе 
на ову кате го ри ју поре ских 
обве зни ка. Ума ње ње поре за 
ће бити негде око 30 посто 
поре за на имо ви ну, то је 
порез на посе до ва ње пољо
при вред ног земљи шта.  Ово 

ума ње ње ћемо покри ти тако 
што ћемо напла ти ти ста ре 
дуго ве. Још увек је на сна
зи мера за саве сне пла ти ше 
који ма се порез ума њу је за 10 
посто што је на кра ју кад се 
све сабе ре 40 посто ума ње
ња – иста као је Шаро шко вић.

Пре ма речи ма пољо при
вред ни ка из Мар ти на ца 
Нена да Андри ћа ума ње ње 
поре за ће пуно зна чи ти.

– Ја обрађујем 70 хек та

ра земље,  2017. годи на је 
била вео ма тешка за пољо
при вред ни ке а 2018. годи на 
ће бити још тежа  због суше 
и малих при но са. Свој допри
нос  помо ћи даће и Асо ци ја
ци ја сто ча ра Сре ма и Мачве 
која ће посре до ва ти у нату
рал ној раз ме ни куку ру за из 
роб них резер ви, тако да ће 
се помо ћи  сто ча ри ма који не 
буду има ли  довољ но куку ру
за. С. Кота ра нин

Петар Самар џић, Душко Шаро шко вић и Ненад Андрић

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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СМРТ ЗБОГ ЛЕКАР СКИХ ГРЕ ША КА

ТАМ НЕ МРЉЕ НА БЕЛИМ
Има ју ли лека ри дозво лу 

Има ју ли лека ри дозво лу за уби ја
ње? Док их њихо ви успе си хва
ле нас сав глас, њихо ве неу спе

хе покри ва тра ва... Слич на је ситу а ци
ја и у слу ча ју покој ног Дра гу ти на Бањ
ца из Шида, који је умро у митро вач кој 
Бол ни ци 2015. годи не због неа де кват
ног лече ња. Тако су утвр ди ли вешта
ци са Меди цин ског факул те та у Бео
гра ду, инсти ту та за суд ску меди ци ну.

Суд ско меди цин ско вешта че ње 
Меди цин ског факул те та у Бео гра ду, 
потвр ди ло је да је Дра гу тин Бањац, 
који је 3. апри ла 2015. годи не умро у 
митро вач кој Општој бол ни ци, јер је 
неа де кват но лечен, пошто су уоче ни 
про пу сти орди ни ра ју ћих лека ра. То се 
види из изве шта ја који пот пи су ју лека
ри вешта ци проф. др Ђор ђе Алем пи
је вић и доц. др Миха и ло Илие, у изве
шта ју који је доста вљен Основ ном 
суду у Срем ској Митро ви ци, где се 
води суд ски спор за нак на ду ште те. 
Ћер ка покој ног Дра гу ти на Бањ ца, 
тужи ља Алек сан дра Трбо је вић не 
оду ста је од људ ске потре бе да се 
прав да задо во љи и да се крив ци за 
смрт њеног оца аде кват но казне. 
Међу тим и туже ни се из све сна ге тру
де да „рузма рин, сне го ви и шаш“ зау
век пре кри ју лекар ске брљо ти не.

По чет ком де ве де се тих про шлог 

ве ка, бе же ћи од ужа са ра та, у Шид се 
са сво јом по ро ди цом до се лио из Оси
је ка, Дра гу тин Ба њац. Ако је спа сао 
гла ву од ра та, ни је је спа сао у ми тро
вач кој Бол ни ци, где је пре ми нуо 3. 
апри ла 2015. го ди не. Ње го ва ћер ка 
Алек сан дра Тр бо је вић, при ват на 
пред у зет ни ца из Срем ске Ми тро ви це, 
твр ди да је њен отац умро услед не а
де кват ног ле че ња и због то га је, за јед
но са бра том Рај ком и мај ком На дом 
Ба њац, ту жи ла ми тро вач ку Оп шту 
бол ни цу, где се још увек води суд ски 
спор.

Ка ко сто ји у ту жби, Дра гу тин Ба њац 
је по чет ком фе бру а ра, при ме тио ра ни
цу на но зи, из над aхилове те ти ве, 
преч ни ка јед ног цен ти ме тра. Као ди ја
бе ти чар од мах се ја вио ле ка ру спе ци
ја ли сти, али по што су га док то ри 
за вла чи ли, бо лест је кре ну ла на го ре, 
па је у бол ни цу при мљен 15. мар та 
прет про шле го ди не, на хи рур шко оде
ље ње, као па ци јент др Вла ди ми ра 
Фи ли по ви ћа. Ме ђу тим, ле ка ри и да ље 
оте жу са пред у зи ма њем од го ва ра ју
ћих ме ра. Док тор Фи ли по вић га пи та 
где је био до са да и ка же да ни је си гу
ран да ли ће ус пе ти да му спа се но гу, 
од ћер ке Алек сан дре тра жи да ку пи 
апа рат PI CO (не ка вр ста хи пер ба рич

У изја ви коју је дао за М нови не, 
дирек тор Бол ни це др Жив ко Врцељ 
каже: 

– Про тив Опште бол ни це у Срем ској 
Митро ви ци због учи ње не лекар ске гре
шке у послед њих пет годи на вође но је 
укуп но 15 суд ских спо ро ва. Седам је 
окон ча но и у свих седам слу ча је ва Бол
ни ца је изгу би ла, док је осам суд ских 
поступ ка и даље у току. На осно ву ових 
седам суд ских пре су да, Општа бол ни ца 
у Срем ској Митро ви ци је поро ди ца ма 
оште ће них испла ти ла укуп но 12.150.000 
дина ра. Нај ни жа сума која је испла ће на 
изно си 500.000 дина ра, а нај ви ша 2,5 
мили о на дина ра. Укуп на потра жи ва ња 
по тужбе ним зах те ви ма за ових 15 суд
ских посту па ка изно се 17 мили о на 
дина ра  рекао је др Врцељ. 

То зна чи да се нов цем поре ских обве
зни ка Сре ма пла ћа ју гре шке лека ра. 

На пита ње шта ће он као дирек тор 
Опште бол ни це у Срем ској Митро ви це 
пре у зе ти пово дом лека ра који су ради
ли на ште ту паци је на та, др Врцељ 
одго ва ра:

 Општа бол ни ца у Срем ској Митро
ви ци има 155 лека ра, а неко ли ци на 
њих је до сада напра ви ла по неко ли ко 
лекар ских гре ша ка. 

Бол ни ца док има сред ста ва да пла ти 
те суд ске тро шко ве, ће пла ћа ти. Уко
ли ко се дове де у пита ње ликвид ност 
бол ни це, тј. финан сиј ско функ ци о ни
са ње бол ни це, ми ћемо тра жи ти 
рефун ди ра ње од лека ра који су напра
ви ли лекар ску гре шку. По зако ну има
мо пра во да тра жи мо да они пар ти ци
пи ра ју у испла ти суд ских пре су да. 
Било би довољ но да 30 одсто суме 
пла те – нагла ша ва др Живко Врцељ, 
директор Болнице. 

Др ЖИВ КО ВРЦЕЉ, дирек тор Опште Бол ни це Срем ска Митро ви ца

Тра жи ћу да неса ве сни лека ри
сносе тро шко ве суд ског поступ ка

Док их њихо ви успе си 
хва ле нас сав глас, 

њихо ве неу спе хе 
покри ва тра ва...

Слич на је ситу а ци ја
и у слу ча ју покој ног 
Дра гу ти на Бањ ца из 
Шида, који је умро у 

митро вач кој Бол ни ци 
2015. годи не због

неа де кват ног лече ња. 
Тако су утвр ди ли 

вешта ци са
Меди цин ског

факул те та у Бео гра ду
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МАН ТИ ЛИ МА:
за уби ја ње?! 

не ко мо ре), чи ја је це на 30.000 ди на ра 
по ко ма ду. Тач ни је, два та ква апа ра та, 
с об зи ром да је век тра ја ња јед ног 
не де љу да на. Уз те апа ра те, ћер ка 
Алек сан дра ку пу је и при па да ју ћу 
опре му, али ста ње ње ног оца не иде 
на бо ље.

 Уме сто да му бу де бо ље, мом оцу 
се ста ње по гор ша ва, а ше ћер му ска
че на вред ност 24. Ка да сам ви де ла у 
ка квом је ста њу мој отац, да му је но га 
по мо дре ла, оте кла и да тр пи не сно сне 
бо ло ве, тра жи ла сам да му  се тај апа
рат ски не са но ге. Док тор Фи ли по вић 
у том мо мен ту ни је у бол ни ци, оти шао 
је са по сла на кон де жур ства, а ни ко од 
ле ка ра не зна да ру ку је тим апа ра том. 
Уз по моћ док то ра Ђор ђа Те о до ро ви
ћа, на чел ни ка хи рур ги је, ко ји му ски да 
апа рат са но ге, при кљу чу ју га на 
ин фу зи ју. Ја тра жим да ле че ње на ста
ви др Го ран Ивић, а 24. мар та мог оца 
опе ри шу, уз на по ме ну да ће оста ти 
без но ге. Уме сто без но ге, остао је без 
гла ве. Умро је 3. апри ла у по ла де сет 
уве че, од сеп се, у 67. го ди ни – при ча 
за М нови не  ћер ка по кој ног Дра гу ти на 
Бањ ца, Алек сан дра Тр бо је вић.

Дра гу тин Ба њац по бе гао је из Оси
је ка у Шид, ка ко би од стра хо та ра та 

Пово дом изја ве др Жив ка Врце ља, 
реа го ва ла је тужи ља Алек сан дра Трбо
је вић, ћер ка покој ног Дра гу ти на Бањ
ца:

– Нама су потреб ни лека ри по Хипо
кра то вој закле тви. Као гра ђа ни који 
има мо оба ве зу да пла ћа мо здрав стве
но оси гу ра ње и као гра ђа ни који има мо 
веру у наше лека ре, у овим слу ча је ви
ма као што је и слу чај мог оца и мно гих 
дру гих паци је на та, реч је о про пу сти ма 
у лече њу од стра не поје ди них лека ра и 
њихо вом непо сту па њу са пажњом 
доброг чове ка и у скла ду са прак сом 
доброг струч ња ка. 

На моје при мед бе да се мој отац не 
лечи она ко како би тре ба ло и на интер
вен ци ју код начел ни ка хирур шког оде
ле ља, доби ла сам одго вор, да он, 
начел ник, не може да се меша у рад 
орди ни ра ју ћег лека ра, јер овај навод но 
„има више шко ле од њега“. Па нисам ја 
мог оца дове ла у митро вач ку бол ни цу 

да слу шам лекар ско над му дри ва ње ко 
је „шко ло ва ни ји“ за шта, већ да се 
лечи! Због неа де кват ног лече ња мој 
отац је умро у Вашој бол ни ци. 

Пошто ва ни др Врцељ, врло добро 
зна те да су суд ски спо ро ви дуго трај ни, 
а у момен ту отпо чи ња ња спо ра, ти 
исти лека ри даље раде и ништа се не 
пред у зи ма у вези њихо ве одго вор но
сти. Да ли је у ова квим слу ча је ви ма 
бит но ко има ман дат или је имао када 
су  у пита њу људ ски живо ти. Од 155 
лека ра у нашој бол ни ци, како сте Ви 
изја ви ли, неко ли ци на њих је напра ви
ла неко ли ко гре ша ка. Шта се пред у зе
ло и ста ће се пред у зе ти да би се спре
чи ле гре шке у будућ но сти? Да ли је 
довољ на ликвид ност бол ни це и буџет, 
чији је извор здрав стве но оси гу ра ње 
које ми гра ђа ни пла ћа мо,  да се спре че 
гре шке лека ра чији исход је смрт паци
је на та  – наво ди у свом реа го ва њу 
Алек сан дра Трбо је вић.

АЛЕК САН ДРА ТРБО ЈЕ ВИЋ, тужи ља:

А шта је са Хипо кра то вом закле твом?
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спа сао сво ју по ро ди цу. Смрт је на шао 
у ми тро вач кој Бол ни ци, ка ко твр ди 
ње го ва по ро ди ца, због не а де кват ног 
ле че ња, с об зи ром на то да је бо ло вао 
од ше ћер не бо ле сти. Због то га, ње го
ва по ро ди ца је Основ ном су ду у Срем
ској Ми тро ви ци под не ла ту жбу про тив 
Оп ште бол ни це.

У међу вре ме ну, вешта ци Меди цин
ског факул те та у Бео гра ду утвр ди ли 
су да је Дра гу тин Бањац умро због 
неа де кват ног лече ња. Како ће се 
завр ши ти ова суда ни ја, пока за ће 
окон ча ње суд ског поступ ка. Тужи ља 
Алек сан дра Трбо је вић каже да се 
неће задо во љи ти само нов ча ном 
одште том. Њој је важно да они који су 
кри ви за смрт њеног оца при хва те 
одго вор ност и сно се после ди це свог 
неструч ног рада.

Како ће се овај слу чај завр ши ти, 
оста је да се види. Након изве шта ја о 
вешта че њу, који је митро вач ком 
Основ ном суду доста вио Инсти тут за 
суд ску меди ци ну Меди цин ског факул
те та у Бео гра ду, рочи ште је зака за но 
за 14. децем бар ове годи не. У међу
вре ме ну Суду су под не ти под не сци, 
како туже не (Општа бол ни ца у Срем
ској Митро ви ци), тако и тужи ље (поро
ди ца Бањац) у који ма сва ка стра на 
засту па сво је гле ди ште. Да ли ће Суд 
ува жи ти нешто од тога, тешко је рећи, 
с обзи ром на то да је вешта че ње врло 
јасно и врло струч но; у пита њу је 
Меди цин ски факул тет, дакле место на 

коме се шко лу ју буду ћи лека ри, од 
којих се оче ку је да се држе пра ви ла 
сво је стру ке. Тако да ће Суду веро ват
но бити тешко да при хва ти део из под
не ска који му је упу ти ла Бол ни ца, а у 
коме се као изго вор наво ди да им није 
радио ком пју тер ски систем. То делу је 
при лич но сме шно, јер по томе би се 
сва ко нор ма лан могао пита ти како се 
у бол ни ца ма ради ло док није било 
ком пју те ра. Да ли ће изве шта ји о току 
лече ња бити писа ни уз помоћ ком пју
те ра или заши ље не олов ке, сасвим је 
све јед но. Плус тога у под не ску Бол ни
це се каже отпри ли ке да је покој ни 
Дра гу тин Бањац био „шеће раш“(!?) 
Шта то зна чи? Па зашто боле стан 
човек иде у бол ни цу? Да се лечи!  

Сво је мишље ње су изне ли и вешта
ци са Меди цин ског факул те та, који 
пока зу је несла га ње са оним што у 
свом под не ску наво ди Бол ни ца. У 
свом допи су Суду они изри чи то наво
де чиње ни цу да је вешта че ње оба
вље но на осно ву доку мен та ци је коју је 
Бол ни ца доста ви ла и ту нека кви ква
ро ви у ком пју тер ском систе му (које 
наво ди туже на) делу ју као инфан тил
на лаж клин ца који је ухва ћен у кра ђи.

Тешко да ће неко из митро вач ке 
Бол ни це моћи да обо ри вешта че ње 
Меди цин ског факул те та. Али, саче кај
мо да пре су да поста не конач на. Јер, 
како се поред немар них лека ра могу 
осе ћа ти паци јен ти који иду под њихов 
хирур шки нож? Зар као сто ка која 
одла зи на кла ње?
                                                                              

Вла ди мир Ћосић

ДОНА ЦИ ЈА ИЗ ЈУЖНОГ ВЕЛ СА 
ЗА МИТРО ВАЧ КУ БОЛ НИ ЦУ

Сти гли кре ве ти
и коли ца

Захва љу ју ћи добр ој сарад њи које 
Удру же ње ватро га са ца из Јужног 
Вел са има са митро вач ком локал
ном само у пра вом, Општа бол ни ца 
у Срем ској Митро ви ци је на поклон 
доби ла 45 кре ве та и девет коли ца. 
Деле га ци ја из Јужног Вел са је тим 
пово дом про шле сре де, 29. новем
бра оби шла Оде ље ње хирур ги је 
митро вач ке бол ни це. 

Пре ма речи ма ватро га сца Сти
ва Лога на, сарад ња са Срем ском 
Митро ви цом успо ста вље ње је још 
2005. годи не, након сусре та са изви
ђа чи ма из глав ног гра да Сре ма. 
Затим је су се пове за ли са митро
вач ким ватро га сци ма и деле га ци
ја из Јужног Вел са је 2007. годи не 
дошла први пут у Срби ју и Срем ску 
Митро ви цу. 

– За ових десет годи на смо 24 
пута били у Срем ској Митро ви ци, 
вашим ватро га сци ма смо покло ни
ли неко ли ко вози ла, дра го нам је 
што се и кре ве ти и коли ца наме
њени Општој бол ни ци кори сте, а ми 
ћемо током наше посе те зајед но са 
Црве ним крстом поде ли ти и ново го
ди шње паке ти ће за нај мла ђе – изја
вио је Логан. 

Др Жив ко Врцељ, дирек тор Опште 
бол ни це у Срем ској Митро ви ци 
наво ди да је дона ци ја доби је на на 
ини ци ја ти ву локал не само у пра ве. 

 Доби ли смо од наших при ја те ља 
из Јужног Вел са 45 леже ћих кре
ве та за паци јен те и девет коли ца. 
Кре ве ти су сме ште ни на оде ље ња 
хирур ги је и орто пе ди је, а коли ца су 
доде ље ња бол нич ком при је му, јер 
њима нај ви ше тре ба ју – рекао је др 
Врцељ. 

Заме ни ца гра до на чел ни ка Све
тла на Мило ва но вић захва ли ла се 
тако ђе на вред ној дона ци ји и иста
кла да се нада да ће се сарад ња 
са ватро га сци ма из Јужног Вел са 
наста ви ти и у наред ном пери о ду. 

Б. С.
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Про је ка т „Хорис – Коњич ке руте 
Срем“ имао је увод ну кон фе рен
ци ју 28. новем бра у рум ском Кул

тур ном цен тру. Реч је о про јек ту који се 
финан си ра кроз про грам пре ко гра нич
не сарад ње Интер рег ИПА Хрват ска 
– Срби ја 2014.  2020. Под се ти мо, про
јекат је зва нич но по чео 1. сеп тем бра 
пот пи си ва њем уго во ра о доде ли бес
по врат них сред ста ва изме ђу општи
не Нијем ци (Хрват ска) која је носи лац 
про јек та и Аген ци је за реги о нал ни раз
вој Хрват ске, а потом и пот пи си ва њем 
парт нер ских спо ра зу ма, 11. сеп тем бра 
изме ђу пред став ни ка свих парт не ра 
на про јек ту. 

Про је кат реа ли зу ју и суфи нан си ра
ју, парт не ри општи не Нијем ци и Рума, 
Коњо гој ско удру же ње „Вра нац“, Пољо
при вред на шко ла „Сте ван Петро вић
Бри ле“ Рума и Удру же ње Коњич ки 
клуб „Срем“ из Срем ске Митро ви це.

Општи циљ про јек та је раз вој обје ди
ње не тури стич ке пону де и боље упра
вља ње кул тур ним насле ђем у реги о ну.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је иста као да је про је кат „Хорис“ 
зна ча јан за реги он, јер Срем има бога
ту тра ди ци ју коњар ства и коњич ког 
спор та.

 – Овде се увек него ва ла љубав пре
ма коњи ма. Нажа лост, сада је то дру
га чи је јер је и рад них и парад них коња 
све мање, али љубав пре ма овој пле
ме ни тој живо ти њи посто ји, као и тра
ди ци ја узго ја. Ово може бити један 
под сти цај да се ожи ви инте ре со ва
ње како за коњар ство као при вред ну 
делат ност, тако и за побољ ша ње тури
стич ке пону де ове две општи не када је 
у пита њу коњич ки спорт – сма тра Сте
ван Кова че вић.

– Тра жи ли смо дуже вре ме парт не ра 
за овај про је кат и има ли смо сре ћу да 
оства ри мо сарад њу са Румом. Вео ма 

смо задо вољ ни том сарад њом, има мо 
обо стра не инте ре се да реа ли зу је мо 
про је кат што боље, јер је реч о про
јек ту вред ном око 1,5 мили о на евра. 
Сред ства су наме ње на за коњич ку 
опре му, уна пре ђе ње инфра струк ту
ре, али и еду ка ци ју. Оче ку је мо и еко
ном ске бене фи те, поди за ње тури зма 
у нашим општи на ма, али и сна жан 
допри нос очу ва њу тра ди ци је по којој је 
Срем нека да био чувен – исти че Вје ко
слав Бела је вић.

Вла ди мир Вуко тић, пред сед ник КК 
„Срем“ из Срем ске Митро ви це сма тра 
да ће се реа ли за ци јом про јек та „Хорис“ 
попу ла ри зо ва ти коњич ки спорт.

Он под се ћа да су про шле годи не 
покре ну ли шко лу јаха ња, али су до 
сада, усло ви за рад посто ја ли само од 
про ле ћа до јесе ни.

– Захва љу ју ћи сред стви ма из овог 
про јек та пла ни ра мо изград њу мање
жа за зим ски рад са коњи ма, што ће 
нам омо гу ћи ти кон стан тан рад. Наш 
клуб је од 2015. годи не, када га је 
осно вао КД Дома Срем ска Митро ви ца, 
узео уче шће у број ним про мо тив ним 
актив но сти ма, а бољи инфра струк тур
ни усло ви помо ћи ће нам да још више 
афир ми ше мо лепо ту коњич ког спор та 
и про прат них рекре а тив них садр жа ја – 
каже Вла ди мир Вуко тић.

„Хорис“ ће тра ја ти 24 месе ца, уз 
укуп ни буџет од око 1,5 мили о на евра. 
Од ове суме 212.644 евра је суфи нан
си ра ње парт не ра на про јек ту. 

Посеб на вред ност про јек та је успо
ста вља ње хипо те ра пи је која је дело
твор на за осо бе са функ ци о нал ним 
огра ни че њи ма, неу ро мо тор ним и сен
зор ним дис функ ци ја ма, те су зато овој 
увод ној кон фе рен ци ји при су ство ва ли 
и пред став ни ци више удру же ња поме
ну тих лица.

