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тако је Слободан (српско име поносито!?) Праљак,
хрватски ратни злочинац, режисер у цивилству,
направио представу, извршивши самоубиство пред
камерама у Хашкој судници, приликом изрицања пресуде.
Одмах су се ратни и антиратни профитери дохватили
захвалне и високотиражне теме. И док су се ратни
профитери држали унапред утврђене мантре да је Хаг
једна политичка творевина и да тај суд нема намеру да
било шта уради на регионалном помирењу, дотле су
антиратни профитери форсирали причу о осуди кукавичког
чина једног ратног злочинца.
Не слажем се баш сасвим ни са једнима, ни са другима.
Хашки суд за ратне злочине у бившој Југославији,
наравно, јесте политичка творевина, баш као што је и рат
„продужетак вођења политике другим средствима“. Ту је
суђено барабама које су одговорне за непотребно убијање,
нажалост многима не, јер су се извукли. Али, не знам ни
за једног ко је тамо осуђен невин. Посао суда, сваког па и
хашког, јесте утврђивање кривице и одређивање казне за
доказану кривицу, а није да мири шовинистичке барабе и
убице свих фела и нација. То могу од суда да очекују само
малоумни.
А то да је Слободан (српско име, Слободо!) Праљак,
хрватски ратни злочинац, ко смо ми да преиспитујемо
судске одлуке. Е сад, да ли је самоубиство једног ратног
злочинца кукавички чин, зависи ко како гледа.
Имамо разне примере самоубистава кроз историју, али и
различита тумачења о самоубиству, зависно од културне
средине. У праисторијском периоду самоубиство је чин
којим је појединац помагао групи да преживи, тј. да сачува
храну. У примитивним друштвима самоубиство се
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Самоубиство
из заседе

користило различито. Као средство за освету, као
пребацивање одговорности за смрт на одређену особу, чин
омаловажавања противника.
Историја бележи многе славне самоубице: међу
уметницима Ван Гога, државницима, владарима и
војсковођама – Нерона, Марка Антонија, Стевана
Синђелића, Гебелса, Геринга, Хитлера, Салвадора
Аљендеа, књижевницима – Мајаковског, Јесењина, Џек
Лондона, Хемингвеја...
Ја се слажем с нашим председником да смрт Слободана
(српско име поносито!) Праљка није кукавички чин. Чак ми
је у доброј мери жао због тога што је овај „храбри“ чин
извршио „њихов“, а не „наш“ ратни злочинац. Ех, како
бисмо се ми сад бусали у прса, да је Ратко Младић (јунак
који је у рат пошао са „титовком“, да би би га окончао без
петокраке и са „капом Степе Степановића“ на глави) попио
бочицу са цијанидом, а не што је незадовољан пресудом,
псовао као кочијаш, дозволивши себи да га из суднице
избацују као пијаног госта из трећеразредне кафане.
вако, усташе се диче оним што ми нисмо успели.
Али, немојте завидети режисеру Праљку. Као
добар редитељ морао би знати да театрално
самоубиство у свакој представи нема смисла ако нема
катарзе. А у његовој представи је није било. Да је
Слободан (српско име!) Праљак рекао пре испијања да му
је жао свих оних које је злочиначки поклао и покајао се, то
би имало некаквог смисла. Али, он је рекао да презире
Хашки суд, ни у једном трену не рекавши да се каје,
напротив.
Зато представа редитеља Праљка, сигурно пада у
заборав.
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Део кинеске делегације у Градској кући

ПОСЕТА КИНЕСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ РУМИ

Први сусрет Руме и Нантонга
П
редседник румске општине Слађан
Манчић са сарадницима био је 8.
децембра домаћин кинеске при
вредно – политичке делегације из гра
да Нантонга, у Покрајини Ђангсу, једном
од три најразвијеније кинеске покрајине.
Кинеску делегацију из града, који са окол
ним насељима, има преко седам милио
на становника предводио је Ма Сјаопинг,
заменик председника Општине Нантонг.
У Градској кући су првом састанку при
суствовали републички и покрајински
званичници, Павле Башић из Национал
ног савета за координацију и сарадњу са
Русијом и Кином, потпредседник Покра
јинске владе и покрајински секретар за
привреду и туризам Иван Ђоковић, али и
представници Асоцијације кинеских при
вредника Србије и Војводине који су пре
неколико месеци по први пут били у посе
ти Руми.
На овом скупу представљени су еко
номски потенцијали румске општине,

Н

а 50. седници Општин
ског већа у Инђији
одржаној у петак, 8.
децембра као најважније тач
ке дневног реда, усвојени су
извештај о извршењу буџета у
првих девет месеци и утврђен
је предлог одлуке о ребалан
су буџета.
- Све капиталне пројекте
које смо планирали за ову
годину, а које нисмо успели
да реализујемо, пренећемо у
следећу, али имамо проблем,
а то су нагомилане обавезе
које се мере стотинама мили
она динара. Те обавезе смо
морали да уврстимо у буџет,
пре свега мислим на Дом
здравља, којем смо до сада
исплатили око 180 милиона

њени ресурси, радне зоне, посебно тек
стилна индустрија која има дугу тради
цију у Руми, а која је важна индустријска
грана у Нантонгу. Суштински, тражени
су правци будуће сарадње Руме и Нан
тонга, у склопу пријатељских и све више
пословних односа Србије и Кине.
Слађан Манчић је истакао да су Ма Сја
опинг и његови сарадници чули за Руму
будући да се овде налази велика фабрика
Хелткер Јуроп чији је један од инвестито
ра управо родом из овог кинеског града.
– Кинези су велика сила која је сада
у експанзији. Они су имали питања за
услове својих евентуалних улагања, а
ми смо покушали да се на овом састанку
представимо у што бољем светлу. Њих је
интересовало и расположиво пољопри
вредно земљиште, индустрија, образова
ње, а имају новац и ресурсе. Они су јаки
у текстилној индустрији и занимало их је
како је код нас. Занимало их је и инве
стирање у грађевинарство и производња

грађевинског материјала, могу да кажем
да сам задовољан с обзиром на то да је
ово први састанак и да су од многих гра
дова изабрали баш нас – рекао је после
састанка Слађан Манчић, указавши да су
кинески инвеститори опрезни и желе да
добро упознају средину и гаранције које
се нуде, пре него што инвестирају.
Подсетимо, у Руми је недавно отворена
кинеска робна кућа Панда која је настала
управо као резултат прве посете Асоција
ције кинеских привредника Србији.
– Делегација је била задовољна оним
што су чули и видели на овом састанку,
морам да кажем и да су дошли са добрим
предзнањем. Договорили смо и нове
састанке, а позвани смо да у фебруар
 у,
после кинеске Нове године, посетимо
Нантонг, да се упознамо са свим потен
цијалима овог великог града, и ми смо
тај позив са задовољством прихватили
– истакао је први човек румске општине.
С. Џакула

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ИНЂИЈА

Ребаланс буџета

динара. Имамо неке ства
ри које утичу на тај проценат
извршења буџета, који се не
односи на наше, изворне при
ходе, као што је пут Банстол
- Норцев за који ће врло брзо
бити расписана јавна набав
ка, чија је вредност 305 мили
она динара. То улази у буџет,
иако не дајемо сопствена
средства – објашњава Влади
мир Гак.
Гак је навео да око 100
милиона динара морају да
оставе на располагању до
краја текуће године због оба

веза које могу да пристигну на
наплату.
- То се односи на око 20
милиона динара које ћемо
морати да исплатимо фар
мацеутским кућама и око 80
милиона динара за радове
који су изведени претходних
година у новој спортској хали,
а који до данас нису исплаће
ни - каже председник Општи
не Инђија.
Општина Инђија ове године
није се кредитно задуживала
како би ту могућност остави
ли у случају реализације неке

капиталне инвестиције.
- Могли смо кредитно да се
задужимо, али нисмо хтели. У
процесу смо отуђења земљи
шта за пет нових инвестиција
и тај посао ће бити завршен
до марта следеће године.
Буџет за 2018. годину биће
доста реалнији, а најбитније је
да смо испунили оно што смо
имали за циљ, а то је да уре
димо индустријске зоне како
би омогућили долазак нових
инвеститора. Други приори
тет нам је био враћање дуго
ва како бисмо следеће године
ушли у капиталне пројекте
неопт ерећени и испунили све
оно што смо обећали грађа
нима - каже Гак.