 С. Џ.

Помоћ коњар ству
и коњич ком спор ту

Са хиподрома КПЗ Сремска Митровица

УВОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА „ХОРИС“ ССШ „БРАН КО
РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Уса вр ша ва ње
у Пор ту га ли ји

ССШ „Бран ко Ради че вић“ из Руме кон
ку ри са ла је про шле годи не са про јек том 
Усва ја мо зна ње за шко лу и живот у окви
ру про гра ма ЕУ Ера змус+ и њего ва реа
ли за ци ја је у току. Про фе со ри ове шко
ле, Зори ца Жујић (тек стил ство) и Ива на 
Стан ко вић (ИТ), као и дирек тор Мир ко 
Зрнић про ве ли су неде љу дана у Пор ту
га ли ји, у Бар се ло су. Настав ни ци су 
посма тра ли наста ву у школ ском цен тру 
дома ћи на, оби ла зи ли фабри ке које су 
уско пове за не са стру ком настав ни ка, 
при су ство ва ли ради о ни ца ма фор мал ног 
и нефор мал ног уче ња и оби ла зи ли кул
тур ноисто риј ске вред но сти поме ну тог 
кра ја. Посеб но су се упо зна ли са обра
зов ним систе мом на свим ниво и ма у 
Пор ту га ли ји као и са могућ но сти ма 
пове зи ва ња више сек то ра, као што су 
шко ла, општи на, удру же ња, клу бо ви у 
циљу бољег функ ци о ни са ња самих шко
ла и могућ но сти раз ме на и бољег умре
жа ва ња на европ ском нивоу. Школ ски 
цен тар у којем су настав ни ци пра ти ли 
рад сво јих коле га је вели ка инсти ту ци ја 
са мно го обра зов них про фи ла, сме ро ва 
и кур се ва.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Удру же ње олим пи ја ца

У Срем ској Ми тро ви ци, у су бо ту, 2. 
де цем бра, осно ва но је Удру же ње олим
пи ја ца Срем ске Ми тро ви це, у ко ме су 
оку пље ни спор ти сти ко ји су на сту па ли 
на Олим пиј ским игра ма. Циљ и про грам 
овог удру же ња је сте ши ре ње олим пи зма 
и олим пиј ских прин ци па. Осни ва чи удру
же ња су Да ни ло Кр ти нић, Дра га на То ма
ше вић, Ива Ох мут, Ог њен Фи ли по вић и 
Ми о драг Ко ва че вић, ди зач те го ва. Је дан 
од ци ље ва Клу ба олим пи ја ца је сте тач
на еви ден ци ја и оку пља ње свих Ми тров
ча на уче сни ка Олим пиј ских ига ра. 
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА 

Ини ци ја ти ва за
доби ја ње ста ту са гра да

Одбор ни ци Скуп шти не општи не 
Ста ра Пазо ва усво ји ли су ини ци
ја ти ву пред сед ни ка општи не, да 

Ста ра Пазо ва доби је ста тус гра да. То 
је нај ви ши ниво у локал ној само у пра ви, 
који под ра зу ме ва и веће над ле жно сти, 
а за који су у овој сре ди ни ство ре ни сви 
усло ви.

Ова исто риј ски зна чај на одлу ка за ста
ро па зо вач ку општи ну усво је на је на сед
ни ци локал ног пар ла мен та која је одр жа
на у петак 1. децем бра. Одбор ни ци ма се 
тада обра тио пред сед ник Општи не Ђор
ђе Ради но вић обра зла жу ћи овај пред лог 
за који се лич но зала же више од 10 годи
на.

 Ста тус гра да под ра зу ме ва веће над
ле жно сти и пре све га пуни ји буџет, наро
чи то када су у пита њу тран сфер на сред
ства из репу блич ког буџе та, одно сно 
сред ства која се вра ћа ју локал ним само
у пра ва ма. А то у стар ту зна чи и бољи 
живот и виши стан дард наших гра ђа на. 
Виши ста тус доби ле би и мно ге инсти ту
ци је које сада делу ју на тери то ри ји ста ро
па зо вач ке општи не, а осно ва ле би се још 
неке, које су за сада резер ви са не само за 
места са ста ту сом гра да, иста као је Ради
но вић и додао:

 Када гово ри мо о тзв. репу блич ким 
инсти ту ци ја ма као што су, на при мер, 
ПИО фонд или Поре ска упра ва, они би 
се у овом слу ча ју са нивоа оде ље ња 
поди гле на ста тус фили ја ле. То се одно
си на низ дру гих држав них орга на. Ево, 
ста тус поли ци је се по већ гото вом пла ну 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва, на 
овом нашем путу ка доби ја њу ста ту са 
гра да поди же на виши ниво, тако да су 
изјед на че ни Срем ска Митро ви ца и Ста ра 
Пазо ва. То ће бити прва кате го ри ја ста
ту са поли ци је што отва ра могућ ност да 
има мо три поли циј ске ста ни це и то у Ста
рој и Новој Пазо ви и у Поду на вљу. Што 
ће омо гу ћи ти гра ђа ни ма да све оно што 
оба вља ју у поли ци ји сада завр ше у свом 

месту, без путо ва ња до Ста ре Пазо ве. 
Ста тус гра да би омо гу ћио и могућ ност 
отва ра ња При вред ног суда. 

 Сада су ство ре ни сви усло ви за покре
та ње овог пред ло га и локал ни одбор ни
ци као пред став ни ци гра ђа на, подр жа ли 
су ову ини ци ја ти ву. Овим реше њем ће 
још две урба не једи ни це доби ти ста тус 
град ских општи на, тако да ћемо у окви
ру Пазо ва гра да има ти град ске општи не 
Ста ра Пазо ва, Нова Пазо ва и град ску 
општи ну Поду на вље, каже за М нови не 
одбор ник др Мишо Филип.

Одбор ни ца из Нове Пазо ве Лоза на 
Лазић посеб но исти че зна чај децен тра
ли за ци је тре нут не општин ске адми ни
стра ци је, јер ће сада и ста нов ни ци вели
ких урба них насе ља као што су Нова 
Пазо ва или Нови Банов ци адми ни стра
тив не посло ве завр ша ва ти без непо треб
них путо ва ња.

 Са град ским општи на ма, све оне инге
рен ци је које тре нут но при па да ју општи ни 
Ста ра Пазо ва пре ћи ће на њих. Гра ђа ни 
су због биро крат ских ства ри доста вре
ме на потро ши ли на путо ва ње ван свог 
места. Ове ре упу та, изда ва ње доку ме на
та, реги стра ци ја вози ла, све то ће моћи 
да оства ре гото во у месту ста но ва ња, 
рекла је Лази ће ва.

Након усва ја ња сле ди упу ћи ва ње 
ини ци ја ти ве пот кре пље не потреб
ним аргу мен ти ма, репу блич кој 

вла ди и пар ла мен ту. Зато је сед ни ци је 
при су ство ва ла и репу блич ка посла ни ца 
Љибу шка Лака тош, која сма тра да гра ђа
ни Ста ре Пазо ве заслу жу ју овај ста тус и 
да је посла нич ка већи на у Народ ној скуп
шти ни Репу бли ке Срби је истог мишље ња. 

У наред ном пери о ду поред Ста ре 
Пазо ве, ста тус гра да ће доби ти и општи
не Бор и Про ку пље. Уко ли ко све про ђе 
она ко како у општи ни Ста ра Пазо ва при
жељ ку ју, то ће бити дру ги град у Сре му и 
деве та локал на само у пра ва са овим ста
ту сом у Вој во ди ни. Зден ка Кожик

Ђор ђе Ради но вић на скуп штин ском засе да њу

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИЈ АЛ НИ РАД

Рад на терену 
Са циљем да се ста нов ни ци општи не 

Ста ра Пазо ва што боље упо зна ју са пра ви
ма у обла сти соци јал не зашти те и начи ну 
оства ри ва ња истих, ста ро па зо вач ки Цен тар 
за соци јал ни рад у сарад њи са Месним 
зајед ни ца ма спро во ди пилот про је кат 
„Инфо ри ми са ње гра ђа на о пра ви ма из 
обла сти соци јал не зашти те“. У про је кат су 
укљу че ни ста нов ни ци  насе ља у осам 
општи на. При ли ку, да пита ју шта су њихо ва 
пра ва када је у пита њу соци јал на зашти та, 
како их оства ри ти, којим над ле жним инсти
ту ци ја ма се обра ти ти и која доку мен та при
ку пи ти ста нов ни ци осам месних зајед ни ца у 
општи ни Ста ра Пазо ва има ју јед ном месеч
но у сусре ти ма са струч ним рад ни ци ма Цен
тра за соци јал ни рад. Поред тога има ју и 
могућ ност да пред ло же иде ју, кон сул ту ју се 
или реше сво ју недо у ми цу, а све у скла ду са 
сво јим потре ба ма. У про се ку се десе так ста
нов ни ка јави при ли ком сусре та са струч ним 
рад ни ци ма ста ро па зо вач ког Цен тра за 
соци јал ни рад који им прак тич но дола зе на 
ноге, а све са циљем да им пот пу но бес
плат но пру же аде кват не инфор ма ци је у 
месту у коме живе како не би има ли додат не 
тро шко ве пре во за. 

ДОМ ЗДРА ВЉА

Дан уста но ве
Здрав стве ни рад ни ци пазо вач ког дома 

здра вља, који од 1976. годи не носи назив Др 
Јован Јова но вић Змај, тра ди ци о нал но су 
обе ле жи ли Дан уста но ве, који се сва ке годи
не орга ни зу је око дана Зма је вог рође ња. 
Дом здра вља у Ста рој Пазо ви фор ми ран је 
1958.годи не, иако су прве амбу лан те биле 
осно ва не још кра јем 18ог века. Гото во 
након шест деце ни ја посто ја ња пазо вач ки 
дом здра вља се свр ста ва у уре ђе ни је домо
ве здра вља у Вој во ди ни и Срби ји, без гужви 
на ход ни ци ма и дужих чека ња. Дан уста но ве 
су про сла ви у  при су ству запо сле них, пен зи
о не ра и гости ју, Дом здра вља „Др Јован 
Јова но вић Змај“ Ста ра Пазо ва про сла вио је 
Дан уста но ве, а то је била и при ли ка да се 
запо сле ни ма уру че јуби лар не захвал ни це 
за 10, 20, 30 и 35 годи на рада.

ПРО МО ЦИ ЈА

При руч ник о беба ма
Недо у ми це, иза зо ви, стра хо ви, пита ње 

одга ја ју ли сво је дете пра вил но, са свим тим 
се сусре ћу гото во сви роди те љи по рође њу 
дете та. Одго во ре могу про на ћи у „При руч ни
ку за негу ново ро ђен че та“, Миле ве Мике 
Арбу ти не, који је про мо ви сан у Гале ри ји 
Кул тур но послов ног цен тра у Новој Пазо ви, 
у орга ни за ци ји Народ не библи о те ке „Доси
теј Обра до вић“ из Ста ре Пазо ве, огран ка 
„Петар Петро вић Његош“ у Новој Пазо ви. У 
жељи да помог не роди те љи ма и сви ма који 
уче ству ју у одга ја њу у што бољем раз у ме ва
њу жеља и потре ба бебе, ова патро на жна 
сестра у пен зи ји, пре то чи ла је све сво је зна
ње и иску ства која је сте гла у дуго го ди шњем 
раду у овај при руч ник, који јесте струч на 
књи га, али без нера зу мљи вих струч них тер
ми на. При руч ник за негу ново ро ђен че та иза
шао је у јуну ове годи не, садр жи све нео п
ход не инфор ма ци је и обја шње ња како 
посту пи ти у одре ђе ној ситу а ци ји од првог 
дана рође ња бебе.
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СТА РИ БАНОВ ЦИ

Кру жни ток

У циљу пот пу ног опре ма ња пут не инфра
струк ту ре, руко вод ство Општи не Ста ра 
Пазо ва вред но ради на реа ли за ци ји зна
чај них инфра струк тур них про је ка та. Поред 
изград ње ново па зо вач ке петље на ауто 
  пу ту Е75, међу бит ни јим инфра струк тур
ним инве сти ци ја ма су изград ња две кру жне 
рас кр сни це на поме ну том пут ном прав цу. 
Поло ви ном јуна ове годи не запо че ли су 
радо ви на изград њи кру жног тока  на углу 
ули ца Поду нав ског пар ти зан ског одре да и 
Вука Кара џи ћа. У авгу сту су при вре ме но 
обу ста вље ни како би се иза шло у сусрет 
поје ди ним гра ђа ни ма који су изра зи ли неза
до вољ ство. Јед на од њих, кру жна рас кр
сни це Бано вач ке ули це и почет ка кра ка за 
излаз на ауто   пут Е75 у прав цу Бео гра да, 
је завр ше на, док радо ви на изград њи дру
ге рас кр сни це која се нала зи на изла зу из 
Ста ре Пазо ве пре ма Ста рим Банов ци ма и 
даље тра ју због изме не про јект не доку мен
та ци је након које су изно ва доби је не дозво
ле за наста вак изво ђе ња радо ва. Радо ви 
на изград њи поме ну те рас кр сни це при во де 
се кра ју и пре ма речи ма над ле жних завр
ше так истих оче ку је за два де се так дана, па 
ће тако још један кру жни ток на тери то ри
ји општи не све тлост дана угле да ти кра јем 
јесе ни.

ВОЈ КА

Кон церт

Са циљем попу ла ри за ци је кла сич не 
музи ке, како међу ста ри јом попу ла ци јом, 
тако и међу нај мла ђи ма, Цен тар за кул ту ру 
и Музич ка шко ла Љубин ка Лази ћа из Вој ке 
јед ном месеч но орга ни зу ју кон цер те који по 
све му суде ћи иза зи ва ју вели ко инте ре со ва
ње посе ти ла ца. После гита ри сте Мило ша 
Јањи ћа који је отво рио нови циклус кон це
ра та у овој сезо ни, пред Ста ро па зов ча ни ма 
су насту пи ли уче ни ци Музич ке шко ле маги
стра Љубин ка Лази ћа из Вој ке. Љуби те љи 
кла сич не музи ке има ли су при ли ку да осе
те мело ди ју вио ли не, там бу ри це, фла у те, 
кон тра ба са, гита ре и кла ви ра на који ма се 
пред ста ви ло пре ко два де се то ро уче ни ка 
поме ну те шко ле. Музич ка шко ла Љубин ка 
Лази ћа у Вој ки бро ји 46 уче ни ка у пет кла са 
са који ма раде врсни позна ва о ци музич ке 

кул ту ре анга жо ва ни у бео град ској опе ри и 
фил хар мо ни ји. Тре ћи у низи кон церт кла
сич не музи ке одр жа ће се 14. децем бра 
када ће у холу позо ри шне сале у Ста рој 
Пазо ви насту пи ти квар тет Рошер са дели
ма кла си ке, попу лар них мини ја ту ра, џез и 
евер грин музи ке.

ВОДО ВОД

Уту же ње дужни ка
Јав но кому нал но пред у зе ће „Водо вод 

и кана ли за ци ја“ Ста ра Пазо ва поче ло је 
са уту жи ва њем дужни ка по новом систе
му. Без  об зи ра на дуг, са водо вод не мре же 
биће искљу че ни сви који има ју три непла
ће на рачу на. Водо вод и даље даје могућ
ност репро гра ма дуга, за изми ре ње дуга 

у цело сти отпи су је кама ту до 80 одсто, за 
изми ре ње поло ви не дуга до 50 одсто. Про
блем је напла та дуго ва ња дома ћин ста ва, 
чији су вла сни ци пре ми ну ли, а наслед ни ци 
нису извр ши ли пре нос вла сни штва. Ових 
дана еки пе Водо во да су на тере ну и про ве
ра ва ју те подат ке, а како би гра ђа ни избе
гли додат ни тро шак, апе лу ју да зашти те 
водо ме ре, да не би дошло до оште ће ња и 
пуца ња услед ниских тем пе ра ту ра. Редов
ну заме ну водо ме ра, која је за све кори
сни ке бес плат на, Водо вод врши сва ких пет 
годи на, а у слу ча ју оште ће ња или пуца ња, 
тро шко ве заме не сно се сами кори сни ци. 
Цена новог водо ме ра се кре ће од пет и по 
хиља да дина ра до 50 хиља да дина ра за 
инду стриј ске при кључ ке. 

НОВА ПАЗО ВА

Изло жба ико на
Умет нич ко удру же ње Нова Пазо ва иза

бра ло је за новем бар ску изло жбу у Гале ри
ји Кул тур но про свет ног цен тра нај зна чај ни
је бла го срп ске и духов не кул ту ре – ико не, 
које изла же Бошко Јова но вић, ака дем ски 
сли кар из Ста рих Бано ва ца. Изло жбу је 
отво рио про то на ме сник Ђор ђе Ковљен, 
парох цркве у Беле ги шу, на којој је на ула

зним вра ти ма упра во овај умет ник оста вио 
траг за неза бо рав. Бошко Јова но вић је свој 
изу зе тан тале нат  уса вр ша вао на Вишој 
педа го шкој шко ли  ликов ни одсек, где је 
дипло ми рао и на Висо кој  шко ли лепих 
умет но сти, одсек фузи ја ста кла у Ита ли

ји. Након Ита ли је, Немач ке и Грч ке где је 
живео и радио, Бошко Јова но вић је дошао 
у Ста ре Банов це и наста вио са умет нич ким 
радом. Њего вих руку дело су и витра жи на 
про зо ри ма Римо ка то лич ке цркве у Новим 
Банов ци ма и у библи о те ци Патри јар ши је 
Срп ске пра во слав не цркве у Бео гра ду.

СУР ДУК

Дани глу ме 

Дру ги по реду Фести вал „Дани глу ме“ у 
Сур ду ку одр жан је у орга ни за ци ји Ама тер
ског позо ри шта „Пепо Крсто“ и под покро
ви тељ ством Месне зајед ни це и Општи не 
Ста ра Пазо ва и ове годи не тра јао је чети
ри дана. Прве фести вал ске вече ри насту
пили су чла но ви ново па зо вач ког Ама тер
ског позо ри шта „Мир ко Тата ло вић Ћира“ са 
позо ри шном пред ста вом „Бра ћо и сестре“, 
а током фести ва ла пред ста вили су се ама
те ри из Бео чи на и Банат ског Кара ђор ђе ва. 
Завр шне вече ри фести ва ла, у неде љу, 3. 
децем бра дома ћи ни су пре ми јер но извели 
пред ста ву „Херо и не вели ког рата“ по сце на
ри ју и у режи ји Душа на Радо ји чи ћа. 

ШКО ЛА „ВУК КАРА ЏИЋ“

Нов наме штај

Међу 98 кори сни ка, који су ове годи не 
доби ли сред ства при ку пље на по осно ву 
одла га ња кри вич ног гоње ња – опор ту ни
те та, је и Еко ном ско  трго вин ска шко ла 
„Вук Кара џић“ у Ста рој Пазо ви. Од 351 и по 
мили о на дина ра, коли ко је Мини стар ство 
прав де доде ли ло здрав стве ним, про свет
ним, соци јал ним и кул тур ним уста но ва
ма, пазо вач ка шко ла је доби ла мили он и 
380  хиља да дина ра  и захва љу ју ћи томе 
обно ви ла ком пле тан наме штај у свим учи
о ни ца ма и каби не ти ма, који је пери о дич но 
мењан, али већ дотра јао. На рено ви ра њу 
и опре ма њу шко ле ради се сва ке годи не, 
како би се обез бе ди ли што бољи усло ви за 
рад, а у скла ду са могућ но сти ма шко ла се 
при ла го ђа ва и новим тех но ло шким трен до
ви ма. С обзи ром на то да су уче ни ци Еко
ном ско  трго вин ске шко ле вео ма актив ни у 
ван на став ним актив но сти ма, за то им недо
ста је про стор, а овај про блем би се могао 
реши ти рено ви ра њем подрум ског дела 
згра да, што је један од буду ћих пла но ва, 
као и изо ла ци ја школ ске згра де, како би се 
уна пре ди ла енер гет ска ефи ка сност. 
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ОСВА ЈА ЊЕ СЛО БО ДЕ: КАКО ЈЕ 6. ДЕЦЕМ БРА 1944. ОСЛО БО ЂЕН ШИД

Кад су мали били вели ки

Бор ба је била тешка и неиз ве сна, јер је усле дио про тив у дар непри ја те ља који нас је 
поти сну из цен тра. Гра ђа ни Шида су бежа ли, насту пио је општи метеж.

У помоћ сти жу и Руси и ново нао ру жа ње, попу лар не каћу ше. Кре ће се у одлу чу ју ћу 
бор бу у којој су Нем ци исте ра ни из Шида. Насту пи ло је вели ко сла вље Шиђа на у цен
тру гра да, игра ло се, пева ло се, нашле су се ту и вру ће кроф не, нешто пића. Сви су 
иза шли да се раду ју сло бо ди тог 6. децем бра 1944. годи не сећа се Гаври ло Вин чић

Седам де сет и три годи не су про
шле од осло бо ђе ња Шида у Дру
гом свет ском рату. Мно ге су при

че испри ча не о херој стви ма људи који 
су уче ство ва ли у бор ба ма, али увек 
кад је то могу ће тре ба их пона вља ти и 
сећа ти се зна них и незна них јуна ка, јер 
нажа лост оста ло их је тако мало.

Гаври ло Вин чић, уче сник Народ но 
осло бо ди лач ког рата, рођен је 1926. 
годи не, а са седам на ест годи на се 
при кљу чио пар ти за ни ма. Човек који и 
у десе тој деце ни ји живо та вози ауто
мо бил, чита вести на интер не ту, при су
ству је свим дога ђа ји ма који су посве
ће ни него ва њу тра ди ци ја покре та коме 
је при па дао, са нескри ве ним жаром 
при ча о воје ва њу за сло бо ду. 

 Нас три на ест кре ну ло је из Моло
ви на за Лисник који се нала зи изме ђу 
Вишњи ће ва, Јаме не и Срем ске Раче, 
где је дубо ко у шуми била коман да 
Босут ског одре да. Коман дант тог одре
да био је Жика Стој шић из Ман ђе ло са 
 почи ње при чу ста ри рат ник.

И тако кре ће путо ва ње кроз рат не 
годи не са посеб ним освр том на пери
од осло бо ђе ња Бео гра да до осло бо
ђе ња Шида. 