М. Ђ.
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ТРИБИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

За пољопривреду повраћај
средстава од 50 до 70 одсто

У

пећиначкој општини су 6. децем
бра организоване три трибине за
пољопривреднике, у Пећинци
ма, Попинцима и Сибачу, на којима је
поред представника Општине Пећинци
учествовао и директор Покрајинског
фонда за развој пољопривреде Алек
сандар Богдановић, који је присутне
пољопривреднике упознао са свим
мерама Покрајинске владе и Покрајин
ског секретаријата за пољопривреду
о суфинансирању пољопривредника
путем субвенционисаних кредита, као
и са субвенцијама које Покрајина сваке
године обезбеђује.
- Обезбедили смо средства за изу
зетно повољне кредите на пет година,
са каматом од само један одсто, за
које Фонд не наплаћује документацију,
за које нема трошкова обраде креди
та и у којима нема скривених трошко
ва, што је за пољопривреднике много
повољније од задуживања код послов
них банака. Поред кредита, постоје
и субвенције за куповину система за
наводњавање, пластеника и стакле
ника и противградних мрежа, као и за
куповину нове погонске и прикључне
механизације, где се током ове годи
не проценат субвенцион
 исања кретао
од 50 до 70 процената од вредности
инвестиције, што значи да уколико је
неки пољопривредник уложио 50.000
евра, Покрајина му је вратила 35.000
евра у динарској противвредности.
Могу слободно да кажем да су скоро
сви који су ове године аплицирали за
средства Покрајинске владе за систе
ме за наводњавање и за подизање

пластеника и стакленика та средства
и добили. У наредних неколико дана
обићи ћемо свих 15 насеља у општи
ни Пећинци и упознати пољопривред
нике на које све мере подршке имају
право, како би већ почетком следеће
године могли да аплицирају за сред
ства – изјавио је Богдановић, који је
пољопривреднике упознао и са мера
ма Републичке владе, Министарства
пољопривреде и Управе за аграрна
плаћања.
Трибинама су присуствовали и пред
седница Привременог органа општине
Пећинци Дубравка Ковачевић Субо
тички и начелник пећиначке Општин
ске управе Жељко Трбовић, који је
нагласио да пећиначка локална само

ПЕЋИНЦИ

управа већ годинама пружа пуну логи
стичку подршку пољопривредницима у
прикупљању документације неопходне
за аплицирање за средства.
- За нас је изузетно значајно да
наши пољопривредници буду упозна
ти са могућностима које имају када су
у питању субвенције и због тога пла
нирамо да их преко Удружења пољо
привредника умрежимо и омогућимо
им да информације о свим расписаним
конкурсима добијају на мејл, а наша
администрација ће им пружити пуну
подршку у прикупљању неопходне
документације – најавио је Трбовић.
Трибине за пољопривреднике биће
одржане у свих 15 насеља пећиначке
општине.

Боља осветљеност за већу безбедност

О

вих дана приводи се
крају
ревитализација
уличне расвете у свих
15 насеља општине Пећинци,
а истовремено са ревитализа
цијом, ради се и на продужетку
електричне мреже у деловима
насеља пећиначке општине
која до сада нису имала улич
ну расвету.
Како нам је рекао Милан
Степановић, заменик дирек
тора Јавног предузећа Гра
ђевинско земљиште, про
јектовање и путеви општине
Пећинци, биће замењено око
600 натријумових сијалица на
територији пећиначке општи
не.