 Мар ко Пери чин Каме њар је по 
осло бо ђе њу Бео гра да у Батај ни ци 
оку пио бор це и одр жао им говор у 
коме је иста као да је дошло вре ме да 
се осло бо ди и Срем. И тако смо кре
ну ли од Ста ре Пазо ве, Инђи је, Руме, 
Срем ске Митро ви це све до Шида. Све 
једин це су биле под коман дом Пеке 
Дап че ви ћа. Напра вљен је план где 
која једи ни ца иде и рас по ред тен ко
ва, па смо кре ну ли из Бачи на ца. До 
Шида је тре ба ло исте ра ти Нем це и 
из Гибар ца који је сав био у рово ви
ма. Пета лич ка је прва ушла у Шид, на 
про стор који је био познат као Ста ра 
цигла на. Снај пе ри сти су вре ба ли са 
свих стра на. Моја једи ни ца је изме
ђу Гибар ца и Шида про ве ла три дана 
и две ноћи. Посеб ну уло гу су има ли 
бом ба ши који су на ула зу у Шид уни
шти ли два бун ке ра. И кроз баште, бор
ци су ушли у град. У цен тру гра да их је 
доче ла мини ра на пра во слав на црква, 
а у пор ти седам немач ких вој ни ка са 
ауто ма ти ма. Вође на је тешка бор ба из 
које су мла ди вој ни ци Народ но осло
бо ди лач ке вој ске иза шли као побед
ни ци. Међу тим, до цен тра се није 
могло тако лако доћи. Наи ме, ту је био 

поста вљен про тив тен ков ски митра
љез. Дошло је до засто ја, а и Нем ци 
су нас поме ри ли неко ли ко сто ти на 
мета ра. Сле ди наред ба да се кре не 
у напад и конач но исте ра непри ја тељ 
из Шида. У вели ком нале ту Нем ци су 
поти сну ти све до ваша ри шта где им је 
била и коман да.

Бор ба је била тешка и неиз ве сна, 
јер је усле дио про тив у дар непри ја те
ља који нас је поти сну из цен тра. Гра
ђа ни Шида су бежа ли, општи метеж је 
насту пио.

У помоћ сти жу и Руси и ново нао
ру жа ње, попу лар не каћу ше. Кре
ће се у одлу чу ју ћу бор бу у којој 

су Нем ци исте ра ни из Шида. Насту па 
вели ко сла вље Шиђа на у цен тру гра
да, игра се, пева, нашле су се и вру ће 
кроф не, нешто пића. Сви су иза шли 
да се раду ју сло бо ди тог 6. децем бра 
1944. годи не сећа се Гаври ло Вин чић.

И ове годи не са пије те том ћемо се 
сети ти мла до сти која је свој живот 
оста ви ла на путу осва ја ња сло бо де 
која је често изми ца ла и увек се морао 
учи ни ти један корак више. Захва љу ју
ћи њима има мо при ли ку да живи мо!

Дра га на Попов

Гаври ло Вин чић
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Ново рад но
вре ме сео ских 
амбу лан ти

На послед њој сед ни ци Скуп шти не 
општи не Инђи ја одр жа ној у поне де
љак, 27. новем бра, доне та је Одлу ка 
о рад ном вре ме ну Дома здра вља 
„Др Мило рад Мика Павло вић“. Њом 
је утвр ђен недељ ни рас по ред рада, 
поче так и завр ше так рад ног вре ме
на, који је за раз ли ку од доса да
шњег про ду жен, те ће одре ђе не 
слу жбе и сео ске амбу лан те сада 
ради ти про ду же но субо том, али и 
неде љом, што до сада није био слу
чај. 

Пре ма новој Одлу ци, Слу жба за 
здрав стве ну зашти ту одра слог ста
нов ни штва ради ће од поне дељ ка до 
пет ка од 7 до 20 часо ва, субо том од 
7 до 19 часо ва и неде љом од 8 до 
12 часо ва. Сео ске амбу лан те у 
Бешки, Крче ди ну, Новом Слан ка ме
ну и Новим Кар лов ци ма ради ће од 7 
до 19:30 часо ва, док ће амбу лан те у 
Мара ди ку, Љуко ву и Чор та нов ци ма 
ради ти од 7 до 13:30 часо ва, одре
ђе ним дани ма у неде љии до 19:30 
часо ва. Новом Одлу ком изме ње но 
је рад но вре ме и оста лим слу жба ма 
инђиј ског Дома здра вља а сушти на 
је, како су иста кли пред став ни ци те 
уста но ве, да се паци јен ти ма омо гу
ћи ква ли тет ни ја и при сту пач ни ја 
здрав стве на зашти та. Инђиј ски Дом 
здра вља је у оба ве зи да ускла ди 
сво ју орга ни за ци ју и рад са одред
ба ма одлу ке у року од 30 дана од 
дана њеног сту па ња на сна гу.

М. Ђ.

ЕКО КЕСЕ ЗА ЧИСТИ ЈУ ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Мара дич ке виле поди жу 
еко ло шку свест
Чла ни це Удру же ња жена „Вилин 

салаш“ из Мара ди ка у уто
рак, 28. новем бра окон ча ле 

су тро ме сеч ни про је кат „Еко ло ги ја 
и зашти та живот не сре ди не“, који је 
финан си ра ла Општи на Инђи ја. Реч 
је о про јек ту који је за циљ имао 
поди за ње све сти о очу ва њу живот не 
сре ди не. Вред не мара дич ке „Виле“ 
зајед но са уче ни ци ма од првог до 
четвр твог раз ре да сео ске основ не 
шко ле „Бран ко Ради че вић“ изра ди
ле су и осли ка ле тако зва не еко кесе. 
Њих су, бес плат но, дели ле ста нов
ни ци ма Инђи је у јед ном трго вин ском 
објек ту.

Све смо при пре ми ли у нашим 
про сто ри ја ма како би ста нов ни ци
ма Инђи је поде ли ли еко кесе које 
су изра ђе не од еко ло шке тка ни не. Тор бе су 
одлич не за купо ви ну, димен зи ја 40x38 цен ти
ме та ра, модер не и њихо ва упо тре ба је дуго
трај ни ја. Основ ни циљ овог про јек та је да 
иде мо у том прав цу да раз ви ја мо еко ло шку 
свест код наших сугра ђа на и да што више 
упо тре бља ва мо плат не не кесе обја шња ва 
Бран ка Лихвар чек, пред сед ни ца Удру же ња 
жена „Вилин салаш“.

Пред сед ни ца Удру же ња „Вилин салаш“ 
под се ћа да је у про је кат укљу че но око 90 уче
ни ка из сео ске основ не шко ле.

 Када смо писа ли про је кат пред ви де ли 
смо да ће уче шће узе ти око 30оро деце, али 
због изу зет ног одје ка код нај мла ђих, при кљу

чио нам се мно го већи број уче ни ка. До сада 
смо саши ли око 300 еко кеса и у Инђи ји смо 
поде ли ли око 60. Тако ђе, еко кесе смо при
пре ми ли и за пред став ни ке инсти ту ци ја које 
су нам у прет ход на три месе ца помо гле у 
реа ли за ци ји про јек та  исти че Лихвар чек.

Пред сед ни ца Удру же ња „Вилин салаш“ 
наја вљу је да ће еко кесе у наред них неко ли
ко дана доби ти и ста нов ни ци Мара ди ка.

Ради мо на томе да се про је кат наста ви и 
да нам се што више жена при дру жи, како би 
нау чи ле да шију. Трго вин ским објек ти ма ћемо 
пону ди ти ове наше тор бе и ука за ти им коли ко 
су оне боље од ПВЦ  каже Бран ка Лихвар
чек. М. Ђ.

Мара дич ке „Виле“ Инђиј ци ма дели ле еко кесе

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА

Фикрет Абдић у Инђији
Деле га ци ја општи не 

Вели ка Кла ду ша, пред
во ђе на пред сед ни ком 

Фикре том Абди ћем посе ти ла 
је инђиј ску општи ну у сре ду, 
29. новем бра. Ова међу оп
штин ска сарад ња уго во ре на 
је кра јем про шле годи не, када 
је Вла ди мир Гак, пред сед
ник Општи не Инђи ја био гост. 
Том при ли ком су  поста вље ни  
теме љи интен зив не сарад ње 
на при вред ном, кул тур ном и 
спорт ском нивоу. Руко вод ство 
општи не Вели ка Кла ду ша 
посеб но инте ре су је иску ство 
Инђи је у погле ду изград ње 
инду стриј ских зона и при вла
че ња инве сти то ра. Посе бан 
сег мент сарад ње ће бити и 
оства ре ни резул та ти у орга
ни за ци ји и ефи ка сном функ
ци о ни са њу општин ске упра ве,  
кому ни ка ци ји са гра ђа ни ма и 
коор ди на ци ји и упра вља њу 
општин ским јав ним пред у зе
ћи ма.

Пред сед ник Фикрет Абдић 
захва лио се на госто прим ству 
дома ћи ни ма из Инђи је и иска
зао уве ре ње да ће две општи
не у наред ном пери о ду оства
ри ти бли ску сарад њу, као и 
да Вели ка Кла ду ша има мно

го тога да нау чи од Инђи је. У 
скло пу посе те општи ни Инђи ја 
раз го ва ра но је и о кон крет ним 
кора ци ма у циљу при вред не 
сарад ње која се оче ку је изме
ђу при вред ни ка из две општи
не. Тако ђе, чла но ви деле га ци

је из Вели ке Кла ду ше има ли 
су при ли ку током два дана 
борав ка, да раз го ва ра ју са 
неко ли ко инђиј ских и при вред
ни ка са тери то ри је општи не 
Ста ра Пазо ва.

 М. Ђ.

Деле га ци ја општи не Вели ка Кла ду ша у посе ти Инђи ји
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ИНЂИ ЈА: СИСТЕМ 48

Спремни за зиму
Пред став ни ци Јав

ног пред у зе ћа 
„Инђи ја пут“ пот

пи са ли су анекс уго
во ра којим су омо гу
ће ни даљи кора ци ка 
конач ној реа ли за ци ји 
про јек та асфал ти ра
ња свих неас фал ти ра
них ули ца на тери то
ри ји општи не Инђи ја. 
Како је на послед њем 
састан ку Систе ма 48 
иста као Зоран Мили
ће вић, дирек тор Јав ног 
пред у зе ћа Инђи ја пут 
у наред них десет дана 
оче ку ју да ће бити у 
пот пу но сти завр ше на 
про јект на доку мен та ци
ја, после чега ће бити рас пи са на јав на 
набав ка за јав нопри ват но парт нер ство.

Вели ки је успех посао који смо до сада 
оба ви ли с обзи ром на то да смо у прет
ход ним месе ци ма има ли мно штво про
бле ма. Суо чи ли смо се са низом несла
га ња када је пита ње ста ње у ката стру и 
на тере ну. После пот пи си ва ња анек са 
уго во ра наста вља мо даље кора ке ка 
конач ној реа ли за ци ји про јек та асфал ти
ра ња свих неас фал ти ра них ули ца, којих 
у нашој општи ни има око 60. У пита њу 
је вео ма оби ман про је кат, може мо рећи 
и исто риј ски, за нашу општи ну који ће 
зна чај но побољ ша ти ква ли тет живо та у 

свим насе љи ма  каже 
Зоран Мили ће вић.

Дирек тор ЈП Инђи ја 
пут освр нуо се и на тре
нут не радо ве на поста
вља њу ново го ди шње 
расве те у цен трал ним 
град ским ули ца ма.

Завр ши ли смо киће
ње пешач ке зоне и трга 
код Поште, оста ло нам 
је да укра си мо Ново
сад ску и ули цу Кра ља 
Петра. Одре ђе ни број 
укра са нала зи се на 
репа ра ци ји, а у наред
ним дани ма сти жу и 
нови, тако да ће Инђи ја 
бити у ново го ди шњем 
руху на радост свих 

ста нов ни ка, пого то во нај мла ђих  каже 
Мили ће вић и дода је да је све спрем но 
за први снег, те да су наба вље не довољ
не коли чи не свих агре га та.

Он је нагла сио да је завр ше но поста
вља ње зим ске вер ти кал не сиг на ли за
ци је, као и да су име но ва на лица која 
ће кон тро ли са ти рад зим ске слу жбе ЈП 
„Кому на лац“, са којим општи на има уго
вор. 

 До сада је наба вље но 150 тона 
соли, оче ку је мо да ће при сти ћи још 50, 
а ускла ди ште но је и 40 тона меша ви не 
соли и ризле, као и 200 тона ризле – 
рекао је Зоран Мили ће вић. М. Ђ.

Зоран Мили ће вић

СО ИНЂИ ЈА

Без бед но ст
сао бра ћа ја

Одбор ни ци Скуп шти не општи не Инђи ја 
на послед њој сед ни ци одр жа ној у поне
де љак, 27. новем бра доне ли су Акци о ни 
план без бед но сти сао бра ћа ја на путе ви ма 
за пери од од 2017. до 2022. годи не. Пре 
само месец дана усво је на је Стра те ги ја о 
без бед но сти у сао бра ћа ју, а Акци о ни план 
је нај бит ни ји сег мент поме ну те стра те ги је 
коју су оба ве зне све локал не само у пра ве 
бла го вре ме но да изра де, а све у скла ду 
са Зако ном о без бед но сти у сао бра ћа ју на 
путе ви ма Репу бли ке Срби је.

 Акци о ним пла ном до дета ља смо 
раз ра ди ли мере актив но сти и нај зна чај
ни је субјек те који ће у пери о ду од 2017. 
до 2022. годи не пред у зи ма ти одре ђе не 
кора ке како би без бед ност сао бра ћа ја на 
тери то ри ји наше општи не била на нај ви
шем могу ћем нивоу. Акци о ни план нам је 
иде ја води ља за даље кора ке које ћемо 
пред у зи ма ти. Оно што је нај бит ни је, све 
што се у њему нала зи мора ју да пра те 
стру ка и доно си о ци одлу ка, који ће зајед
нич ки коор ди ни ра ти спро во ђе њем раз
ли чи тих актив но сти  иста као је Ђор ђе 
Вра њеш, заме ник пред сед ни ка Саве та за 
без бед ност општи не Инђи ја и додао да је 
основ ни циљ да се сма њи број лица која 
стра да ју у сао бра ћај ним несре ћа ма.

Вра њеш исти че да општи на Инђи ја 
може да се свр ста у ред локал них само у
пра ва у који ма је без бед ност у сао бра ћа ју 
на вео ма задо во ља ва ју ћем нивоу.

 Из годи не у годи ну ситу а ци ја се 
побољ ша ва. Међу тим, кон стант ни рад 
и  пре вен тив но дело ва ње тре ба ло би 
да допри не су још бољим резул та ти ма 
и ситу а ци ји на тере ну – рекао је Ђор ђе 
Вра њеш. 

М. Ђ.

ПРИ ЧА О ПРИН ЦЕ ЗИ ИЗ 21. ВЕКА

Одра сла у дво р цу
гро фа Пеја че ви ћа
Ста ри дво р ци у Вој во ди ни су 

украс рав ни це и све до ци неких 
дав них вре ме на. Архи тек ту ра је 

спе ци фич на, а леген де о њима уме
ју да заин те ре су ју баш сва ко га. Један 
такав нала зи се надо мак Инђи је, у 
Јар ков ци ма и при па дао је гро фу Мар
ку Пеја че ви ћу. Ову гра ђе ви ну гроф је 
поди гао по жељи боле сне ћер ке. Пре
ма леген ди коц ка ју ћи се 1870. годи не 
Пеја че вић је изгу био дво рац, али га је 
истим путем и вра тио. Касни је, у пери
о ду изме ђу два свет ска рата у овом 
двор цу бора ви ле сле пе девој ке, да 
би касни је то место поста ло расад ник 
зна ња. Ова гра ђе ви на која поти че још 
од поло ви не 19. века, делом је оспо
со бље на као стам бе на згра да, а део 
као основ на шко ла у коју иду уче ни ци 
од првог до четвр тог раз ре да Основ не 
шко ле „Петар Кочић“.

У ско ри јем пери о ду, у стам бе ном 
делу згра де, живе ле су учи те љи ца и 
њена ћер ка, данас про фе со ри ца био
ло ги је Дра га на Зорић Мази ња нин. 
Њој се оства рио сан свих девој чи ца. 
Детињ ство и дево ја штво про ве ла је 
у двор цу, чека ју ћи на бал ко ну свог 
„прин ца на белом коњу“ као у Гри мо
вим бај ка ма. 

 Неки мом ци су били више, неки 
мање роман тич ни и нису то што сам 
живе ла у двор цу посма тра ли као 
нешто несва ки да шње  каже Дра га
на, „јар ко вач ка прин це за“ и дода је да 
сва ко ко је ика да дошао у то инђиј ско 
село није остао рав но ду шан када је 
угле дао ту гра ђе ви ну.

Дра га ни на мај ка Мили ца, досе
ли ла се 1966. годи не у Јар ков це 
како би под у ча ва ла сео ску децу. Ту 
је упо зна ла свог супру га Душа на и 

након пар годи на, роди ла се Дра га
на која је живот про ве ла у двор цу. 
Како каже, и након пре се ље ња из 
тог објек та, он је остао упам ћен као 
нешто посеб но.

 Зна ла сам да мно го волим ову 
згра ду и због живо та у њој сам се осе
ћа ла посеб ном, а прин це за сам сва

Дра га на Зорић Мази ња нин, 
„јар ко вач ка прин це за“
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Изград ња гасне и оп тич ке мре же
Ка да се већ ра ди га си фи ка ци ја, тре ба ујед но да се  ура ди и оп тич ка мре жа. За са да, 

оп тич ки кабл има ју са мо Ириг, Ри ви ца и Врд ник. На овај на чин ће и сва на ша се ла 
има ти ка ко га си фи ка ци ју, та ко и оп тич ки кабл, рекао је Стеван Казимировић

На ван ред ној сед ни ци 
Скуп шти не оп шти не 
Ириг, ко ја је одр жа на у 

уто рак, 28. но вем бра, 
од бор ни ци су јед но гла сно 
усво ји ли до пу ну про гра ма 
га си фи ка ци је на се ља 
оп шти не Ириг са Ле тен ком 
– оп тич ке мре же и оп тич ких 
чво ри шта на се ља оп шти не 
Ириг. На и ме, реч је о то ме 
да се уз из град њу га си фи ка
ци је це ле оп шти не, ра ди и 
оп тич ка мре жа у свих 12 
на се ље них ме ста на те ри
то ри ји оп шти не Ириг. 

ЈП Ср би ја гас ће са стра
те шким парт не ром, иза бра
ним од стра не Оп шти не 
Ириг,  пре у зе ти уло гу ин ве
сти то ра и ти ме осло бо ди ти 
Оп шти ну Ириг уче шћа у 
фи нан си ра њу из град ње.  
Из град ња оп тич ке мре же ће 
омо гу ћи ти пре све га по бољ
ша ње стан дар да и усло ва 
жи вље ња гра ђа на, али и 
ства ра ње усло ва за раз вој   
при вре де. 

 Ка да се већ ра ди га си

фи ка ци ја и ко па за про вла
че ње га сне ли ни је, тре ба 
ујед но да се  ура ди и оп тич
ка мре жа. За са да, оп тич ки 
кабл има ју са мо Ириг, Ри ви
ца и Врд ник. На овај на чин 
ће и сва на ша се ла има ти 
ка ко га си фи ка ци ју, та ко и 
оп тич ки кабл, јер сви гра ђа
ни на те ри то ри ји оп шти не 
тре ба да има ју јед на ке усло
ве за жи вот. Ин ве сти тор је 

Ср би ја гас, а вред ност ин ве
сти ци је је пре ко пет ми ли о
на евра. Ра до ви би тре ба ло 
да поч ну у мар ту, ако вре
мен ски усло ви до зво ле, а 
рок за из во ђе ње ра до ва је 
две го ди не – ре као је Сте
ван Ка зи ми ро вић, пред сед
ник Оп шти не Ириг.  

Та ко ђе, од бор ни ци су 
усво ји ли и од лу ку о пла ну 
де таљ не ре гу ла ци је пар це

ле пре ко пута ресто ра на 
Лугар ни ца. До но ше ње од лу
ке би ло је нео п ход но да би 
се за из град њу на пред мет
ној пар це ли мо гла до би ти 
гра ђе вин ска до зво ла и упо
треб на до зво ла за из град њу 
ту ри стич ко  ре кре а тив ног 
ком плек са. Ка ко се пред
мет на пар це ла на ла зи у 
зо ни На ци о нал ног пар ка 
Фру шка го ра би ло је по треб
но при ба ви ти и са гла сност 
на исти од По кра јин ског 
се кре та ри ја та за ур ба ни зам 
и за шти ту жи вот не сре ди не. 

Ра до ји ца Јек нић, шеф 
Слу жбе за имо вин ско – 
прав не по сло ве и ур ба ни
зам, по ја снио је да Оп шти на 
Ириг у овом слу ча ју ни је 
фи нан си јер, већ ин ве сти
тор, а да су фи нан си је ри 
тре ћа ли ца. 

По ред ове две тач ке днев
ног ре да, усво јен је и за пи
сник са прет ход не сед ни це 
Скуп шти не оп шти не Ириг, а 
од бор нич ких пи та ња и ини
ци ја ти ва ни је би ло. 

Сте ван Ка зи ми ро вић Ра до ји ца Јек нић

ка ко била, јер сам ћер ка једи ни ца. 
Дво рац има сво је дра жи као и про
стор који је око њега  каже Дра га на 
Зорић Мази ња нин.

За дво рац у Јар ков ци ма није веза
на само ова про фе со ри ца био ло ги
је, већ и мно го брач них паро ва са 
тери то ри је општи не Инђи ја и шире. 

Дво рац гро фа Мар ка Пеја че ви ћа 
оми ље но је место за оне који су 
изго во ри ли суд бо но сно ДА! из само 
јед ног раз ло га, а то су фото гра фи
је наста ле на овом месту, као мате
ри јал ни доказ нај срећ ни јег дана у 
живо ту брач них дру го ва.

 М. Ђ.