-Желим да нагласим да неће
бити замењене само сијалице,
већ ће поправка уличне расве
те бити извршена у потпуно
сти. Негде је до квара дошло
због неисправног грла или
пригушнице а не сијалице,
тако да смо овај пут решили
да заменимо све, како би сма
њили могућност квара. С обзи
ром да долазе краћи зимски
дани од изузетног је значаја
добро осветљено насеље, пре
свега због деце која се зими
враћају кући из школе касно
после подне, као и због веће
безбедности наших суграђана
и њихове имовине – истакао је
Степановић.
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БЕЗБЕДНОСТ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Видео надзор добра превентива

П

оследњих година све
доци смо све чешћег
увођења видео - над
зора у школама, који је у
већини случајева повезан
са полицијским станицама,
како би се смањило и спре
чило вршњачко насиље,
али и криминал у школама.
Већа опасност по безбед
ност ученика је у средњим
школа, где је теже испрати
ти сваки улазак у двориште
и просторије школе. Од три
средње школе у Старој
Пазови, видео надзор је
постављен само у гимнази
ји.
Средњошколски центар у
Старој Пазови у оквиру
којег се налазе три средње
школе, у самом је центру
места, има два улаза и
тешко је евидентирати ула
ске особа, које нису учени
ци или запослени у школи,
каже за М новине Драгосла
ва Мићић, директорка ЕТШ
„Вук Караџић“ Стара Пазо
ва.
- У основној школи се
лако распознају деца у
односу на неку особу која
може доћи са стране, која је
већ одрасла. Код нас су
ученици већ одрасли, три
школе су на једном месту,
некад је тешко раздвојити
да ли је то ученик једно од

Драгослава Мићић

те три школе или није –
напом ињ е
Драгос лав а
Мићић.
Директор Техничке школе
Лазар Ђукић каже да је без
бедност ученика нарочито
угрожена када падне мрак.
- Дешава се ту свашта,
нарочито у вечерњим сати
ма, од три сата када сад већ
падне мрак до увече. Није
само физичка безбедност у
питању, угрожена су деца и
од неких супстанци које
нису дозвољене и за које ми
евентуално имамо претпо
ставку да се овде доносе –
каже Ђукић.
Директор старопазовачке
Гимназије Мирослав Опав
ски је рекао да је видео над

Лазар Ђукић

Мирослав Опавски

зор постављен само у делу
зграде који користи гимна
зија, али да систем није
повезан са полицијом.
- Ми не гледамо нон-стоп,
него у случају када се нешто
деси, вратимо снимак и
видимо шта се у ствари
десило, ко је кривац. Ако је
нека штета у питању ко је
починилац, или ако је у
питању неки инцидент шта
се ту у ствари десило - поја
шњава Опавски.
Досадашње искуство је
показало да је видео надзор
добар као превентивна
мера, јер се многи другачи
је понашају када знају да их
снима камера, али опет
недовољан за потпуну без

бедност. Инциденти нису
чести, али како би се на
време спречили, неопх одно
је професион
 ално физичко
обезбеђење.
- Наставници нису обуче
ни да реагују у одређеним
ситуац
 ијама, ако се деси
нека туча не знам како би
наставница нека да раздво
ји или улети у тучу или већ
да поступи на неки начин да
спречи тај инцидент - нагла
шава Опавски.
Екст ремн их
случ ајева
насиља није било, вршњач
ко насиље међу пазовачким
средњошколцима није рас
прострањено, али опасно
сти вребају са улице.
Јарослава Клинко

У СТАРОЈ ПАЗОВИ НЕЗАПОСЛЕНОСТ ОПАЛА ЗА 34 ОДСТО

Половина незапослених без квалификација

Т

рећина незапослених младих до 30
година има само основну школу
За претходних 12 месеци, према
подацима Националне службе за запо
шљавање Сремска Митровица, стопа
незапослености у општини Стара Пазова
опала је за 34 одсто. На евиденцији је

тренутно 1.980 незапослених и захваљу
јући привредном расту, стопа незапосле
ности се свакодневно смањује.
Локална самоуправа је препознала, да
је проблем незапослених проблем свих и
сваке године издваја из буџета значајна
средства за реализацију програма и