Дво рац гро фа Пеја че ви ћа у Јар ков ци ма

ИРИГ

На гра ђе ни нај бо љи 
сту ден ти 

Оп штин ско ве ће Оп шти не Ириг на 
сед ни ци одр жа ној 28. но вем бра до не
ло је од лу ку о из бо ру нај бо љих сту де
на та Оп шти не Ириг школ ске 
2017/2018. го ди не.

Ше сто ро сту де на та до би ло је на гра
ду у нов ча ном из но су од по 20.000 
ди на ра, а сред ства су из дво је на из 
бу џе та Оп шти не Ириг. 

Награђени студенти: Јелена Марин-
ковић из Врдника, студент Природно
математичког факултета у Новом 
Саду, просек 9,83, Лука Јовановић из 
Ирига, студент Академије уметности у 
Новом Саду, просек 9,44, Душанка 
Мијатовић из Ирига, студент Фило-
зофског факултета у Новом Саду, про-
сек 8,79, Ања Бурсаћ из Врдника, сту-
дент Филозофског факултета у Новом 
Саду, просек 8,51, Катарина Лазић из 
Врдника, студент Факултета техничких 
наука у Новом Саду, просек 8,40 и 
Милош Марковић из Ирига, студент 
Факултета техничких наука у Новом 
Саду, просек 7,44. 
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА ОПШТИ НЕ ШИД

Лекар ски ста но ви изу зе ти из отку па
На сед ни ци Општин

ског већа Општи не 
Шид која је одр жа

на у петак 1. децем бра, 
чла но ви Већа су изме ђу 
оста лих тача ка днев ног 
реда, усво ји ли и пред ло ге 
да ово го ди шњи добит ни
ци Децем бар ске награ де 
буду, Ста ни слав Сту пав ски 
нови нар, писац и спорт ски 
рад ник из Шида и Радо ван 
Грчић умет нич ки руко во ди
лац фол клор ног ансам бла 
срп ског кул тур но  умет нич
ког дру штва „Све ти Сава“. 

Како је након сед ни це на 
кон фе рен ци ји за нови на ре 
иста као пред сед ник Општи
не Шид Пре драг Вуко вић, 
јед на од важних тача ка 
днев ног реда одно си ла 
се и на одлу ку о изу зи ма
њу од отку па ста но ва који 
су подиг ну ти сред стви ма 
датим или саку пље ним за 
добро твор не и дру ге дру
штве но кори сне свр хе.

 Ради се о ста но ви
ма које кори сте лека ри на 
тери то ри ји шид ске општи
не. С обзи ром на то да је 
Дом здра вља у Шиду дола
зио у непри јат не ситу а ци
је због при сти глих зах те ва 
за откуп тих ста но ва, ми 
смо их изу зе ли од отку па. 
Ти ста но ви неће бити отку
пље ни, јер ако нама лекар 
оде из Шида због отку па 

ста на, ми за дру гог лека ра 
нема мо реше ња. Зато смо 
се одлу чи ли да те ста но ве 
изу зме мо од отку па и сма
тра мо да је то врло важна 
одлу ка  иста као је Вуко вић.

Чла но ви Већа доне ли су 
и реше ње о при зна ва ња 
пра ва на накна ду тро шко ва 
за ван те ле сну оплод њу. За 
ову надок на ду која по брач
ном пару изно си 250.000 
дина ра за четвр ти поку шај 
ван те ле сне оплод ње, до 
сада се у шид ској општи
ни при ја ви ло пет брач них 
паро ва. 

На сед ни ци Већа усво јен 
је и пра вил ник о орга ни
за ци ји и систе ма ти за ци ји 
рад них места у Општин ској 
упра ви, Општин ском пра

во бра ни ла штву и струч ним 
слу жба ма Општи не Шид.

 Општин ска упра ва је као 
јед на од орга ни за ци о них 
обли ка на тери то ри ји шид
ске општи не, доби ла зада
так од Скуп шти не општи не 
Шид да сма њи број запо сле
них на нео д ре ђе но вре ме 
у оде ље њи ма Општин ске 
упра ве. Пра вил ни ком које 
доно си Општин ско веће, 
мора ло се при сту пи ти сма
ње њу бро ја запо сле них, 
одно сно сма ње њу поје ди
них извр ши ла ца у одно су 
на рани ји број. Пре ма пре
ђашњој одлу ци пред ви ђе
но је 101 запо сле но лице, а 
пре ма новој тај број је сма
њен на 93. Зато смо мора
ли поје ди на рад на места 

да уки не мо одно сно дошло 
је до спа ја ња поје ди них 
посло ва на неким рад ним 
мести ма. Било је нео п ход
но при ба ви ти и мишље ње 
репре зен та тив ног син ди
ка та, а у овом слу ча ју то 
је Асо ци ја ци ја неза ви сних 
син ди ка та која се упо зна ла 
са нацр том овог пра вил ни
ка и дала сво је пози тив но 
мишље ње  рекао је начел
ник Општин ске упра ве Ром
ко Папу га.

Чла но ви Већа тако ђе су 
усво ји ли зах тев Основ не 
шко ле „Срем ски фронт“ у 
Шиду, за одо бре ње сред ста
ва на име покри ћа дуга за 
утро ше ну елек трич ну енер
ги ју. Пред сед ник Општи не 
Шид, овом при ли ком инфор
ми сао је јав ност о ско ром 
завр шет ку радо ва на спо ме
ну тој шко ли.

 Што се тиче дуго ва ња за 
стру ју, ми не може мо дозво
ли ти да наша деца оста ну 
без елек трич не енер ги је. 
Без обзи ра што смо огра
ни че ни са сред стви ма, 
изна шли смо могућ ност 
да помог не мо шко ли како 
бисмо реши ли про блем који 
има ју. Пре ма инфор ма ци ја
ма који ма рас по ла жем, за 
два де се так рад них дана, 
може мо оче ки ва ти крај свих 
радо ва у шко ли  изја вио је 
Вуко вић.                          М. Н.

Пре драг Вуко вић Ром ко Папу га

СОТ

Обе ле же на годи шњи ца осло бо ђе ња
У сали Дома кул ту ре у Соту, у субо

ту 2. децем бра све ча ном при ред
бом обе ле же на је 73. годи шњи ца 

осло бо ђе ња села од фаши стич ког оку па
то ра. Том при ли ком пред сед ник При вре
ме ног тела Месне зајед ни це Сот Милан 
Панић, уру чио је захвал ни це пред сед ни ку 
Општи не Шид Пре дра гу Вуко ви ћу и заме
ни ку пред сед ни ка Општи не Зора ну Семе
но ви ћа, за изу зе тан допри нос у раз во ју 
месне зајед ни це и допри но су у ства ра њу 
бољих усло ва живо та мешта на тог села. 
Уз помоћ Покра јин ске вла де и Покра јин
ског секре та ри ја та за при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство, Општи на Шид је 
изгра ди ла водо вод ну мре жу у Соту. Обе
ле жа ва ње годи шњи це осло бо ђе ња села, 
била је при го да да се мешта ни пред став
ни ци ма локал не само у пра ве на сим бо
ли чан начин захва ле јер ће због њихо вог 
тру да и зала га ња уско ро сва ко дома ћин
ство у Соту има ти воду.
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На изле ти шту Липо ва ча 
код Шида, поче ла је 
прва фаза радо ва на 

изград њи Ста зе здра вља. 
Укуп на вред ност про јек та 
изно си 17 мили о на дина ра. 
Овај про је кат Тури стич ке 
орга ни за ци је Шид, подр жа
ло је Мини стар ство трго ви
не, тури зма и теле ко му ни ка
ци ја са изно сом од три 
мили о на дина ра издво је них 
за прву фазу радо ва, док је 
700.000 дина ра обез бе ђе но 
из општин ског буџе та. Ста за 
је дуга 3,5 кило ме тра, а 
широ ка је 2,5 мета ра. Радо
ви ће се изво ди ти фазно, а 

за ову годи ну је пла ни ра но 
да се ура ди око 600 мета ра 
ста зе.

  Наш основ ни циљ је био 
да дамо јасан сиг нал при
ват ном сек то ру, и да их 
моти ви ше мо на адап та ци ју 
посто је ћег објек та ресто ра
на на Липо ва чи који је при
лич но запу штен, али тако ђе 
и адап та ци ју и дру гог посто
је ћег објек та који би могао 
да при ми око 25 тури ста на 
ноће ње. Наша жеља је да 
Липо ва чи као изле ти шту 
дамо изглед какав и заслу
жу је. Ми се нада мо да ће уз 
ово наше ула га ње у инфра
струк ту ру која је потреб на 
за при вла че ње тури ста и 

при ват ни сек тор пре по зна ти 
наше напо ре и да ће се 
ресто ран који је нека да био 
вео ма посе ћен, поно во 
отво ри ти. То је основ ни 
услов за даљи раз вој тури
зма на тери то ри ји наше 
општи не. Вој на уста но ва 
Моро вић је доста посе ће на 
и осим ње ми нема мо дру го 
уре ђе но место где би посла
ли гру пе тури ста а посеб но 
уче ни ке, који ма је потреб но 
аде кват но место за игра ње. 
Зато је овај про је кат од 
вели ког зна ча ја за тури стич
ку пону ду наше општи не. 
Завр шет ком свих радо ва, 
изле ти ште Липо ва ча биће 
јед но од атрак тив ни јих 

дести на ци ја наше општи не 
за тури сте  исти че дирек
тор ка Тури стич ке орга ни за
ци је Шид Кри сти на Радо са
вље вић.

На првом делу ста зе у 
дужи ни од 100 мета ра биће 
поста вљен беха тон док ће 
оста так ста зе бити пре кри
вен деко ра тив ни мал чом од 
боро ве коре. Поред ста зе 
про јек том је пред ви ђе но и 
поста вља ње моби ли ја ра у 
виду клу па за одмор, као и 
кан ти за отпат ке.

Цео про је кат ста зе здра
вља, ура ђен је у скла ду са 
усло ви ма које про пи су је 
Покра јин ски завод за зашти
ту при ро де. 

Кри сти на Радоса вље вић

Ста за здра вља на Липо ва чи

ТУРИ СТИЧ КА
ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ШИД

Немач ка невла ди на 
орга ни за ци ја АСБ у 
сарад њи са удру же

њем Ини ци ја ти ва за сарад
њу и раз вој, уру чи ла је про
шле неде ље шид ском Дому 
здра вља 30 ком пле та зим
ских и лет њих уни фор ми 
наме ње них запо сле ни ма у 
Хит ној меди цин ској слу жби. 
Успе шна сарад ња Ини ци ја
ти ве за сарад њу и раз вој са 
шид ским Домом здра вља, 
тра је од почет ка мигрант ске 
кри зе. Успе шна и дуга сарад
ња,  била је раз лог да Шид 
буде једи ни град којем ће 
бити уру че на ова ква врста 
помо ћи.

 Овај број зим ских и лет

њих уни фор ми, биће дово
љан за све запо сле не. Како 
смо сазна ли од самог про из
во ђа ча уни фор ми, пре ма 
ква ли те ту, слу жба хит не 
помо ћи у Шиду ће бити нај о
пре мље ни ја у Срби ји  иста
као је извр шни дирек тор 
Ини ци ја ти ве за сарад њу и 
раз вој Мио драг Недељ ко вић.

Немач ка невла ди на орга
ни за ци ја АСБ Бава ри ја из 
Кел на, већ десе так годи на 
ради и пома же у реги о ну.

 Иако је ово тек мала 
помоћ у одно су на оне што 
смо ради ли у реги о ну, надам 
се да ће запо сле ни ма доста 
зна чи ти  рекла је мена џер 
про јек та Кри стин Мен херт.

Захвал ност за нове уни
фор ме иска за ли су запо сле
ни у Дому здра вља у Шиду.

 Наше доса да шње уни
фор ме су биле доста ста ре. 
Овом при ли ком бих се захва
лио испред колек ти ва Дома 
здра вља Шид на овој  вред

ној дона ци ји. Уни фор ме ће 
нам мно го помо ћи с обзи ром 
на то да нам дола зе хлад ни 
зим ски дани и омо гу ћи ће 
нам боље усло ве за рад  
рекао је дирек тор шид ског 
Дома здра вља др Крсто 
Куреш.

ПОКЛОН ЗА СЛУ ЖБУ ХИТ НЕ ПОМО ЋИ У ШИДУ

Нове уни фор ме
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У СРЕ МУ РАСТЕ БРОЈ КРИ ВИЧ НИХ ДЕЛА НАСИ ЉЕ У ПОРО ДИ ЦИ

Жене трпе наси ље јер
су еко ном ски зави сне
Наси ље у поро ди ци 

није поје ди на чан, 
издво јен дога ђај, 

оно се дога ђа
кон ти ну и ра но,

пона вља се
месе ци ма, некад и 

годи на ма, док 
жртва не ску пи

хра бро сти да се 
супрот ста ви
насил ни ку и

при ја ви га

За 11 месе ци ове годи не, 
на под руч ју Поли циј ске 
упра ве у Срем ској 

Митро ви ци је реги стро ва но 
266 кри вич них дела наси ља 
у поро ди ци. Више од поло ви
не ових кри вич них дела је 
реги стро ва но након почет ка 
при ме не Зако на о спре ча ва
њу наси ља у поро ди ци, 1. 
јуна ове годи не. Од почет ка 
ове годи не, није реги стро ва
но нијед но кри вич но дело 
наси ља у поро ди ци са смрт
ном после ди цом или са 
тешким теле сним повре да
ма. 

За исти пери од про шле 
годи не, у Сре му су реги стро
ва на 192 кри вич на дела 
наси ља у поро ди ци, а на 
под руч ју Гра да Срем ска 
Митро ви ца 68 кри вич них 
дела. Ни про шле годи не 
нијед на жена у Сре му није 
уби је на у кри вич ном делу 
наси ља у поро ди ци. Ово су 
пода ци које је за М нови не 
изне ла порт па рол ка Поли циј
ске упра ве у Срем ској Митро
ви ци Жељ ка Аврић. Она 
наво ди да наси ље у поро ди
ци није поје ди на чан, издво
јен дога ђај, оно се дога ђа 
кон ти ну и ра но, пона вља се 
месе ци ма, некад и годи на ма, 
док жртва не ску пи хра бро
сти да се супрот ста ви насил
ни ку и при ја ви га. 

 Један од раз ло га пове ћа
њу бро ја кри вич ног дела 
наси ља у поро ди ци је сигур
но и чиње ни ца да су жртве 
наси ља охра бре ни је да га 
при ја ве. Вели ки допри нос 

има ју над ле жне држав не и 
дру штве не инсти ту ци је 
доно ше њем и при ме ном 
закон ске регу ла ти ве, оштри
јом казне ном поли ти ком и 
путем орга ни зо ва них кам па
ња и три би на. О наси љу се 
гово ри отво ре но, пре ма 
њему нема и неће бити толе
ран ци је, због чега се жртве 
осе ћа ју сна жни је и зашти ће
ни је. У спре ча ва њу и санк ци
о ни са њу наси ља у поро ди
ци, поли ци ја ће одго вор но, 
про фе си о нал но и дослед но 
при ме њи ва ти сво ја закон ска 

овла шће ња – нагла ша ва 
Аврић.

Од 1. јуна ове годи не, поче
ла је при ме на Зако на о спре
ча ва њу наси ља у поро ди ци. 
Зако ном је пред ви ђе но изри
ца ње хит них мера: мера при
вре ме ног уда ље ња учи ни о ца 
из ста на и мера при вре ме не 
забра не учи ни о цу да кон так
ти ра жртву наси ља и да јој 
при ла зи. Хит не мере се изри
чу у слу ча је ви ма када над ле
жни поли циј ски слу жбе ник 
про це ни да посто ји ризик, 
одно сно, непо сред на опа

сност да се може дого ди ти 
кри вич но дело наси ље у 
поро ди ци. Хит не мере које 
изри че над ле жни поли циј ски 
слу жбе ник тра ју 48 часо ва од 
уру чи ва ња наре ђе ња учи ни
о цу, док се суд ским реше њем 
хит не мере могу про ду жи ти 
за још 30 дана. 

 Од 1. јуна ове годи не, над
ле жни поли циј ски слу жбе ни
ци су на под руч ју Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви
ци доне ли 114 хит них мера, а 
на под руч ју Гра да Срем ска 
Митро ви ца 37 хит них мера – 
каже Жељ ка Аврић. 

Од укуп но 42 осу ђе них за 
наси ље у поро ди ци у Основ
ном суду у Срем ској Митро
ви ци током 2016. годи не, њих 
25 је доби ло услов не казне, а 
15 затвор ске. Нов ча на казна 
изре че на је по јед ном пред
ме ту, док је у јед ном пред ме
ту опо зва на услов на осу да и 
изре че на казна затво ра. У 
овој годи ни до 30. новем бра 
при мље но је 74 пред ме та и 
сви су реше ни. 59 осо ба је 
осу ђе но за наси ље у поро ди
ци, од тога је 32 доби ло 
услов ну осу ду, а 27 казну 
затво ра.

Суди ја за гра ђан ско прав не 
посло ве Основ ног суда у 
Срем ској Митро ви ци Љубин
ка Позна но вић наво ди да се 
зашти та од наси ља у поро ди
ци врши у окви ру гра ђан ско 
прав не и кри вич но прав не 
мате ри је. Пре ма новом Зако
ну о спре ча ва њу наси ља, све 
се ради по хит ном поступ ку. 

 Ми тада посту па мо у ситу

У Срби ји се тре нут но спро
во ди гло бал на кам па ња „16 
дана акти ви зма про тив наси
ља над жена ма“. Кам па ња је 
поче ла 25. новем бра на 
Међу на род ни дан бор бе про
тив наси ља над жена ма и 
завр ша ва се 10. децем бра 
на Дан људ ских пра ва.

С тим у вези Завод за рав
но прав ност поло ва Вој во ди
не је током про те кле неде ље 

у неко ли ко срем ских локал
них само у пра ва одр жао три
би не које за циљ има ју 
инфор ми са ње јав но сти о 
пре по зна ва њу, пре вен ци ји и 
посту па њу у слу ча је ви ма 
наси ља у поро ди ци и род но 
засно ва ног наси ља. Три би не 
под нази вом „Кроз живот без 
наси ља“ одр жа не су у Срем
ској Митро ви ци, Руми, Ста
рој Пазо ви, Ири гу, Инђи ји. 

16 дана акти ви зма

Има ла сам слу чај мужа који је вршио 
наси ље над сво јом женом, која је касни је 
пре ми ну ла и над сином, који је осо ба са 
посеб ним потре ба ма. Има мо тешких 
пред ме та, али има мо и пред ме та где муж 
каже жени да је кур ва и она под не се кри
вич ну при ја ву, напо ми ње суди ја Нада 
Јан ко вић

Жељ ка АврићЉубин ка Позна но вићНада Јан ко вић
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а ци ји када још нема пра вог 
наси ља, већ посто је инди ци је 
да може дође до наси ља. За 
ових неко ли ко месе ци има ла 
сам и жену која је врши ла 
наси ље над све кр вом и којој 
сам изре кла меру. Мада 
углав ном су мушкар ци ти који 
врше наси ље. Деша ва се да 
и бив ши брач ни парт не ри 
након раз во да наста вља ју да 
про га ња ју сво је бив ше супру
жни ке, обич но супру ге. Дола
зе на рад но место, место ста
но ва ња, пре те. Често жене 
ускра те исказ или на све до
че њу кажу да није дошло до 
наси ља. Мислим да је то јед
ним делом из стра ха да ће 
насил ник оти ћи у затвор па 
се бри ну шта ће се деси ти са 
дома ћин ством, јер су они ти 
који су запо сле ни и који доно
се зара ду и ако им се изрек не 
мера затво ра дужа од шест 
месе ци њима пре ста је рад ни 
однос. Можда се жртве боје 
да би био још већи насил ник 
када се вра ти из затво ра, а 
тре ће има ту и емо тив ног 
раз ло га. У момен ту када се 
врши наси ље оно се при ја ви, 
а онда се забо ра ви шта је 
било, пову че се исказ и онда 
је то про блем суди ја ма кри
ви ча ри ма, јер не зна ју како 
да пре су де – каже суди ја 
Позна но вић. 

Она дода је да нису само 
муже ви насил ни ци, него да је 
све већи број слу ча је ва када 
деца врше наси ље над роди
те љи ма, мај ка ма нај че шће.   

 Углав ном су то алко хо ли
ча ри и нар ко ма ни који оче ку ју 
новац од роди те ља, ради се 
о људи ма пре ко 40 годи на 
који нису навик ну ти да раде. 
Про шлог месе ца сам има ла 
три слу ча ја где су роди те љи 
били жртве наси ља. Живи мо 
у дру штву где нико никог 
више не пошту је – напо ми ње 
суди ја Љубин ка Позна но вић. 

О казна ма које Основ ни 
суд изри че насил ни ци ма за 
наше нови не је гово ри ла 
пред сед ни ца Кри вич ног оде
ље ња Основ ног суда у Срем
ској Митро ви ци, кри вич ни 
суди ја Нада Јан ко вић. Она 
нагла ша ва да Суд јако рет ко 
одре ђу је при твор насил ни ку 
по слу жбе ној дужно сти, већ 
на пред лог Основ ног јав ног 
тужи ла штва. Пре тога окри
вље ни буде саслу шан у 
Основ ном јав ном тужи ла
штву и Тужи ла штво про це њу

је да ли посто је при твор ски 
раз ло зи. Раз ло зи за одре ђи
ва ње при тво ра су да ли због 
ути ца ја на све до ке или зато 
што посто је осо би те окол но
сти које ука зу ју на то да ће он 
у крат ком вре мен ском пери о
ду поно ви ти кри вич но дело. 

 При ли ком одре ђи ва ња 
при тво ра ја се руко во дим 
изво дом из казне не еви ден
ци је, погле дам изве шта је 
Цен тра за соци јал ни рад, да 
ли се ради о лицу које је 
алко хо ли чар, нар ко ман. 
Казне затво ра могу бити од 
три месе ца до три годи не за 
вер бал но наси ље и удар це 
руком, од шест месе ци до пет 
годи на када су нане те лаке 
теле сне повре де и од пет до 
10 годи на за тешке теле сне 
повре де или ако је у пита њу 
мало лет но лице. Уко ли ко је 
насту пи ла смрт услед наси
ља, казна је од три до 15 
годи на и такви пред ме ти су 
над ле жност Вишег суда. Нај
че шће се изри чу казне затво

ра од три месе ца до три годи
не, нема нов ча них казни, ни 
извр ше ње затвор ске казне у 
кућ ним усло ви ма – напо ми
ње суди ја Јан ко вић.

На кон ста та ци ју да је јав
ност мишље ња да је Суд 
благ пре ма насил ни ци ма, 
суди ја Јан ко вић каже да је то 
субјек тив ни осе ћај гра ђан
ства.

 Мислим да Суд није пре
благ и да казне које изри че мо 
нису пре бла ге – сма тра Нада 
Јан ко вић.  

У сво јој дуго го ди шњој прак
си Нада Јан ко вић се сусре ла 
са раз ли чи тим пред ме ти ма. 

 Има ла сам слу чај мужа 
који је вршио наси ље над 
сво јом женом, која је касни је 
пре ми ну ла и над сином, који 
је осо ба са посеб ним потре
ба ма. То је тако суро во наси
ље, он је био у при тво ру, 
пре су ди ла сам, добио је 
годи ну дана затво ра. Има мо 
тешких пред ме та, али има мо 
и пред ме та где муж каже 

жени да је кур ва и она под не
се кри вич ну при ја ву. Сада 
имам пред мет, човек је био у 
при тво ру, није пре био осу ђи
ван и добио је услов ну осу ду. 
Та пре су да је била пра во сна
жна у апри лу ове годи не. У 
међу вре ме ну, од апри ла до 
авгу ста, он је поно во вршио 
наси ље над истом осо бом, 
закљу чио је спо ра зум о при
зна њу кри вич ног дела и 
добио је опет услов ну осу ду 
са роком про ве ре на чети ри 
годи не  и изре че на му је мера 
оба ве зног лече ња од алко хо
ли зма. Да би он сада поно во 
почи нио кри вич но дело наси
ља у поро ди ци, при знао 
чиње нич не наво де опту жбе и 
Тужи ла штво је пред ло жи ло 
да му се про ду жи при твор. 
Про ду жен му је при твор 30 
дана, али супру га и отац су 
ускра ти ли све до че ње – гово
ри за наше нови не суди ја 
Нада Јан ко вић. 

Она на кра ју жена ма жртва
ма наси ља пору чу је:

 Пору чу јем жртва ма да ако 
су под не ле кри вич ну при ја ву 
за наси ље у поро ди цу, да 
оста ну дослед не, јер не могу 
оне помо ћи неко ме ко тре ба 
да се лечи. 

Биља на Села ко вић

Пре ма речи ма дирек то ра 
Цен тра за соци јал ни рад 
„Сава“ у Срем ској Митро ви
ци Бра ни сла ва Вук ми ра, 
оно што Цен тар може да 
пону ди жртва ма наси ља је 
збри ња ва ње у Сигур ној кући 
или у хра ни тељ ској поро ди
ци. 

 Може мо да им помог не
мо тако што ћемо им испла
ти ти јед но крат ну нов ча ну 
помоћ. Тре нут но је нај те же 
жртва ма наси ља наћи запо
сле ње, али ми сара ђу је мо 
са Наци о нал ном слу жбом 
за запо шља ва ње како би 
жене жртве наси ља про шле 
неке од бес плат них обу ка 
које се нуде. Међу тим, да би 
про шле обу ку, жртве наси
ља мора ју доби ти потвр ду 
да су пре тр пе ле наси ље. Ту 
наста је про блем, јер добар 
део тих жена не дође по 
потвр ду – наво ди Вук мир. 

У Сигур ној кући у Срем
ској Митро ви ци се тре нут но 

нала зе три жене са децом, а 
од отва ра ња Сигур не куће 
про шле годи не кроз њу је 
про шло 63 кори сни ка, од 
чега је 28 жена, а 35 деце.  

 Од сту па ња на сна гу 
новог Зако на 1. јуна ове 
годи не па до кра ја окто бра у 
митро вач ком Цен тру за 

соци јал ни рад у Срем ској 
Митро ви ци је заве де но 115 
при ја ва наси ља над жена
ма. Од почет ка годи не па до 
1. јуна има ли смо 110 при ја
ва наси ља – каже Вук мир. 

Дирек тор каже да се рад
ни ци Цен тра сусре ћу са раз
ли чи тим живот ним при ча ма. 

 Има ли смо жену која је 
дошла са лицем изоб ли че
ним од бати на, ми смо је 
збри ну ли у Сигур ној кући, 
одве ли код лека ра, а насил
ник је за то вре ме био у при
тво ру. Пита ли смо је да ли 
има негде код род би не или 
при ја те ља да се скло ни, а 
она је нама она ко сва пла ва 
рекла да она њега воли и да 
нема где. Буде и ситу а ци ја 
да жене пову ку при ја ву, оду
ста ну од кри вич ног гоње ња 
јер кажу да нема ко да им 
ради њиву и да им хра ни 
сто ку осим мужа. И тако се 
насил ник вра ћа кући – каже 
Бра ни слав Вук мир. 

Сва пла ва рекла је да она 
њега воли и да нема где

Про шлог месе ца сам има ла три слу ча ја где су роди те љи били 
жртве наси ља. Углав ном су то алко хо ли ча ри и нар ко ма ни који 
оче ку ју новац од роди те ља, ради се о људи ма пре ко 40 годи на 
који нису навик ну ти да раде, каже суди ја Љубин ка Позна но вић

Буде и ситу а ци ја да жене пову ку при ја ву, оду ста ну од кри вич
ног гоње ња јер кажу да нема ко да ради њиву и да хра ни сто ку 
осим мужа, каже Бра ни слав Вук мир

Бра ни слав Вук мир
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ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА ДОМА ЋИН ОДБО РУ ЗА МЕДИ ЦИН СКУ ЕТИ КУ

Рас пра ва о кана би су

Рум ски Дом здра вља био 
је дома ћин чла но ви ма 
Одбо ра  за меди цин

ску ети ку Реги о нал не лекар
ске комо ре Вој во ди не који 
су сво ју сед ни цу одр жа ли 1. 
децем бра.

На почет ку сед ни це, чла
но ве Одбо ра је поздра ви ла 
дирек тор ка Дома здра вља 
Јеле на Сто ја нац Мра че вић 
и ука за ла да је зада так свих 
реле вант них чини ла ца да 
инси сти ра ју на уна пре ђе њу 
здрав стве не зашти те, јер то 
ути че на ква ли тет живо та 
свих гра ђа на. 

Др Сми ља Лон чар, која је 
чла ни ца овог Одбо ра, али 
и дуго го ди шња здрав стве
на рад ни ца у рум ском Дому 
здра вља је иста кла да је 
ово добро место за раз ме ну 
иску ста ва и иде ја о тема ма 
важним за здрав ство. 

У име локал не само у пра ве 
чла но ве Одбо ра је поздра
ви ла заме ни ца пред сед ни ка 
Општи не Мари ја Стој че вић.

На овој сед ни ци тема је 
била упо тре ба кана би са у 
меди цин ске свр хе.

Када је реч о упо тре би 
кана би са, др Сла ђа на Јова
но вић, пред сед ни ца Одбо ра 
је под се ти ла да су основ на 
наче ла меди цин ске ети ке 
помо ћи паци јен ту и не нау
ди ти му, инфор ми са ти паци
јен та о њего вој боле сти и о 
нај бо љим мето да ма лече ња. 

 Уко ли ко је лече ње кана
би сом пока за ло добре резул
та те у Евро пи и све ту, уко ли
ко су га земље у окру же њу 
усво ји ле и уве ле у сва ко днев
ну прак су и лече ње тешких 
паци је на та, чак и деце, о 
тро шку Фон да, моје мишље
ње је да то тре ба да уђе и 
у скуп штин ску про це ду ру и 
да се и код нас, на закон ски 
начин,  лега ли зу је лек који 
може да олак ша тего бе нај те
жим боле сни ци ма, а вели ком 
бро ју паци јен ти ма доне се и 
изле че ње    иста кла је  др 
Сла ђа на Јова но вић.

Она је под се ти ла да се 
Одбор за меди цин ску ети
ку бавио и про бле мом све 
чешћих напа да на лека ре 
иста кав ши да је бит но пове
ћа ти и сте пен пошто ва ња 
ове про фе си је. 

 Лека ре тре ба ста ви ти 
на место које им при па да, 
то је про фе си ја од угле да, 
која тре ба да се пошту је. 
Није добро то што се дога ђа, 
није увек крив лекар, нити су 
увек кри ви паци јен ти. Упра
во ускра ће ност неких мето да 
лече ња или леко ва дово ди 
до неза до вољ ства паци је на
та, зато смо изло же ни напа
ди ма. По зако ну, они који 
учи не наси ље над здрав
стве ним рад ни ком, могу 
доби ти већу казну, али тре ба 
ста ви ти лека ре на место које 
им при па да, а то је да је ово 
про фе си ја која тре ба да се 
пошту је, а када се то деси, 
неће бити наси ља – сма тра 
др Јова но вић.

Одбор за меди цин ску ети
ку је на јед ној од сво јих сед
ни ца раз го ва рао и на тему 
при ма ња покло на – а др 
Сла ђа на Јова но вић исти че 
да је то закон ски регу ли сан 
износ који је дозво љен да се 
при ми, а то је поло ви на про
сеч не пла те, то се сма тра 
покло ном, све пре ко тога је 
мито. 

– Не тре ба ника кав поклон 
лека ру, наш закљу чак је био 
да лека ри нису аде кват но 
награ ђе ни за свој рад и да 
је то отво ри ло пут за коруп
ци ју. Дакле, само је потреб
но пошто ва ње и аде кват на 
награ да, одно сно зара да за 
рад лека ра – каже др Јова
но вић.

С. Џ.

Оно што је у послед ње вре
ме вео ма акту ел но, а тиче се 
поја ве неких рани је 

забо ра вље них боле сти, као 
што су мале боги ње, због 
невак ци на ци је деце, др Сла ђа
на Јова но вић, која је педи ја тар 
каже да не посто ји бољи лек 
нити веће науч но откри ће од 
вак ци на.

 – Није дан анти би о тик није 
спа сао толи ко живо та као што 
су учи ни ле вак ци не. То је нај
бе збед ни ји начин зашти те 
деце и ста нов ни штва од зара
зних боле сти. Није у реду да о 

вак ци на ма диску ту ју људи који 
нису струч ни. Оправ да ност 
вак ци на ци је сто ји и није тач но 
да вак ци не про у зро ку ју неке 
боле сти, то је стру ка дока за ла. 
Бит но је да се деца вак ци ни шу 
и није добро да у Срби ји у 21. 
веку хара ју боле сти које су 
иско ре ње не у све ту, а могу 
има ти смрт ни исход. Зато је 
напра вљен пут за повра так 
боле сти које су дав но иско ре
ње не и зато кажем да је бит но 
да се деца вак ци ни шу – апе ло
ва ла је др Сла ђа на Јова но
вић.

Вак ци на је нај ве ће 
науч но откри ће

Сед ни ца Одбо ра за меди цин ску ети ку

РУМА

Први снег

Први снег у Руми почео је 
да пада 2. децем бра у попо
днев ним сати ма, али није 
иза звао веће про бле ме ни 
уче сни ци ма сао бра ћа ја ни 
гра ђа ни ма.

Зим ске слу жбе су  пра во
вре ме но реа го ва ле, а дежур
не еки пе су ту ноћ про ве ле на 
тере ну где је успе шно са 
путе ва укло њен снег. Из над
ле жних слу жби пору чу ју да су 
сви пут ни прав ци у рум ској 
општи ни про ход ни, као и да 
је на путе ве првог при о ри те та 
посу та со.

Нарав но, упу ћен је и апел 
свим уче сни ци ма у сао бра ћа
ју да брзи ну вози ла при ла го
де усло ви ма на путу. У слу ча
ју нових пада ви на над ле жне 
слу жбе су спрем не за нову 
интер вен ци ју.

ВОГАЊ

Срем ски
сви њо кољ

Мани фе ста ци ја „Срем ски 
сви њо кољ“ одр жа на је ове 
годи не по 25. пут у Вог њу, 2. 
децем бра.

Уче ство ва ло је шест еки па 
– јед на је била из Сло ве ни је 
– које су пока за ле тра ди ци о
на лан начин обра де свињ ског 
меса.

Овој мани фе ста ци ји је при
су ство вао помоћ ник мини
стра за пољо при вре ду Ненад 
Ката нић који је иста као да се 
„Срем ски сви њо кољ“ већ 
годи на ма успе шно орга ни зу је 
и да Мини стар ство новчано 
пома же удру же ња која орга
ни зу ју ова кве и слич не мани
фе ста ци је које пока зу ју тра
ди ци о на лан начин обра де 
свињ ског меса, али су и при
ли ка за дру же ње или купо ви
ну свињ ских пре ра ђе ви на.

Ово го ди шњи сви њо кољ је 
отво рио Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума који је 
под се тио да је Вогањ годи на
ма важио за место које је 
има ло добар  узгој  сви ња и 
да посто ји могућ ност, захва
љу ју ћи делом и ова квим 
мани фе ста ци ја ма, да се 
такво место поно во задо би је.

С. Џ.
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ОШ „ВЕЉ КО ДУГО ШЕ ВИЋ“ РУМА

Без бед но на дру штве ним мре жа ма
У окви ру про јек та Осно ви без бед

но сти деце, поли циј ски слу жбе
ни ци Полицијске станице у Руми 

Душан Петро вић и Лиди ја Раду ло вић 
су уче ни ци ма шестог раз ре да град ске 
Основне школе „Вељ ко Дуго ше вић“ 
одр жа ли пре да ва ње на тему – Без бед
но кори шће ње интер не та и дру штве
них мре жа. 

На пре да ва њу је било речи које све 
опа сно сти децу вре ба ју са интер не та, 
о зло у по тре ба ма дру штве них мре жа, 
како се деца могу зашти ти ти и коме 
могу да се обра те за слу чај да им 
затре ба помоћ. 

Про је кат Осно ви без бед но сти деце 
зајед но, од почет ка ове школ ске годи
не, реа ли зу ју над ле жни поли циј ски слу
жбе ни ци Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци у свим основ ним шко ла ма 
и под руч ним оде ље њи ма на под руч ју 
Сре ма, у сарад њи са пред став ни ци ма 
школ ских упра ва. Про је кат је наи шао 
на вели ко инте ре со ва ње деце, која 
актив но уче ству ју на часо ви ма, али и 
код њихо вих роди те ља и оде љен ских 
ста ре ши на. 

Дирек то ри ца ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ 
Јасми на Вука но вић је иста кла да шко
ла има одлич ну сарад њу са Поли циј
ском ста ни цом у Руми чији поли циј ски 
слу жбе ни ци већ годи на ма еду ку ју уче
ни ке о без бед но сти сао бра ћа ја, зло у
по тре ба ма дро ге и алко хо ла, зашти ти 
од разних обли ка наси ља, пре све га, 
вршњач ког и елек трон ског. 

Начел ник Поли циј ске ста ни це у 
Руми, Влат ко Тадић је иста као да је 
циљ ових пре да ва ња упо зна ва ње уче
ни ка са без бед но сним ризи ци ма који 
посто је у дана шњем дру штву и начи ни
ма зашти те деце од њих. 

 Деца добро позна ју наше поли циј
ске слу жбе ни ке који дола зе у њихо ве 
шко ле, има ју добру кому ни ка ци ју са 
њима и зна ју да им се увек могу обра
ти ти за савет и помоћ. Ова кви кон так
ти јача ју пове ре ње деце у поли ци ју као 
инсти ту ци ју чија је основ на дужност да 
их зашти ти, пру жи нео п ход ну помоћ и 
пока же начи не како да избег ну неже
ље не и тра у ма тич не ситу а ци је и ризи
ке – каже Тадић. 

На интер не ту, као и на ули ци, тре ба 
избе га ва ти непо зна те осо бе, посеб но 
ако тра же да им дете откри ва лич не 
подат ке, где живи, с ким се дру жи, као 
и да им доста вља непри ме ре не садр
жа је и фото гра фи је. Нај ва жни је од све
га је да, ако такве осо бе тра же од дете
та кон такт и сусрет у ствар но сти, на 
неком непо зна том и уса мље ном месту, 
дете то оба ве зно каже роди те љу, 
настав ни ку, ста ри јој осо би од пове ре
ња или да при ја ви школ ском поли цај цу 
или у поли циј ској ста ни ци. То је једи ни 
начин да се дете зашти ти од зло у по
тре бе дру штве них мре жа, да се пред
у пре де неже ље не ситу а ци је и спре чи 
евен ту ал но теже кри вич но дело. 

Пре да ва ње у „Вељ ко вој“ шко ли

РУМ СКА ГИМ НА ЗИ ЈА

Заме ње на сто ла ри ја
У рум ској Гим на зи ји 

„Сте ван Пузић“ при
ве де ни су кра ју сви 

радо ви пла ни ра ни у овој 
годи ни са циљем да се 
побољ ша ју усло ви за уче
ње и рад.

Послед њи су били, део 
радо ва, којим се окон ча ва 
тре ћа фаза заме не сто ла
ри је.

 – Локал на само у пра ва 
у послед ње чети ри годи не 
ула же доста у све школ ске 
објек те на тери то ри ји наше 
општи не – а реч је о 11 
основ них, чети ри сред ње и 
Музич кој шко ли, као и пред
школ ској уста но ви „Поле та
рац“, дакле има мо вели ки 
број обје ка та за одр жа ва
ње. Само у овој годи ни уло
жи ли смо за рекон струк
ци ју и одр жа ва ње ско ро 
29 мили о на дина ра. Наша 
стра те ги ја је да сва ке годи

не ула же мо пома ло, а ево у 
Гим на зи ји смо са заме ном 
сто ла ри је запо че ли 2015. 
годи ни. Уло жи ли смо укуп
но око 5,3 мили о на дина ра 

и сада тај посао и завр ша
ва мо. Ми слу ша мо шта је то 
што је шко ла ма потреб но и 
за то се сред ства у буџе ту и 
кори сте  рекао је начел ник 

Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић при ли ком посе те 
Гим на зи ји.

Дирек тор ка шко ле Софи
ја Бла го је вић је под се ти ла 
да је било радо ва и током 
лета који су били веза ни за 
кре че ње и фар ба ње про
сто ра.

 – Задо вољ ни смо што је 
при ве де на кра ју та тре ћа 
и послед ња фаза заме не 
сто ла ри је. Она је зна чај
на због енер гет ске ефи ка
сно сти и уште де енер ги је 
за гре ја ње, али и естет ски 
наша шко ла ће бити леп
ша. За сле де ћу годи ну пла
ни ра мо сре ђи ва ње тоа ле
та, исто у три фазе, и ми 
смо то већ пред ло жи ли да 
уђе у општин ски буџет за 
наред ну годи ну – изја ви ла 
је дирек тор ка Софи ја Бла
го је вић.

 С. Џ.

Душан Љуби шић, Софи ја Бла го је вић и Воји слав Мио ко вић
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Струч ња ци из Цен трал ног инсти ту та за кон зер ва ци ју су од 2012. реста у ри ра ли 21 
цртеж и 56 сли ка. За реста у ра ци ју је у прет ход них пет годи на утро ше но око пет мили
о на дина ра по про јек ту Покра јин ског секре та ри ја та за кул ту ру, јав но инфор ми са ње и 
одно се с вер ским зајед ни ца ма и Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња

Сли ке и црте жи Лаза ра 
Воза ре ви ћа, након 
реста у ра ци је која је 

тра ја ла пет годи на, поно во 
су пред Митров ча ни ма. 
Изло жба 60 радо ва наста
лих у пери о ду од 1950. до 
1968. годи не овог митро вач
ког сли ка ра отво ре на је 
про шле сре де, 29. новем
бра у Гале ри ји „Лазар Воза
ре вић“ у Срем ској Митро ви
ци.  

– Након пет годи на срећ
ни смо да може мо отво ри ти 
и јав но сти пока за ти сли ке и 
црте же Лаза ра Воза ре ви ћа. 
Након рекон струк ци је енте
ри је ра и кро ва Гале ри је и 
након опсе жне реста у ра ци
је сли ка, има мо част да се 
пока же мо публи ци. У згра ду 
је уло же но пре ко 35 мили о
на дина ра и радо ве је 
финан си ра ла локал на 
само у пра ва, а у реста у ра
ци ју и опре ма ње сли ка пет 
мили о на дина ра. Ово није 
крај, наста вља мо са радо
ви ма сле де ће годи не. Ради
ће се фаса да згра де и опре
ми ће мо кров ни про стор од 
500 мета ра ква драт них. 
Жели мо да ство ри мо један 
мул ти ме ди јал ни про стор, 
јер Гале ри ја није зами шље

на као ста тич но језгро, она 
је про стор који живи. У њој 
орга ни зу је мо ликов не ради
о ни це, кон цер те, поет ске 
вече ри – изја вио је дирек
тор митро вач ке Гале ри је 
Милан Марин ко вић.

Отва ра њу изло жбе при су
ство ва ли су пред став ни ци 
локал не само у пра ве, 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за кул ту ру, ћер ка Лаза ра 
Воза ре ви ћа Ива на Сто ја но
вић и број ни љуби те љи 
сли кар ства.  

Како је изја вио гра до на
чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер, митро

вач ка Гале ри ја је осно ва на 
као мемо ри јал на гале ри ја 
Лаза ра Воза ре ви ћа, сли ка
ра који је не само познат у 
Срби ји већ у целом све ту.

 Срем ска Митро ви ца је 
поча ство ва на што у сво јој 
Гале ри ји има сли ке јед ног 
ова квог сли ка ра, и што 
Гале ри ја носи њего во име 
– рекао је Сана дер.

Милан Мицић, помоћ ник 
покра јин ског секре та ра за 
кул тур но насле ђе рекао је 
да Гале ри ја „Лазар Воза ре
вић“ није само зна чај на на 
кул тур ној мапи Срем ске 
Митро ви це, него целе Срби

је и да је Покра јин ски секре
та ри јат за кул ту ру, јав но 
инфо ри са ње и одно се с 
вер ским зајед ни ца ма са 
задо вољ ством пома гао 
обно ву фун ду са сли ка 
Лаза ра Воза ре ви ћа које се 
нала зе у митро вач кој Гале
ри ји.