Један од бројних погона у старопазовачкој индустријској зони

мера активне политике запошљавања,
што такође скраћује списак грађана који
траже посао. Међутим, то што предста
вља велики проблем јесте чињеница, да
је 47 одсто незапослених са основном
школом и чак трећина младих, који чине
21 одсто од укупног броја незапослених,
има само други степен, односно осам
разреда основне школе. Национална
служба за запошљавање организује за
та лица обуке, али је код њих низак ниво
мотивације за дошколовањем, док су
старији од 50 година чешће спремни за
дошколовањем и преквалифик ацијом,
али ту долази до проблема на другој
страни, односно послодавци често неће
да запосле старија лица.
На списку незапослених више је жена
свих старосних категорија. Од 438 мла
дих до 30 година, 290 су жене, односно
66 одсто, док проценат жена у категорији
незапослених старијих од 50 година
износи чак 76 одсто.

Ј. К.
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АКТУЕЛНО

ВЕЛИКИ РАДИНЦИ

Ускоро санација
амбуланте

Војислав Мирнић и др Мирослава Шево у амбуланти у Великим Радинцима

У

Великим Радинцима за десетак
дана почеће санација здрав
ствене амбуланте у центру села.
Јавна набавка је завршена, изабран
је извођач и према речима начелника
Градске управе за социјалну и здрав
ствену заштиту Војислава Мирнића,
извођач ће ускоро бити уведен у посао.
- У Великим Радинцима ће бити
извршена комплетна реконструкција
амбуланте. Радиће се кров, изолаци
ја на згради, фасада, мењати електро
и водоводне инсталације, кречиће се
просторије и заменити део столари
је. Радове финансира Канцеларија за
јавна улагања, док је израду пројек
та и припремне радове финансирала

локална самоуправа. Вредност радова
је 3.040.000 динара и рок за завршетак
истих је 60 дана – изјавио је начелник
Мирнић приликом обиласка амбулан
те прошлог четвртка, 7. децембра.
Према речима директорице Дома
здравља др Мирославе Шево, мешта
ни Великих Радинаца ће док трају
радови на амбуланти, на прегледе ићи
у бешеновачку амбуланту.
- У Великим Радинцима доктор
ка долази три пута недељно и када
се заврше радови, мештани ће има
ти боље услове за лечење, а здрав
ствени радници боље услове за рад
– рекла је др Шево.

Б. С.

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Спремна зимска служба

З

имска служба ЈКП „Комуналије“
је у потпуности опремљена за
сезону, током које ће дежурати 24
сата. Механизација предузећа се
састоји од шест трактора са ралица

ма, два мала и једног великог разба
цивача соли. У надлежности ЈКП
„Комуналије“ је чишћење снега и леда
са тротоара, тргова, паркинг места и
прилаза јавним установама.

M NOVINE
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РУРАЛНИ ЦЕНТАР „СОВА“

Бројање сова

Волонтери Руралног центра „Сова“
из Сремске Митровице поново покре
ћу акцију бројања сова на територији
сремског и мачванског округа. У пери
оду од 15. децембра до 15. јануара
сви они који примете јата сова могу да
се јаве волонтерима Руралног центра
путем фејсбук странице www.facebo
ok.com/ruralni.centar.sova, мејла rural
ni.centar.sova@gmail.com или телефо
на 064/30-62-833 и неко ће доћи да их
евидетнира, фотографише и забеле
жи присуство јата.
Како наводи Марко Цвијановић из
Удружења Рурални центар „Сова“ׅ,
сова Утина је угрожена и заштићена
врста у Србији. На врху главе има
уздигнуто перје (ушке), очи су јој жуто
наранџасте, кљун црн, а ноге и канџе
добро обрасле перјем. Изврсни су
летачи, а оглашавају се „хуком“, код
младих налик шкрипању љуљашке и
може се чути са даљине од преко два
километра. Један пар сова са младун
цима за годину дана поједе чак десе
так хиљада глодара.
Децембра 2014. у зимовалишту у
центру Сремске Митровице избројано
је 194 јединке, а организатори се
надају да ће сада на преко 15 локаци
ја евидентирати много више сова.

Б. С.