Ива на Сто ја но вић, ћер ка 
Лаза ра Воза ре ви ћа била је 
при сут на на отва ра њу изло
жбе. Она се захва ли ла 
руко вод ству Гале ри је које је 
допри не ло да се митро вач
ка Гале ри ја опо ра ви и да 
изгле да она ко како заслу
жу је. 

ИЗЛО ЖБА СЛИ КА И ЦРТЕ ЖА ЛАЗА РА ВОЗА РЕ ВИ ЋА У МИТРО ВАЧ КОЈ ГАЛЕ РИ ЈИ

Воза ре вић поно во
пред Митров ча ни ма 

Милан Марин ко вић Вла ди мир Сана дер Милан Мицић
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 Ми као поро ди ца смо 
увек функ ци о ни са ли зајед
но, да ли смо путо ва ли или 
су моји роди те љи ради ли у 
ате љеу, ја сам била при сут
на. Јако је волео и пошто
вао поро ди цу, то је била 
јед на од њего вих вели ких, 
пози тив них осо би на, изме
ђу оста лих – изја ви ла је у 
доку мен та ном фил му о 
Лаза ру Воза ре ви ћу њего ва 
ћер ка Ива на Сто ја но вић.

Под се ти мо, Гале ри ја 
„Лазар Воза ре вић“ у Срем
ској Митро ви ци је осно ва на 
и поче ла са радом 1973. 
годи не изло жбом сли ка и 

црте жа Лаза ра Воза ре ви ћа 
који су 1970. годи не отку
пље ни од њего ве супру ге и 
ћер ке сред стви ма из 
општин ског буџе та. 

После 44 годи не, након 
опсе жне гра ђе вин ске рекон
струк ци је згра де која је тра
ја ла од 2013. до 2015. годи
не, јед на од нај зна чај ни јих 
заду жбин ских збир ки у Вој
во ди ни и Срби ји је поно во 
пред публи ком.

Дела Лаза ра Воза ре ви ћа, 
која пред ста вља ју нај ком
плет ни ји омаж овог истак ну
тог срп ског умет ни ка, су 
пре тр пе ла озбиљ на оште
ће ња, како због неа де кват
ног про сто ра где су скла ди
ште на, тако и због ста ро сти. 
Струч ња ци из Цен трал ног 
инсти ту та за кон зер ва ци ју 
су од 2012. реста у ри ра ли 
21 цртеж и 56 сли ка. За 
реста у ра ци ју је у прет ход
них пет годи на утро ше но 
око пет мили о на дина ра по 
про јек ту Покра јин ског 
секре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но инфор ми са ње и одно
се с вер ским зајед ни ца ма и 
Мини стар ства кул ту ре и 
инфор ми са ња.

Б. Села ко вић
Фото: В. Цуца нић

Лазар Воза ре вић био је срп ски сли кар 
и ликов ни педа гог, који је на ликов ну сце
ну Срби је сту пио 1951. годи не на зајед
нич кој изло жби Једа на е сто ри це радо ви
ма који су наста ли под ути ца јем Сеза но
вог реа ли зма и Пика со ве пла ве фазе.

Рођен је у Срем ској Митро ви ци 15. јула 
1925. годи не. Шко лу за при ме ње не умет
но сти у Бео гра ду упи сао је 1941. годи не, 
а 1943. годи не Ака де ми ју за ликов не 
умет но сти, коју је завр шио 1948. годи не у 
кла си про фе со ра Мила Милу но ви ћа. Био 
је члан Једа на е сто ри це и Децем бар ске 
гру пе. 

Поред уља ног сли кар ства бавио се 
моза и ком и илу стра ци ја ма. И поред крат
ке живот не и умет нич ке био гра фи је, 
Воза ре вић се афир ми сао као умет ник од 
изу зет ног зна ча ја за тада шња важна и 
чак пре лом на зби ва ња, али и за чита ву 
срп ску умет ност дру ге поло ви не 20. века. 

Доцент на Ака де ми ји за ликов не умет
но сти у Бео гра ду постао је 1960. годи не. 
У току сво га рада про шао је кроз фазе 
куби зма, енфор ме ла и постен фор ме ла.

У тра же њу соп стве ног ства ра лач ког 
иден ти те та, у мла да лач кој фази, Лаза ру 
Воза ре ви ћу узор су били Сазан и Пика
со. Одре ђе ност сво јих умет нич ких циље
ва Воза ре вић је јасно изра зио на сво јој 
првој само стал ној изло жби (55 сли ка у 
Гале ри ји УЛУС, 1952), за коју је у пред го
во ру свог ката ло га напи сао:

Данас се умет ност све више при бли
жа ва јед ној вели кој исти ни  исти ни нау
ке, изра жа ва се сред стви ма ликов не 
умет но сти а као нау ка реша ва...и онај 

сло же ни однос под све сног и све сног. 
Мно ги хва ле наше фре ске, а у исто вре
ме при др жа ва ју се риго ро зно кон зер ва
тив ног сли кар ског изра за не схва та ју ћи 
да је бли скост савре ме ног сли кар ства 
и фре са ка баш у јези ку.

Сво је сли кар ско уме ће Воза ре вић је 
уса вр ша вао током дужих и кра ћих бора
ва ка у Пари зу, а поред сли кар ства, бавио 
се илу стра ци јом књи га, сце но гра фи јом и 
моза и ком (хотел Метро пол у Бео гра ду 
(1956/57), Вој но тех нич ки инсти тут у Бео
гра ду (1958) и Дом омла ди не у Бео гра ду 
(1964)).

Умро је 29. мар та 1968. годи не у Бео
гра ду, од тро ва ња крви иза зва ног испа
ре њи ма хемиј ских сред ста ва помо ћу 
којих је желео како је гово рио да на сво
јим сли ка доча ра Визан ти ју...или уз 
помоћ ових сред ста ва откри је мате ри
ју из вре ме на божан ске кре а тив но сти.

Сахра њен је у Але ји заслу жних гра ђа
на на Новом гро бљу у Бео гра ду.

Лазар Воза ре вић је ост варио сли кар
ске доме те који су данас део наше исто
ри је и укуп не кул тур не башти не. О томе 
нај бо ље све до чи збир ка њего вих дела у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“, која је непо
сред но након умет ни ко ве смрт, уста но
вље на у умет ни ко вој род ној Митро ви ци. 
У тој збир ци се нала зе сли ке, црте жи и 
кола жи који на репре зен та ти ван начин 
пре зе ну ју умет ни ков опу с, а о којој је сво
је вре ме но, фран цу ски кри ти чар и тео ре
ти чар умет но сти Емил Лан гуи с оду ше
вље њем напи сао: Воза ре ви ће ва умет
ност је у свим ета па ма дио ни зиј ска и 

апо лон ска исто вре ме но, не као супрот
ста вља ње опреч но сти, већ као ста па
ње допу њу ју ћих чиње ни ца, све тло сти и 
сен ке, тра ди ци је и аван ту ре, духа и 
мате ри је, мате ма ти ке и сно ва. 

Њего ва дела се нала зе и у Музе ју 
савре ме не умет но сти у Бео гра ду, Музе ју 
гра да Бео гра да, Умет нич кој гале ри ји на 
Цети њу, Умјет нич кој гале ри ји у Сара је ву, 
Гале ри ји Мати це срп ске у Новом Саду, 
Гале ри ји поклонзбир ке Рај ка Маму зи ћа 
у Новом Саду као и у при ват ним збир ка
ма у Аме ри ци, Ита ли ји, Фран цу ској, Бра
зи лу. 

Ко је био Лазар Воза ре вић

Лазар Воза ре вић

Ћер ка Лаза ра Воза ре ви ћа
Ива на Сто ја но вић Човек са лобањом, 1954. цртеж, 110x70
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ПОПИН ЦИ

Ромима сти же вода
Радо ве на изград њи 

водо вод не мре же у 
ром ском насе љу у 

Попин ци ма 30. новем
бра је оби шла пред сед
ни ца При вре ме ног орга
на Општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић 
Субо тич ки са сарад ни
ци ма.

Про блем недо стат ка 
воде у овом насе љу тра је 
већ деце ни ја ма, а како је 
рекла пред сед ни ца 
Дубрав ка Кова че вић 
Субо тич ки ово није само 
при ли ка да се овај део 
Попи на ца урба ни зу је, 
него пре све га при ли ка 
да се ста нов ни ци ма ром ског насе ља 
обез бе де еле мен тар ни усло ви за 
живот.

 Нама је на првом месту бри га о 
сва ком гра ђа ни ну наше општи не и 
тру ди мо се да сви ма обез бе ди мо 
основ не усло ве за живот и зато се 
пре те жно бази ра мо на инфра струк
тур не радо ве. Нарав но, ми на ово ме 
неће мо ста ти, јер жели мо да реши мо 
про блем водо вод не мре же и у оста
лим насе љи ма наше општи не, где 
посто је ова кви типо ви насе ља – рекла 
је Кова че вић Субо тич ки.

Про ду жет ком водо вод не мре же у 
попи нач ком ром ском насе љу биће 
изгра ђе но 500 мета ра мре же, којом ће 
вода бити дове де на у сва ку кућу у 
овом насе љу, а по речи ма Дра го љу ба 
Вој ки ћа, дирек то ра Јав но кому нал ног 
пред у зе ћа „Водо вод и кана ли за ци ја“ 

које изво ди ове радо ве, капа ци тет 
мре же је такав да посто ји могућ ност 
про ши ре ња у слу ча ју даљег шире ња 
насе ља.

Коли ко ће водо вод на мре жа зна чи ти 
ста нов ни ци ма ули ца попи нач ког ром
ског насе ља, рекао нам је Него слав 
Јова но вић, пред сед ник Удру же ња 
„Ром ски пут“, које већ неко ли ко годи на 
успе шно функ ци о ни ше у општи ни 
Пећин ци.

 Ско ро 30 годи на ови људи чека ју 
воду и сада захва љу ју ћи добр ој 
сарад њи са Општи ном Пећин ци, која 
нам увек изла зи у сусрет, вода сти же и 
у њихо ве домо ве. Морам рећи да 
Роми ника да нису има ли ова кав ста
тус као сада и да ром ска насе ља 
поста ју све уред ни ја. Нисмо више гра
ђа ни дру гог реда – иста као је Јова но
вић.

БАЗАР ЗДРА ВЉА

Кон тро ле без
зака зи ва ња

Ста нов ни ци пећи нач ке општи не у субо ту 
2. децем бра били су у при ли ци да у сво јим 
месним амбу лан та ма бес плат но и без 
здрав стве не књи жи це пре кон тро ли шу 
здрав стве но ста ње. Наи ме, као и сва ке 
годи не, Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук“ у 
сарад њи са пећи нач ком локал ном само у
пра вом орга ни зу је два пута годи шње Базар 
здра вља, током којег су ста нов ни ци општи
не Пећин ци у при ли ци да пре кон тро ли шу 
ниво шеће ра у крви, ура де ЕКГ, БМИ, као и 
да доби ју кори сне саве те од лека ра.

База ре здра вља у свих 15 насе ља 
општи не су оби шле Дубрав ка Цвет ко вић 
Мићић, дирек то ри ца пећи нач ког Дома 
здра вља са сарад ни ци ма и Дубрав ка Кова
че вић Субо тич ки, пред сед ни ца При вре ме
ног орга на Општи не Пећин ци, која је том 
при ли ком иста кла зна чај ова квих пре гле да.

Пре ма речи ма дирек тор ке пећи нач ког 
Дома здра вља, одзив гра ђа на на овој јесе
њој акци ји пре вен тив них пре гле да био је 
изнад оче ки ва ног, с обзи ром на то да је 
током три сата пре гле да но 225 паци је на та, 
а како су нам рекли сами паци јен ти, ова кви 
пре гле ди су им вео ма зна чај ни.

 Мени доста зна чи јер не морам да 
чекам. Иако редов но идем на зака за не кон
тро ле, није на одмет додат но се пре кон тро
ли са ти. Сва ки пут, и у про ле ће и у јесен, ја 
дола зим на Базар здра вља овде у Пећин
ци ма – рекао нам је Радо ван Гми зић из 
Сиба ча.

АША ЊА

Укла ња се депо ни ја

Неле гал на депо ни ја у Аша њи, у бли зи ни 
Ули це Иве Лоле Риба ра пре ма Добро во
љач кој, годи на ма пра ви про блем мешта ни
ма окол них ули ца, те су на зах тев Саве та 
месне зајед ни це овог насе ља рад ни ци Јав
но кому нал ног пред у зе ћа „Сава“ запо че ли 
сани ра ње дивље депо ни је, а радо ви ће се 
одви ја ти у скла ду са вре мен ским усло ви ма.

У окви ру акци је уре ђе ња Аша ње, ових 
дана наси па се и један део атар ских путе ва 
у овом насе љу који је уни штен током јесе
њих пољо при вред них радо ва. 

ПЕЋИН ЦИ

Нова пија ца
У Пећин ци ма је 27. новем бра 

поче ла са радом ново и згра ђе
на зеле на пија ца. Како је рекла 

Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки током 
изград ње нове пећи нач ке пија це 
води ло се рачу на да се постиг не опти
мал на кому нал на инфра струк ту ра, 
а да се при томе не ума њи про стор 
наме њен пијач ним про дав ци ма.

 Обе ћа ли смо Пећин ча ни ма нову 
пија цу и то обе ћа ње смо испу ни ли. 
Новом пија цом обез бе ди ли смо нов, 
уре ђен хиги јен ски про стор за оба вља
ње пијач не делат но сти, а ујед но смо 
укло ни ли тезге са тро то а ра испред 
месног хра ма. Тако ђе, све сни смо да 
сви ови људи сто је напо љу по разним 
вре мен ским усло ви ма, тако да је у 
пла ну да се ком пле тан про стор пија
це покри је, а пла ном је пред ви ђе на и 
изград ња неко ли ко лока ла како бисмо 
омо гу ћи ли и про да ју намир ни ца попут 

меса и млеч них про из во да – иста кла 
је Кова че вић Субо тич ки.

Нова пија ца у Ули ци Јове Негу ше
ви ћа првен стве но ће доста зна чи ти 
про дав ци ма, што су нам они и потвр
ди ли. 

  Ово је за нашу добро бит, а све 
што је ново и што се ради, добро је. 
Лепо изгле да, пре глед но је и чисто, а 
доби ли смо и тоа ле те само за нас и 
бли зу наших тезги. Нама про дав ци ма 
пуно зна чи и што не мора мо да пла
ћа мо првих пет месе ци, јер вели ки је 
динар у дана шње вре ме – рекао је 
Јасмин Бего вић, про да вац.

 Лепо изгле да, уред но је и пре глед
но, што ми пуно зна чи – каза ла је Ива
на Бано вач ки. 

Рад но вре ме пија це у Пећин ци ма је 
сва ког рад ног дана од 7 до 14 часо ва 
током зим ског пери о да, а од 7 до 16 
часо ва током лет њег пери о да.
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ЈКП КОМУ НА ЛИ ЈЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Мој еко – вртић
У окви ру про јек та „Мој 

ековртић“, који  реа
ли зу је Екопро јект 

тим и ЈКП „Кому на ли је“ 
Срем ска Митро ви ца, а који 
је финан си ран од стра не 
Мини стар ства зашти те 
живот не сре ди не, свим 
пред школ ским уста но ва ма 
у гра ду Срем ска Митро ви ца 
доде ље ни су ком по сте ри. 
Циљ про јек та јесте уна пре
ђе ње систе ма при мар не 
сепа ра ци је отпа да кроз еду
ка ци ју нај мла ђих гене ра ци
ја о начи ну функ ци о ни са ња 
исте, као и моти ви са ње гра
ђа на за уче шће у овом сло
же ном систе му, а све у 

циљу ства ра ња дру штва 
без отпа да. 

У окви ру про јек та одр жа
не су и еду ка тив не ради о
ни це које су има ле за циљ 
да допри не су ства ра њу 
исправ них нави ка код деце 
и раз ви ју свест о зашти ти 
чове ко ве око ли не, о зна ча ју 
пра вил ног раз вр ста ва ња 
отпа да, као и да пока жу да 
није сав отпад сме ће. Еду
ка ци ја у нај ра ни јем узра сту 
је вео ма зна чај на и може да 
да мно го боље резул та те, 
да ство ри зајед ни цу која у 
све већој мери реци кли ра и 
иде у сме ру сма њи ва ња 
коли чи не отпа да. Оче ки ва

ни резул та ти су пове ћа на 
свест ста нов ни ка Срем ске 
Митро ви це и већа коли чи на 
реци кла жног отпа да, а 
смање на коли чи на отпа да 
који се одво зи на депо ни ју. 

Уку пан број еду ко ва не деце 
је 348, док је инди рект но 
150 запо сле них у пред
школ ским уста но ва ма укљу
че но у про цес ком по сти ра
ња и реци кла же. 

КАР ЛО В ЧИЋ

Доград ња
ловач ког дома

Захва љу ју ћи сред стви ма пећи нач ке 
локал не само у пра ве про ле тос је рено ви
ран Ловач ки дом у Кар лов чи ћу, а руко вод
ство Ловач ког дру штва Кар лов чић на челу 
са Мила ном Сте па но ви ћем потру ди ло се 
да ловач ки дом оспо со бе за прву руку, како 
би лов ци јед ног од већих дру шта ва у 
општи ни Пећин ци има ли про стор за оку
пља ње. 

Ових дана запо че ла је прва фаза ком
плет не рекон струк ци је објек та у окви ру које 
ће обје кат бити и про ши рен, чиме ће Ловач
ки дом у Кар лов чи ћу доби ти функ ци ју којој 
је наме њен, а како нам је рекао Милан 
Сте па но вић, пред сед ник овог удру же ња, 
биће догра ђе не сала за седе ње, тоа лет и 
оста ва.

 Овом доград њом доби ја мо сани тар ни 
чвор, јед ну оста ву и већу салу за седе ње, 
што је вео ма бит но и због наших сугра ђа на, 
који у овом објек ту могу да орга ни зу ју раз
ли чи та сла вља. Тако ђе, с обзи ром на то да 
је наше ловач ко дру штво јед но од већих у 
општи ни, да посе ду је мо изу зет но бога то 
лови ште и да нас посе ћу ју лов ци из чита ве 
Вој во ди не, биће нам вео ма дра го да може
мо да их уго сти мо у уре ђе ном ловач ком 
дому – каже Сте па но вић и дода је да без 
подр шке пећи нач ке локал не само у пра ве и 
Ловач ког удру же ња „Обед ска бара“ из 
Пећи на ца ови радо ви не би били могу ћи, 
као и да захва љу ју ћи тој подр шци лов ци из 
Кар лов чи ћа доби ја ју сво је место за ловач ке 
при че.

Нај бо љи уче ни ци све три основ
не шко ле са тери то ри је општи не 
Пећин ци – ђаци гене ра ци је, вуков

ци и уче ни ци који су пости гли запа же не 
резул та те на општин ским и репу блич
ким так ми че њи ма током про шле школ ске 
годи не, 29. новем бра су оби шли Шид и 
око ли ну у окви ру наград ног путо ва ња, које 
је орга ни зо ва ла Општи на Пећин ци. 

Три де сет осам нај у спе шни јих ђака на 
наград но путо ва ње испра ти ли су пред
став ни ци пећи нач ке локал не само у пра
ве 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, која је том при ли
ком иста кла зна чај ова квих награ да за 
њихов мар љив труд и рад током про те кле 
годи не.

 Пећи нач ка локал на само у пра ва пру жа 
подр шку деци од самог рође ња до завр
шет ка шко ло ва ња и запо сле ња. Недав но 
смо нов ча но награ ди ли вуков це и ђаке 
гене ра ци је, а желе ли смо и додат но да 
их награ ди мо овом екс кур зи јом. Тру ди мо 
се да нашој деци обез бе ди мо што боље 
усло ве шко ло ва ња и да награ да ма нај
у спе шни јим ђаци ма под стак не мо буду
ће гене ра ци је на пости за ње што бољих 
резул та та, као и да схва те да се сва ки 
труд и рад на кра ју испла ти – иста кла је 
Кова че вић Субо тич ки.

До сада је пећи нач ка локал на само у
пра ва ђаке гене ра ци је и вуков це, поред 
нов ча них награ да награ ђи ва ла и књи гом 
наших зна ме ни тих ауто ра, а ово је прва 
годи на да је књи га заме ње на путо ва њем 
које им може пру жи ти нова иску ства.

– Сви ђа ми се иде ја наград не екс кур
зи је, јер смо у при ли ци да види мо нешто 
ново, нешто о чему смо само учи ли. Ово је 
и при ли ка да се упо зна мо са нашом исто
ри јом и кул ту ром, и вео ма сам сре ћан због 
тога  рекао је Милош Бје лић из Пећи на ца, 
ђак гене ра ци је про шле годи не, а сада уче
ник прве годи не Земун ске гим на зи је.

Тури стич ка орга ни за ци ја Општи не 
Пећин ци, осми сли ла је про грам оби ла ска 
зна ме ни то сти Шида и око ли не, а уче ни ци, 
њихо ви настав ни ци и дирек то ри шко ла 
били су у при ли ци да, зајед но са Љуби
цом Бошко вић, в. д. дирек то ром ТО, оби ђу 
Спо мен обе леж је „Срем ски фронт“, као и 
цен тар Шида где су посе ти ли Гале ри ју сли
ка „Сава Шума но вић“, Музеј наив не умет
но сти „Или ја нум“, храм Пре но са мошти ју 
Све тог оца Нико ла ја и цркве ну ризни цу 
срп ског архи је реј ског наме сни штва шид
ског. Након Шида, уче ни ци су посе ти ли и 
мана стир При ви на Гла ва. Током путо ва ња 
уче ни ци ма су обез бе ђе не ула зни це за све 
лока ли те те, ланч пакет за дору чак, као и 
ручак у ресто ра ну. 

НАГРАДА ЂАЦИМА ГЕНЕ РА ЦИ ЈЕ ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Путо ва ње у Шид
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Бер ка со во је живо пи сно 
срем ско село, сме ште
но у бли зи ни изле ти

шта Липо ва ча и бро ји око 
1.400 ста нов ни ка. Да мла ди 
оста ју да живе у селу допри
но си и то што је ово село 
бли зу Шида, тако да мла ди 
у селу живе, а у гра ду раде. 
Мештани воле своје село, 
желе напредак, а спремни 
су и сами да помогну и 
допри не су сво јим радом. 
Жене оку пља Удру же ње 
жена, а мла де Фуд бал ски 
клуб „Сре мац“. 