РОТАРИ КЛУБ РУМА

Девети рођендан
Ротари клуб Рума обележио је 1.
децембра девет година свог постоја
ња. Тема вечери је била култура, а
тим поводом су наступили Градско
позориште Рума, одломком из пред
ставе „Рума, Рума“, као и ГТО „Бранко
Радичевић“ наступом великог тамбу
рашког оркестра. Прослави ове годи
шњице је присуствовало око 200
гостију, међу њима и представници
десетак ротари клубова из Србије и
Македоније, као и „Српско-Британског
друштва“ и Београдског клуба страна
ца у Србији. Главни хуманитарни
догађаји су били аукција слика позна
тих румских сликара и томбола, а сав
приход који је прикуљен биће наме
њен изградњи ботаничке баште у
Пољопривредној школи „Стеван
Петровић Бриле“ у Руми.
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Предраг Вуковић, Радован Грчић и Станислав Ступавски

ОБЕЛЕЖЕН ШЕСТИ ДЕЦЕМБАР

Дан када је ослобођен Шид

О

Добитници
Децембарске награде
су Станислав
Ступавски, новинар,
писац и спортски
радник и Радован
Грчић, уметнички
руководила
фолклорног ансамбла
СКУД „Свети Сава“

пштина Шид прошле среде 6.
децембра, свечано је обеле
жила Дан општине и 73 године
живота у слободи након Другог свет
ског рата.
Обележавање овог значајног јуби
леја, почело је у сали Скупштине
општине Шид свечаном седницом
СУБНОР-а, на којој се присутним
члановима борачких организација из
шидске општине и гостима из других
општина, обратио председник Скуп
штине Општине Шид Велимир Рани
сављевић, a у спомен на ратне дане,
својим перформансом су се предста
вили ученици Основне школе „Вук
Караџић“ из Адашеваца.
Након свечане седнице, представ
ници локалне самоуправе, као и
представници борачких организација
из Шида, општина из Срема и Бога
тића, положили су венце на споме
ник палим борцима на градском гро
бљу, као и на спомен плочи на згра
ди Културно-образовног центра.
На спомен обележју код „Петокра
ке“, одржан је помен настрадалим
борцима, а присутнима се обратио
један од преживелих бораца Другог
светског рата Гаврило Винчић, као и
председници борачких организација
из Мачве и Шида, подсећајући при

сутне на овај важан историјски
датум.
Програм обележавања Дана осло
бођења, настављен је у Галерији
слика „Сава Шумановић“ где је одр
жана свечана академија и свечана
седница Скупштине општине Шид,
на којој су заслужним појединцима и
организацијама, уручене овогоди
шње Децембарске награде, захвал
нице и плакете. Том приликом пред
седник Општине Шид Предраг Вуко
вић, дао је осврт на све оно што је
урађено у овој години.
- Поносни смо на резултате у овој
години, а као најзначајније пројекте
истакао бих почетак изградње инду
стријске зоне, затим комплетну адап
тацију Основне школе „Сремски
фронт“, изграђен водовод у Соту и
још много корисних пројеката. Очеку
јем да ћемо у 2018. години имати још
више радова на унапређењу услова
живота свих нас и надам се да ће
наш град кренути напред како би и
становници много боље живели рекао је Вуковић.
Свечану седницу отворио је пред
седник Скупштине Велимир Раниса
вљевић рекавши да Општина Шид
никада неће заборавити своје осло
бодиоце. Председник Општине Шид
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Велимир Ранисављевић

Плакете су уручене Скупштини АП Војводине,
Покрајинској влади, Покрајинском секретарија
ту за привреду, водопривреду и шумарство,
Управи за капитална улагања АП Војводине,
Министарству без портфеља задуженом за демо
графију и популациону политику и УСАИД-у
Предраг Вуковић на свечаности је
уручио Децембарске награде Стани
славу Ступавском, новинару, писцу и
спортском раднику из Шида и Радо
вану Грчићу, уметничком руководио
цу фолклорног ансамбла СКУД „Све
ти Сава“. Захвалнице су уручене
Удружењу жена „Вишњићево“ из