У цен тру села сме ште на 
је згра да месне зајед ни це, 
вртић, месна кан це ла ри ја, 
амбу лан та, пошта и библи о
те ка, као и Основ на шко ла 
„Срем ски фронт“ и црква 
посве ће на Све том Петру и 
Павлу.

 У одно су на оста ла села, 
има мо пред ност, јер смо 
гото во спо је ни са Шидом и 
то је један од раз ло га зашто 
наша омла ди на нема потре
бе да изнајм љу је стан и 
одла зи да живи у град, као 
што је слу чај са дру гим 
сели ма. У Бер ка со ву живи 
око 1.400 људи. Доста њих 
је запо сле но у Шиду, а они 
који нису запо сле ни, углав
ном се баве ратар ством, 
мада је у послед ње вре ме 

кре ну ло да се раз ви ја и 
воћар ство. Наро чи то се 
фор ми ра ју заса ди јабу ка, 
али има доста људи који 
има ју и бре скве. Овај крај је 
иде а лан за воћар ство и 
вино гра дар ство, тако да 
има мо и 20 вина ра у селу. 
Упра во због раз во ја винар
ства и вино гра дар ства, већ 
22 годи не орга ни зу је мо 
„Вини ја ду“, како бисмо оку
пи ли све вина ре. Она се 
одр жа ва сва ке годи не у 
фебру а ру. Са 10 уче сни ка 

дошли смо до пре ко 80, и 
сва ке годи не је све већи и 
већи број. Мани фе ста ци ју 
орга ни зу је и финан си ра 
Тури стич ка орга ни за ци ја 

општи не Шид са којом има
мо добру сарад њу – каже 
члан Саве та месне зајед ни
це Зоран Видо вић. 

Месна зајед ни ца Бер ка со

Гор да на Бала шћак Зоран Видо вић

БЕР КА СО ВО 

Село са Савиних слика

Основ на шко ла у Бер ка
со ву је четво ро го ди шња и 
под руч но је оде ље ње 
Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“ из Шида. Тре нут но, 
шко лу поха ђа око 65 ђака у 
сва чети ри раз ре да, а сво је 
обра зо ва ње наста вља ју у 
основ ној шко ли у Шиду. 

Усло ви за рад у шко ли за 
сада нису задо во ља ва ју ћи, 
али ће се рекон струк ци јом 
која пред сто ји, доби ти 
усло ви какве деца и учи те
љи заслу жу ју.

Учи те љи ца првог раз ре

да Љиља на Вуч ко вић, 
ради у овој шко ли две 
годи не. У њеном раз ре ду 
има деве то ро уче ни ка, док 

их је про шле годи не било 
осмо ро. Она нам је рекла 
да су деца добра и да су 
добри ђаци.  

Уре ђе ње
шко ле
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во има сво је при о ри те те 
када су у пита њу инфра
струк тур на ула га ња. 

 Има мо мно го пла но ва. 
Један од њих је и ком плет на 
рекон струк ци ја основ не 
шко ле, како бисмо побољ
ша ли деци и учи те љи ма 
усло ве за рад. Тако ђе, има
мо пла но ве да започ не мо 
изград њу капе ле и огра де 
на пра во слав ном гро бљу, 
али и да огра ди мо русин ско 
гро бље. У пла ну је асфал
ти ра ње ста за око згра де 
месне зајед ни це, заме на 
сто ла ри је, уво ђе ње цен
трал ног гре ја ња... Пла ни ра
мо све да завр ши мо у току 
иду ће годи не, тако да може
мо рећи да је наред на годи
на, годи на капи тал них инве
сти ци ја у селу. Поред тога 
што има мо само до при нос, 
који изно си око мили он 
дина ра годи шње, ништа не 
бисмо могли без помо ћи 
Општи не Шид – исти че 
Видо вић. 

Он напо ми ње да у селу 
нема већих про бле ма, јер је 
у пла ну и изград ња фекал
не кана ли за ци је, што је 
годи на ма пред ста вља ло 
гору ћи про блем.

Део бриге о селу и свима 
којима је помоћ потребна 
огледа се и у активностима 

Удру же ња жена „Извор” које 
су врло често хуманитарног 
карактера.

 Удру же ње посто ји десет 
годи на и тре нут но има мо 18 
чла ни ца. Лети се више дру
жи мо, зими мање, јер има 
мање мани фе ста ци ја, али 
орга ни зу је мо састан ке 
један пут или два пут месеч
но. Уче ству је мо на сва кој 
мани фе ста ци ји где нас 
позо ву и пред ста вља мо руч
не радо ве, штру дле, кола че, 
а све са циљем очу ва ња 
тра ди ци је. Наша сад већ 
пре по зна тљи ва мани фе ста
ци ја је „Нај тор та“ која је 
хума ни тар ног карак те ра. 
Наи ме, посе ти о ци има ју 
при ли ку да купе пар че тор
те, а при ку пље на сред ства 
од про да је смо ове годи не 
опре де ли ли за Црве ни крст, 
одно сно за децу са посеб
ним потре ба ма – иста кла је 
Гор да на Бала шћак, пред
сед ни ца Удру же ња жена 
„Извор“. 

Лепо ту пре де ла око Бер
ка со ва ове ко ве чио је Сава 
Шума но вић. Радо је сли као 
пеј за же око мана сти ра Све
та Пет ка, јер је у бли зи ни 
био вино град поро ди це 
Шума но вић.

С. Ста не тић 
Фото: В. Цуцанић

И  тако доче ка смо и 
први снег. Ништа  
нео бич но за децем

бар. Или бар тако изгле да. 
Сне гу смо се радо ва ли и 
рани је, нарав но сва ко на 
свој начин. Ове годи не које 
про во ди мо  у све ту феј
сбу ка, инста гра ма и тви то
ва, снег поста је сен за ци ја. 
Сли ке типа „пао први снег“, 
„моја ули ца под сне гом“, 
„овај пада као луд“, испу
ни ле су дру штве не мре же, 
Као да  кад их није било 
нисмо ни зна ли да је пао 
снег. Вре ме на су се про
ме ни ла. Или је то за мене 
само оправ да ње за ностал
гич на сећа ња?

Било је то дав но у некој 
земљи која више не посто ји 
и у којој је снег био нор мал
на атмос фер ска поја ва. 
Сан ке су спрем не чека
ле прве паху ље негде на 
тава ну и то је био рекви
зит без кога се зима није 
могла зами сли ти. А тек 

зим ска фен си гар де ро ба. 
Капа и рука ви це су руч но 
рађе не (како то лепо зву
чи), мислим штри ка ле су 
нам маме и бабе од неког 
опа ра ног ста рог џем пе
ра, пан та ло не шиве не (од 
сомо та) и на нога ма гуме
не чизме у које смо угу ра ли 
ноге са два пара дебе лих 
чара па. И онда акци ја, али 
не „викенд акци ја“, већ трк 
на одго ва ра ју ћа места за 
сан ка ње како би се зау зе
ла што боља пози ци ја. У 
мом кра ју има један парк 
који је за такве ства ри био 
иде а лан. Ску пи ли би се 
сви клин ци који у ста ну ју у 
бли зи ни, али и маме које су 
све то над гле да ле и раз ме
ни њи ва ле  нај но ви је абро
ве. И сан каш се, падаш, 
уста јеш и све испо чет ка. И 
нема зиме, све је нор мал
но. Сел фи је смо пра ви ли 
у сне гу. Диви ли се зајед но 

како та сли ка у сне гу заи
ста и личи на тебе, пома га
ли дру ги ма да се усли ка ју 
што боље тако што смо их 
оба ра ли у снег и нисмо раз
ми шља ли како ће те сли ке 
за који дан неста ти, важно 
је било оста ви ти траг.  

Сан ка ње је тра ја ло док 
ти руке не поцр ве не и 
поред вуне них рука ви ца и  
нос поч не да цури, а мара
ми цу немаш. Онда као изја
виш да мораш да идеш да 
учиш, а раз ми шљаш како 
ћеш да се што пре ува
лиш у кре вет. Нису то биле 
зиме типа „неза бе ле же на 
хлад но ћа“, упа ље ни жути, 
наран џа сти или црве ни 
алар ми. Била је јед но став
но  зима.  И тако смо је и 
дожи вља ва ли. Обич но, 
као и сва ко дру го годи шње 
доба. Па, зар нисмо учи ли 
да живи мо у под руч ју са 
кон ти нен тал ном кли мом 
коју карак те ри шу чети ри 
годи шња доба? Чему сад 

сва та бука око леде них 
дана, вели ког мину са?

Jедне про сте вој во ђан
ске зиме (волим З. 
Чоли ћа), поток поред 

моје куће се зале дио и ето 
иза зо ва. Сан ка ти се и кли
за ти по зале ђе ном пото ку. 
Не знам чија је то иде ја 
била, али сам је одмах са 
оду ше вље њем при хва ти
ла. Спу шта ли смо се до 
изне мо гло сти, вукли после 
сан ке на врх и све тако док 
ми нога није про па ла кроз 
лед. Није то било при јат но 
иску ствао, дру га ри су ми 
нека ко изву кли ногу, а ја 
тужна оти шла кући где сам 
кри ју ћи се реши ла про блем 
мокрих чара па. И сме њу
ју се зиме и сва ка доне се 
нешто ново у реал ном, али 
и у вир ту ел ном све ту. 

Да ли су зиме исте као и 
пре? Јесу, само смо се ми 
про ме ни ли!

ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Снег 
Пише: Дра га на Попов

Нису то биле зиме типа „неза бе
ле же на хлад но ћа“, упа ље ни жути, 
наран џа сти или црве ни алар ми. Била 
је јед но став но  зима.  И тако смо је 
и дожи вља ва ли. Обич но, као и сва ко 
дру го годи шње доба
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ПРЕ ДА ВА ЊЕ О ДИНО СА У РУ СИ МА АЛЕК СЕ ТЕО ДО РО ВИ ЋА У МУЗЕ ЈУ СРЕ МА

Буду ћи пале он то лог и
нај мла ђи музеј ски водич 
Алек са Тео до ро вић, уче ник шестог 

раз ре да Основ не шко ле „Све ти 
Сава“ у Срем ској Митро ви ци у 

окви ру Новем бар ских дана 27. новем
бра за сво је дру га ре и мало ста ри ју 
публи ку одр жао је пре да ва ње на тему 
„Алек син чуде сан свет дино са у ру са“ у 
Музе ју Сре ма. 

Мла ди Тео до ро вић каже да је још као 
мали заво лео дино са у ру се и нау чио 
доста о њима. O дино са у ру си ма зна 
ско ро све, али и даље чита све што се 
на њих одно си и буд но пре ко интер не та 
пра ти нај но ви ја иско па ва ња и про на ла
ске њихо вих ске ле та. 

 Као мали сам се играо са дино са
у ру си ма, сла гао сла га ли це, а касни је 
сам почео и да читам књи ге о дино са
у ру си ма и тако се роди ла љубав. Оми
ље ни дино са у рус ми je биљо јед тери
зи но са у рус, застра шу ју ће огро ман са 
кан џа ма од јед ног метра. Фоси ли овог 
дино са у ру са су про на ђе ни у Мон го ли
ји. Не зна се тач но чему су му слу жи
ле тако огром не кан џе, прет по ста вља 
се да је са њима саку пљо лишће за 
одбра ну од пре да то ра или јед но став но 
за шар ми ра ње жен ки – каже Алек са и 
дода је да он није баш толи ки шар мер 
како се при ча. 

Међу тим, ово га пута смо мора ли да 
му про ти в ре чи мо, јер смо се лич но уве
ри ли да је оми љен код дру га ри ца из 
раз ре да, док су деча ци, чини нам се 
пома ло љубо мор ни.  

Алек са је нај мла ђи музеј ски водич у 

Срби ји, те су тако тури сти који посе те 
Срем ску Митро ви цу и Музеј Сре ма у 
при ли ци да од овог буду ћег пале он то
ло га чују при чу о дино са у ру си ма, али и 
о исто ри ји Сир ми ју ма. После 70 годи
на посто ја ња, Музеј је кажу уз Алек

Алек са Тео до ро вић

Нај но ви ји, 16. број Спо ме ни це 
Исто риј ског архи ва Срем про мо
ви сан је у уто рак, 28. новем бра у 

срем ско ми тро вач кој Библи о те ци „Гли
го ри је Воза ро вић“. При сут не је поздра
вио дирек тор Архи ва Дејан Уме тић, 
који је изра зио наду да ће чита о ци ужи
ва ти у тек сто ви ма новог бро ја Спо ме
ни це. 

Нови глав ни уред ник Спо ме ни це, 
док тор исто риј ских нау ка Ненад Нин
ко вић, про фе сор на Фило зоф ском 
факул те ту у Новом Саду, ина че Лаћа
рац, иста као је да је захва љу ју ћу прет
ход ном уред ни ку, про фе со ру Ђор ђу 
Ђури ћу овај часо пис постао пре по зна
тљив како у науч ној, тако и у широј јав
но сти. 

 У овом бро ју Спо ме ни це обја вљен 
је зави дан број радо ва, а оно што га 
издва ја је при лич но оби ман рад док то
ран та Деја не Васин о исто ри ји Митро
ви це у сред њем веку. Тај пери од је нај

ма ње про у ча ван, јер су изво ри врло 
оскуд ни. Деја на Васин се у свом раду 
бави трго ви ном у Митро ви ци у 14. веку, 
што мислим да ће да осве жи наше зна
ње о Митро ви ци у рани јим пери о ди ма. 
Обја вље но је и више радо ва који се 
баве исто ри јом Сре ма у 19. и 20. веку, 
а ту су и радо ви који изла зе из окви ра 
Сре ма, баве се исто ри јом Југо сла ви је, 
као и кри ти ке пре во да неких исто риј
ских дела. То је оно што чини око сни цу 
овог бро ја Спо ме ни це – наво ди Нин ко
вић. 

Један од ауто ра 16. бро ја Спо ме ни
це је и исто ри чар Милан Мицић, помоћ
ник покра јин ског секре та ра за кул тур но 
насле ђе, чији рад носи назив „Срп ски 
оптан ти из Мађар ске у коло ни за ци ји 
Сре ма (19201941)“.

 Мој при лог у Спо ме ни ци се одно си 
на срп ске оптан те из Maђарској. Укуп но 
је било 24 коло ни стич ка насе ља у Сре
му, а срп ски оптан ти из Мађар ске су 

насе ли ли три таква коло ни стич ка насе
ља у око ли ни Вуко ва ра. Рад пра ти ову 
попу ла ци ју, овде их није било мно го, 
све га 116 поро ди ца, а њихо ва живот на 
пози ци ја се илу стру је кроз овај рад – 
поја снио је Мицић.

ПРО МО ЦИ ЈА СПО МЕ НИ ЦЕ ИСТО РИЈ СКОГ АРХИ ВА СРЕМ

Часо пис пре по зна тљив
у науч ној јав но сти

Про мо ци ја Спо ме ни це
у митро вач кој библи о те ци  
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Коцерт хора
Сир ми јум кан то рум

Митро вач ки хор Сир ми јум кан то рум про
шлог четврт ка, 30. новем бра одр жао је свој 
кон церт пред мно го број ном публи ком у 
Библи о те ци „Гли го ри је Воза ро вић“ у Срем
ској Митро ви ци. Кон церт је орга ни зо ван у 
окви ру Новем бар ских дана, а хором је и 
ово га пута дири го вао Воји слав Бугар ски.

Под се ти мо, Сир ми јум кан то рум, који има 
бога ту исто ри ју, нека да шњи првак Евро пе, 
после више го ди шње пау зе, одне дав но је 
почео са радом под окри љем Библи о те ке 
„Гли го ри је Воза ро вић“.

БИБЛИОТЕКА

Про мо ци ја књи ге

У Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци одр жа на је про мо ци ја 
књи ге „Кул тур но пам ће ње тр шћан ских 
Ср ба“ аутор ке др Ми ле Ми хај ло вић. Књи га 
је, ина че, док тор ска ди сер та ци је та лен то
ва не Ба на ћан ке ко ја већ 32 го ди не жи ви у 
Ри му. 

ПЕРФОРМАНС 
Моћне жене

Пре ми је ра пер фор ман са и про мо ци ја 
књи ге „Моћне жене љуба вљу збо ре“ аутор
ке Мир ја не Мар ко вић одр жа на је про шле 
сре де, 29. новем бра у цркви Све тог прво му
че ни ка и архи ђа ко на Сте фа на у Срем ској 
Митро ви ци. 

Сцен ским насту пом, реч ју и музи ком, 
уче сни ци пер фор ман са су, по тек сту аутор
ке, пред ста ви ли пор тре те поје ди них жена 
које су сво јим посто ја њем, дели ма и зна
ча јем, обе ле жи ле срп ску исто ри ју, кул ту ру, 
умет ност. То су Јеле на Анжуј ска, Симо ни да 
Нема њић, Мили ца Хре бе ља но вић, Јеле
на Мрњав че вић, Оли ве ра Хре бе ља но вић, 
Анге ли на Бран ко вић, Мили ца Сто ја ди но
вић Срп ки ња, Мина Кара џић Вуко ма но
вић, Лен ка Дун ђер ски, Наде жда Петро вић, 
Миле на Павло вић Бари ли и Десан ка Мак
си мо вић. 

Пер фор манс су режи ра ли Воји слав 
Била но вић Бил и Мир ја на Мар ко вић, а 

орга ни за то ри овог дога ђа ја били су Цен
тар за кул ту ру „Сир ми ју март“ и Уста но ва за 
него ва ње кул ту ре „Срем“.  Б. С.

ШОСО „РАДИ ВОЈ ПОПО ВИЋ“

Изло жба радо ва
Про дај на изло жба радо ва кори сни ка 

Днев ног борав ка Шко ле за основ но и сред
ње обра зо ва ње „Ради вој Попо вић“ у Срем
ској Митро ви ци орга ни зо ва на је пово дом 
Међу на род ног дана осо ба са инва ли ди те
том у поне де љак, 4. децем бра у холу 
митро вач ке Град ске куће.

Кори сни ци су пред ста ви ли сво је радо ве 
који наста ју у Днев ног цен тра, а при сут ни 
су могли да по повољ ним цена ма купе зим
ни цу, ново го ди шње укра се, зачин ско биље 
и цве ће. 

Воји слав Мир нић, начел ник Град ске 
упра ве за соци јал ну и здрав стве ну зашти ту 
рекао је да Град издва ја зна чај на сред ства 
за Шко лу „Ради вој Попо вић“ и Днев ни бора
вак, па је локал на само у пра ва на себе пре
у зе ла финан си ра ње струч них рад ни ка у 
Днев ном борав ку и мате ри јал них тро шко
ва. Б. С.

ТО РУМА

Ради о ни ца
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Рума 

у сарад њи са Тури стич ком орга ни за ци јом 
Вој во ди не орга ни зо ва ла је  еду ка тив ну 
ради о ни цу „Изра да и упра вља ње про јек ти
ма Европ ске уни је“ која је део про јек та  
Тури стич ке орга ни за ци је Вој во ди не. Еду ка
ци ја је била наме ње на локал ним  тури
стич ким орга ни за ци ја ма, удру же њи ма гра
ђа на које има ју жељу да апли ци ра ју на ЕУ 
фон до ве, локал ној само у пра ви за реа ли
за ци ју раз ли чи тих про јект них актив но сти 
које су ком пле мен тар не са пози ви ма из ЕУ 
фон до ва, као и дру гим заин те ре со ва ним 
лици ма. Мир ја на Вуја си но вић, дирек тор ка  
Тури стич ке  орга ни за ци је Рума  каже да је  
тема ради о ни це могућ ност финан си ра ња 
из ЕУ фон до ва,  а циљ да се јав ност више 
упо зна са тим могућ но сти ма финан си ра
ња, као и фон до ви ма који су Срби ји 
доступ ни. 

  С. Џ.

У свет музе ја Алек су је уве ла 
Јасми на Дави до вић, архе о лог Музе ја 
Сре ма пре две годи не, након што је 
на јед ној од ради о ни ца грн ча ри је 
при ме ти ла Алек си ну глад за зна њем. 
Када су виде ли са којим зна њем 
Алек са бара та, пред ло жи ли су му да 
зајед но са иску сним кусто си ма про
во ди посе ти о це кроз постав ку из 
леде ног доба, а Алек са се врло 
добро сна ла зи и међу екс по на ти ма 
из рим ског пери о да.

Глад за зна њем

су постао млад. О зуби ма маму та или 
рим ском сун ча ном сату, гости из ино
стра ства од Алек се све могу да сазна ју 
и на енгле ском.

План је да упи ше Гим на зи ју, а после 
тога Рудар ско гео ло шки факул тет, како 
би постао пале он то лог, јер жели да тра
жи фоси ле пра и сто риј ских живо ти ња. 
Напо ми ње да би волео да про на ђе и у 
Срби ји ске ле те дино са у ру са, јер веру
је да их има. Роди те љи су му вели
ка подр шка у све му што ради, али и 
дода је  да  мла ђа сестра није љуби тељ 
дино са у ру са. 

Каже да воли да држи пре да ва ња, 
дра го му је што га слу ша пуно људи. 
Иако док при ча има малу тре му, нај
дра же му је када на кра ју пре да ва ња 
доби је вели ки апла уз и похва ле. То му 
је под стрек за сле де ћи наступ. План 
му је, да ако не успе као пале он то лог, 
поста не стен дап коми чар. Зве зда је 
рође на, у сва ком слу ча ју. Б. С.

На про мо ци ји је гово рио и један од 
ауто ра Горан Васин, про фе сор исто ри
је на Фило зоф ском факул те ту у Новом 
Саду. Сви при сут ни су на поклон доби
ли нови број Спо ме ни це Исто риј ског 
архи ва Срем. Б. С.
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ВЕЛИКИ РАДИНЦИ

Заса дио Мило рад
и родио вино град

Мило рад Мило ше вић из Вели ких Ради на ца био је 34 
годи на дирек тор у Сло ве ни ји, вра тио се у село, купио 
200 хек тара земље, поди гао вина ри ју и ове јесе ни про
из вео првих 12.000 литара вина од 200.000 пла ни ра них 

Поне кад и сме ла зами сао јед ног 
деча ка који је тек завр шио 
осмо го ди шњу шко лу, може дати 

при мер оства ре ња сна да буде успе
шан и при мер дру ги ма. Реч је о Мило
ра ду Мило ше ви ћу (60) из Вели ких 
Ради на ца који је са 14 годи на, без 
зна ња роди те ља, упу тио мол бу 
Искри ној шко ли из Кра ња да га бес
плат но шко лу је, јер су му роди те љи 
сла бог имов ног ста ња, како би нау чио 
елек три чар ски занат. Одго вор је сти
гао у кућу Мило ше ви ћа брже него што 
се Мило рад надао. Оти шао је у Крањ 
и завр шио занат и нау чио сло ве нач ки 
језик и ту није стао.

 Био сам пре сре ћан кад су ме 
позва ли да о њихо вом тро шку дођем 
у Крањ, будем у интер на ту и идем у 
шко лу. Имао сам и неку ђач ку пла ти
цу, која је мени била довољ на. По 
завр шет ку зана та одмах сам добио 
посао у Искри. Мој сан као ђака 
основ не шко ле је био да нау чим 
нешто зна ти да попра вим људи ма кад 
се поква ри. Ода брао сам елек три ку. 
Затим сам упо знао како вели ка 
фабри ка ради, па сам поже лео да јед
ног дана упра вљам и ја фабри ком. 
Одва жио сам се и ван ред но сам у 
року дипло ми рао на Прав ном факул
те ту у Љубља ни. После 10 годи на у 
Сло ве ни ји постао сам дирек тор и упо
знао супру гу Тању, еко но ми сту и с 

њом имам ћер ке Уршку од које има 
мдва уну ка и Мају, која са мном ради 
на изград њи вина ри је у Вели ким 
Радин ци ма  у јед ном даху нам рече 
Мило рад.

Поро ди ца Мило ше вић сад живи и у 
Сло ве ни ји и Срби ји. Њима ништа није 
дале ко. Мало општин ско место 
Комен да, надо мак Љубља не и село 
Вели ки Радин ци тик уз Срем ску 
Митро ви цу су под јед на ко важна места 
њихо вог живо та. Мило рад је оти шао у 
пен зи ју после 34 годи на дирек то ро ва
ња већим фабри ка ма сло ве нач ке 
при вре де као што су Фабри ка обу ће 
Искра из Кра ња у којој је нау чио занат 
и Фабри ка обу ће Пла ни ка у Кра њу, 
али и упра вља њем више од 14 годи на 
хотел ско тури стич ким ком плек сом 
Цин ти не ра у Пули, који је био вла сни
штво држа ве Сло ве ни је.

 У Пули сам деве де се тих годи на 
као дирек тор сло ве нач ког ком плек са 
хоте ла имао про блем са хрват ским 
вла сти ма због пре зи ме на, јер су у јав
но сти пла си ра ли да сам у срод ству са 
бив шим пред сед ни ком Срби је Сло бо
да ном Мило ше ви ћем, са којим немам 
ника кве род бин ске везе нити сам 
чове ка кад видео у живо ту осим на 
теле ви зи ји. Поза ди на је била да се 
Сло ве ни ји отму ти хоте ли, али ја сам 
успео да Сло ве ни ји сачу вам тај хотел
ско тури стич ки ком плекс на шта сам 

поно сан и сад у пен зи ји – изно си 
Мило рад.

Након одла ска у пен зи ју и про да је 
соп стве ног хоте ла надо мак Мари бо ра, 
Мило рад Милошевић у род ном селу 
поди же нову поро дич ну кућу и купу је 
земљу на пади на ма Фру шке горе.

 Прво сам пре десе так годи на купио 
око пола хек та ра земље изнад мога 
села у ата ру сусед ног Шуљ ма и то је 
био поче так испу ње ња мог сна да 
подиг нем вели ки вино град и вина ри ју. 
Ука за ла се при ли ка да купим више 
него што  сам пла ни рао земља и тако 
сам догу рао до 200 хек та ра. Вино град 
сам заса ђи вао посте пе но како сам 
имао при ли ку да купим погод ну земљу 
на јужним пади на ма Фру шке горе. 
Имам сад 30 хек та ра под вино вом 
лозом. Ове јесе ни сам први пут од 
мог гро жђа добио 12 хиља да лита ра 
вина. Пла ни рам да са тог вино гра да 
имам око 200 хиља да лита ра вина 
годи шње. За тако нешто у току је пот
пу ни завр ше так вина ри је у Вели ким 
Радин ци ма на две хиља де ква дра та  
вели Мило рад.

У самом цен тру вино гра да Мило
рад је поди гао храм вина са 1.200 
ква драт них мета ра на три нивоа и 
вели ком купо лом, па све личи истин
ски на нео бич но цркве но зда ње, који 
ће већ иду ћег лета бити вели ка тури
стич ка атрак ци ја на Фру шкој гори, 
окру же на вино гра ди ма и воћ ња ци ма.

  Све ово што ства рам у род ном 
кра ју има и вели ку подр шку у локал
ној само у пра ви Гра ду Срем ској 
Митро ви ци и од недав но и у Елек тро
при вре ди Срби је пре ко Елек тро ди
стри бу ци је у Срем ској Митро ви ци. 
Зато се надам и даљој сарад њи, а 
прво је што сле ди изград ња асфалт
ног пута до једин стве ног тури стич ко
при вред ног објек та храм вина – завр
шио је Мило рад.

Мио мир Фили по вић

Мило рад Мило ше вић

Храм вина у изградњи
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ТРА ГОМ ЗА БО РА ВЉЕ НИХ ЗА НА ТА: ЋУР ЧИ ЈА МИ РО СЛАВ СО РОЋ КО ИЗ БЕР КА СО ВА

Кр зне ни ка пу ти он лајн
Пре сто ти нак го ди на би ти за на тли

ја у Ср би ји зна чи ло је бити це њен 
и има ти ча стан из вор при хо да 

ко ји је омо гу ћа вао те жак, али по штен 
жи вот. За нат ска про из вод ња се ре а ли
зо ва ла у за нат ским рад ња ма, а по сао 
су во ди ли мај сто ри. За нат се учио го ди
на ма. Ве ћи на тих за на та да нас је или 
пот пу но иш че зла или за њих зна ја ко 
ма ли број љу ди, пре све га по ро ди ца 
ко је се њи ма ба ве већ ге не ра ци ја ма. 
Јед на од  ма ло број них по ро дич них ра
ди о ни ца, ко ја има про грам за о кру же не 
про из вод ње, по чев од си ро ве ко же до 
го то вог про из во да је сте по ро ди ца Со
роћ ко из Бер ка со ва. 

Ми ро слав Со роћ ко ба ви се овим по
слом пре ко 20 го ди на, а на у чио га је од 
оца.

 По сле вој ске и тра же ња по сла у ра
зним фир ма ма, ре шио сам да се по све
тим по ро дич ном по слу. Кр знар ством се 
ба вим већ пре ко 20 го ди на. На у чио сам 
за нат хтео – не хтео, по што се мој отац 
цео жи вот ба ви ти ме. Он је из у чио за нат 
са сво јих 15 го ди на. Оно што ми у сво
јој ра ди о ни ци из ра ђу је мо је су пр слу ци, 
ка пу ти, шу ба ре... Не ра ди мо са пле ме
ни тим кр зном. Ово кр зно се ста вља до 
те ла, са уну тра шње стра не а ко жа са 
спо ља шње. Нај бо љи при мер за то је 
Мек Ла уд јак на ко ја је не ка да би ла вр ло 
по пу лар на – при ча Ми ро слав. 

Раније је би ло дру га чи је. Би ло је ви
ше но ва ца, а ма ње кон ку рен ци је. По ја
вом ин тер не та и ки не ске ро бе сма њи ла 
се про да ја, али и ку по ви на. 

 Пам тим ра ни ја, леп ша вре ме на. Та
та је од ла зио на сај мо ве у Но ви Сад, 
Бе о град и Са ра је во где је из ла гао и 
про да вао сво ју ро бу. Дру га чи је је то 
вре ме би ло, би ло је ви ше но ва ца, ви ше 
про да је. Е, од ра та се тр жи ште по че ло 
сма њи ва ти, опа ла је про да ја, а и про из

вод ња. Он да се по ја ви ла и про да ја пу
тем ин тер не та. Са да и ми нај ве ћи део 
ро бе про да мо на тај на чин. Има мо ин
тер нет сајт на ко јем су при ка за ни мо де
ли и це не, та ко да је омо гу ће но љу ди ма 
ши ром све та да ку пу ју од нас и пла ћа ју 
пеј па лом. Пре не ка ко смо има ли по
руџ би ну из Аме ри ке. Љу ди ипак има ју 
по ве ре ња, јер као про да вац пре ко ин
тер не та, имам до ста по зи тив них оце
на. То је не ка га ран ци ја куп цу да ни је 
у пи та њу пре ва ра – при ча о про да ји и 
мар ке тин гу кр знар Ми ро слав Со роћ ко. 

За из ра ду јед ног одев ног пред ме та, 
Ми ро сла ву је по треб но од три до пет 
да на. Ка же, нај го ри и нај те жи део по
сла пред ста вља пре ра да си ро ве ко же. 

 Нај го ри део по сла је пре ра да. To je 
нај те же и нај пр ља ви је. Док не до ђе те 
до го то ве ко же има до ста по сла, ни је ни 
ла га но. Си ро ви ну на ба вља мо у от куп
ним ста ни ца ма у Срем ској Ми тро ви ци, 

Шап цу, про да ју се ља ци, али и ме са ри. 
Сва ки по сао има не што што је ла га но и 
те шко, ле пих и ма ње ле пих ства ри. Мо
ра те да во ли те то што ра ди те, али и да 
има те и не ке ко ри сти од то га. Бо ље је 
кад ра ди те за се бе, не го за дру гог, с тим 
да кад ра ди те за се бе, не мо же те да 
ра ди те са мо осам са ти, jeр мо ра те да 
раз ми шља те о про да ји, ку по ви ни, си ро
ви ни, по прав ка ма... – ис ти че Со роћ ко. 

Он до да је да од овог, као и од сва
ког по сла мо же да се жи ви, али за ви си 
ко ли ко се ра ди. У ко рист му иде, ка ко 
ка же, то што не ма мно го ова квих за на
тли ја. Ка да је ве ћа кон ку рен ци ја, он да 
је те же. 

Од сре ди не 20. ве ка са раз во јем ин
ду стриј ске про из вод ње овај за нат по ла
ко по чи ње да се га си и свр ста ва ме ђу 
рет ке и за бо ра вље не. 

С. Ста не тић
В. Цу ца нић 

Ми ро слав Со роћ ко у ра ди о ни ци 



38 6. DECEMBAR 2017.  M NOVINE

ОВАН: 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. 

БИК: Заин те ре со ва ни 
сте за нове иде је и 
оче ку је те да вас неко 
од сарад ни ка подр жи 

при ли ком послов ног уго во ра. 
Сада је пра ви тре ну так да упо тре
би те и аду те са који ма рас по ла
же те. Важно је да има те добру 
кон цен тра ци ју у разним сусре ти
ма како бисте дело ва ли што убе
дљи ви је. У одно су са парт не ром 
осе ћа те тала се пози тив них емо
ци ја и спрем ни сте на низ ком про
ми са зарад зајед нич ке сре ће. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Спрем но 
одго ва ра те на разна 
пита ња и испу ња ва те 
све што се од вас оче

ку је вас низ похва ла које ће на 
вас дело ва ти врло сти му ла тив но 
при ли ком скла па ња нових дого
во ра. Нема раз ло га да се дво у ми
те у вези нечи је пону де која обе
ћа ва додат ни при ход. Парт нер 
углав ном пре пу шта вама да кре и
ра те раз не садр жа је из зајед нич
ког живо та. 

РАК: Нала зи те се пре 
диле ма ма и потреб но 
је да доне се те озбиљ
ну одлу ку. Обра ти те 

пажњу на инфор ма ци је које могу 
да вам олак ша ју реа ли за ци ју пла
но ва које сте поста ви ли, уло га и 
анга жо ва ње јед не мла ђе осо бе за 
вас ће се пока за ти као дра го це на. 
Кад год се нала зи те у при ли ци 
може те да ком би ну је те прак тич не 
инте ре се и лич но задо вољ ство. 

ЛАВ: Потреб но је да 
поно во дефи ни ше те 
листу при о ри те та 
како бисте у одре ђе

ном момен ту били спрем ни да 
одго во ри те на нечи ју изне над ну 
пону ду. Нај бо ље је да удру жи те 
сво је инте ре се са осо ба ма за које 
вас везу је пози тив на иску ства. 
Парт нер од вас оче ку је да испу
ни те обе ћа ња, сто га немој те сми
шља ти нове изго во ре или оправ
да ња.  

ДЕВИ ЦА: Делу је те 
одлуч но у сво јим 
наме ра ма и са вели
ким успе хом спро во

ди те све сво је послов не пла но ве. 
Нова сазна ња пози тив но ути чу на 
вашу ори јен та ци ју. Обра ти те 
пажњу на нечи ју пону ду и могућ
ност парт нер ског удру жи ва ња у 
дужем вре мен ском пери о ду. 
Љубав ни дога ђа ји које наслу ћу је
те има ју неку нео бич ну драж и 
испу ња ва ју вас пози тив ним рас
по ло же њем. 

ВАГА: Осе ћа те додат
ни при лив кре а тив не 
енер ги је и спрем ни сте 
да убр за те неке актив

но сти које сте запо че ли. У дого во
ру са сарад ни ци ма за рела тив но 
крат ко вре ме може те врло ефи ка
сно да реши те низ пита ња из раз
ли чи тих доме на. Важно је да на 
кра ју сви око вас буду довољ но 
срећ ни и задо вољ ни. Љубав ни 
однос који осе ћа те вас наво ди на 
сло бод но изра жа ва ње или пона
ша ње.  

ШКОР ПИ ЈА: Нала зи
те се у кре а тив ној 
фази али мора ће те да 
пока же те више слу ха и 

за иде је које има ју ваши сарад ни
ци или прет по ста вље ни. Немој те 
забо ра ви ти да вешти на при ла го
ђа ва ња у одре ђе ним ситу а ци ја ма 
доно си нај бо љи ефе кат. Потреб но 
је да се ори јен ти ше те ка дуго роч
ни јим инте ре си ма, али и да при
хва ти те савре ме ни ји тренд изра
жа ва ња. 

СТРЕ ЛАЦ: У скла ду са 
поста вље ним при о ри
те ти ма пра ви те пла но
ве и инси сти ра те да 

вас неко подр жи. Има те сво ју 
визи ју и не жели те да при хва ти те 
ком про ми сну пону ду на коју вас 
убе ђу ју бли ску сарад ни ци. Вре ме 
ће пока за ти да сте посту пи ли 
исправ но и да вас оче ку ју добри 
резул та ти. Љубав ни парт нер уме 
да вас збу ни са неким сво јим 
поступ ци ма, тако да сада има те 
нове диле ме. 

ЈАРАЦ: Потру ди те се 
да испу ни те основ не 
кри те ри ју ме које 
поста вља ју ваши 

сарад ни ци, уме сто да про во ци ра
те нову рас пра ву или да се суко
бља ва те због раз ли чи тих послов
них инте ре са. Добро је да поти сне
те сво ју про фе си о нал ну сује ту. 
Осе ћа те инспи ра ци ју или вели ки 
емо тив ни занос, али често има те 
ути сак како вам недо ста је добра 
при ли ка да изра зи те сво је наме ре. 

ВОДО ЛИ ЈА: Нала зи те 
се у фази кре а тив ног 
успо на и ста ло вам је 
да про ши ри те кон так

те и да уна пре ди те свој послов ни 
поло жај. Због про мен љи вих окол
но сти које вас пра те делу је да 
има те вели ке амби ци је или 
нескром на оче ки ва ња. Ипак неко 
ће вас подр жа ти у одлу чу ју ћем 
момен ту. Осми сли те низ нових 
ситу а ци ја у који ма може те да 
оста ви те бољи ути сак.  

РИБЕ: Раду ју вас 
нове инфор ма ци је 
које наја вљу ју боље 
усо ве. Сада може те 

да започ не те и јед ну акци ју коју 
сте више пута одла га ли. Од вели
ке кори сти ће вам бити нечи ја 
аси стен ци ја и набо ље резул та те 
може те да оства ри те кроз раз не 
обли ке удру жи ва ња. При жељ ку је
те зани мљи ва деша ва ња у 
љубав ном живо ту, али суви ше 
пре пу шта те свом парт не ру да 
ини ци ра нове дога ђа је. 

VREMEPLOV
6. де цем бар

1877. Аме рич ки про на лач 
То мас Еди сон у Вест Орин џу у 
Њу Џер си ју де мон стри рао 
пр ви звуч ни сни мак, пе сму 
“Марy Хад а Лит тле Ламб”. 
1921. Ве ли ка Бри та ни ја пот пи
са ла ми ров ни спо ра зум са 
Ир ском. Ус по ста вље на Ир ска 
Сло бод на Др жа ва као чла ни ца 
Бри тан ског ко мон вел та. 

7. де цем бар
1941. Ја пан ски ави о ни на па ли 
аме рич ку по мор ску ба зу у 
Перл Хар бу ру на Ха ва ји ма и 
уни шти ли ве ли ки број ави о на и 
бро до ва, што је убр за ло од лу
ку САД да се укљу че у Дру ги 
свет ски рат. 
1988. Со вјет ски пред сед ник 
Ми ха ил Гор ба чов у Ује ди ње
ним на ци ја ма об ја вио уни ла те
рал но сма ње ње со вјет ских 
тру па, тен ко ва, бор бе них ави о
на и ар ти ље ри је. 

8. де цем бар
1925. Об ја вље на је књи га 
Адол фа Хи тле ра “Мајн 
Кампф”, у ко јој је из ло же на 
кон цеп ци ја “Но вог по рет ка” и 
ра сне су пре ма ци је Не ма ца. 
1980. У Њу јор ку је уби јен бив
ши члан “Битлса” Џон Ле нон. 
Убио га је мен тал но по ре ме ће
ни обо жа ва лац Марк Деј вид 
Чеп мен, ко ји је ка сни је осу ђен 
на до жи вот ни за твор.

9. де цем бар
2000. СР Ју го сла ви ја и бив ша 
ју го сло вен ска ре пу бли ка Сло
ве ни ја ус по ста ви ле су ди пло
мат ске од но се. 
2002. Аме рич ка ави он ска ком
па ни ја “Ју нај тед Ер лајнс” под
не ла је зах тев за бан крот, што 
је нај ве ћи слу чај бан крот ства у 
исто ри ји авиоин ду стри је. 

10. де цем бар
1936. Аб ди ци рао је бри тан ски 
краљ Едвард VIII, јер ни је 
же лео да се од рек не же нид бе 
са Аме ри кан ком Во лис Симп
сон, ка ко је то од ње га тра жио 
пре ми јер Стен ли Бол двин. 
По сле аб ди ка ци је до био је 
ти ту лу вој во де од Винд зо ра. 
На сле дио га је Џорџ VI. 

11. де цем бар
1858. Све то ан дреј ска скуп шти
на из вр ши ла је сме ну ди на сти
је у Ср би ји, зба цив ши кне за 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. 
На пре сто је вра ћен Ми лош 
Обре но вић, а за ње го вог 
на след нка про гла шен је ње гов 
син Ми ха и ло. 
1941. Не мач ка и Ита ли ја су 
об ја ви ле рат САД, а Кон грес 
САД је истог да на об ја вио рат 
тим две ма зе мља ма. 

12. де цем бар
1873. У Ср би ји уве ден ди нар 
као нов ча на је ди ни ца, чи ме су 
от кло ње ни мо не тар ни ха ос и 
упо тре ба ви ше од 40 вр ста 
ту ђег ме тал ног нов ца. 
1915. По ле тео пр ви ави он 
на чи њен у пот пу но сти од ме та
ла. Кон стру и сао га Не мац Ху го 
Јун керс. 

HOROSKOP

Сре да, 6. децем бар
(23.  новем бар)

Св. Амфи ло хи је Ико ниј ски; 
Св.Гри го ри је; Св. Алек сан дар 
Нев ски

Четвр так, 7. децем бар
(24.  новем бар)

Све та вели ко му че ни ца Ека те ри
на

Петак, 8. децем бар
(25.  новем бар)

Све ти све ште но му че ник Кли
мент (Ода ни је Ваве де ња)

Субо та, 9. децем бар
(26.  новем бар)

Пре по доб ни Алим пи је Столп ник

Неде ља, 10. децем бар
(27.  новем бар)

Све ти муче ник Јаков Пер си ја
нац; Све ти Јаков Ростов ски

Поне де љак, 11. децем бар
(28.  новем бар)

Св. пре по доб но му че ник Сте фан; 
Све ти муче ник Хри сто

Уто рак, 12. децем бар
(29.  новем бар)

Св. муч. Пара мон и Филу мен; 
Св. Мар да ри је, еп. аме рич ко  
канад ски

Crkveni
kalendar

• Толи ка је сло бо да гово
ра да ме је сра мо та да 
слу шам.
• Кад год нам је тре ба ла 
мудра одлу ка, нисмо 
има ли кво рум.

Ли сна те 
ки фли це

Са стој ци: бра шно 600 г, ква сац 
30 г, мла ка во да 1 дл, ка ши чи ца 
ше ће ра, ки се ло мле ко, 5 ја ја, мар га
рин 125 г, кач ка ваљ 100 г, ка ши чи ца 
со ли,  су сам.

При пре ма: Раз му ти ти ква сац у 
мла кој во ди са ше ће ром и ма ло 
бра шна. Кад на до ђе, за ме си ти 
те сто са бра шном, ки се лим мле ком, 
три ја ја, два жу ман ца и ка ши чи цом 
со ли. Оста ви ти да на ра сте, а за тим 
те сто по де ли ти на осам де ло ва и 
сва ки раз ви ти у круг. Пре ма за ти 
уму ће ним омек ша лим мар га ри ном 
и ре ђа ти је дан на дру ги. Зад њи не 
пре ма зи ва ти. Све раз ви ти окла ги
јом и се ћи на тро у гли ће. На сва ки 
ста ви ти по ко ма дић кач ка ва ља и 
уви ја ти ки фли це. Ре ђа ти их у плех и 
оста ви ти да на ра сту. Пре ма за ти 
бе лан ци ма, по сути су са мом и пе ћи 
у рер ни на 200 сте пе ни. 