Добитници плакете

Вишњићева, Удружењу жена „Моро
вићанке“ из Моровића, Живки Комле
нац, педагогу у Предшколској уста
нови „Јелица Станивуковић Шиља“,
Основној школи „Бранко Радичевић“,
Одреду извиђача „Лазар Бибић“,
Дејану Бобаљу, председнику Савета
месне заједнице Бикић До и Весели
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ну Вучковићу, књижевнику из Шида.
Општина Шид сваке године доде
љује и плакете појединцима и органи
зацијама ван територије општине,
који су се истакли својом делатношћу
на хуманитарном, културном и другом
плану. Ове године плакете су уручене
Скупштини Аутономне покрајине Вој
водине, Покрајинској влади, Покра
јинском секретаријату за привреду,
водопривреду и шумарство, Управи
за капитална улагања АП Војводине,
Министарс тву без портфеља задуже
ном за демографију и популациону
политику и УСАИД-у. У име Покрајин
ске владе председнику Општине Шид
на урученом признању захвалио се
Небојша Дракулић, помоћник секре
тара за регион
 ални развој, Саша Сте
вановић, покрајински секретар за
привреду, пољопривреду и шумар
ство, а испред Владе Србије присут
нима се обратио Гојко Тркуља, помоћ
ник министра без портфеља.
Свечаност су увеличали глумци
Аматерског позоришта „Бранислав
Нушић“ из Шида, говорећи текст
Срђана Малешевића о јунаштву
Шиђана, а на крају програма својим
композицијама представио се гудач
ки квартет Кристал Стрингс из Бео
града.
Поводом Дана ослобођења града
Шида и Дана општине Шид, у сали
КПД „Ђура Киш“ чланови Удружења
ликовних уметник а и стваралаца
општине Шид, отворили су самостал
ну изложбу Олге Чизмар. Поред 64
уметничка дела ове уметнице, у изло
жбеном простору представљена је и
историјска документација и фотогра
фије, као сећање на датум када је
Шид ослобођен. 
М. Н.

Фото: В. Цуцанић
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OTVORENO PISMO OSNOVNOM JAVNOM TU@IOCU

Da li Tu`ila{tvo {titi od
funkcionere DS Lemaji}a
Н

Nije nam jasno da li
je Tu`ila{tvo (ne)
namerno vodilo
predistra`ne
radwe, tako da se
nikada ne nai|e na
trag eventualnom
lopovu, ili je u
pitawu „samo“
nedostatak
politi~ke voqe?
^ije politi~ke voqe,
strana~ke ili
privatne, pitamo se,
s obzirom na to da je
Tu`ila{tvo dr`avni
organ, a u ovom
slu~aju se radi o
pqa~ki gradskog
buxeta? Za{to wega
(buxet, to jest)
Tu`ila{tvo u
odgovoru na na{e
pitawe ne pomiwe ni
jednom re~ju?

езадовољни одговором
Основног јавног тужиоца у
Сремској Митровици,
редакцији М новина, у вези рада по
анонимној кривичној пријави против
функционера Демократске странке
Мирослава Кендришића и Ненада
Лемајића, принуђени смо да јавно
реагујемо.
Да подсетимо јавност и
Тужилаштво, пре више од годину и
по дана, у Полицију и Основно јавно
тужилаштво упућена је анонимна
кривична пријава следеће садржине:

Према нашим сазнањима дошло је

до злоупотребе, односно кривичног
дела од стране функционера
Демократске странке у Сремској
Митровици, чиме је оштећен буџет
града Сремске Митровице за
милион и сто хиљада динара.
Дописом који је потписао др
Мирослав Кендришић, председник
ГО Демократске странке у
Сремској Митровици, обавештени
су надлежни у градском буџету 10.
јула 2014. године да је дошло до
промене њиховог текућег рачуна,
како би убудуће средства за
делатност Демократске странке
била уплаћивана на тај рачун.

Др Мирослав Кендришић

ВИШЕ НЕГО ОЧИГЛЕДНА ПРЕВАРА: Зашто се Тужилаштво оглуш
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krivi~ne odgovornosti
i Kendri{i}a?!

ПРИПРЕМИО: Владимир Ћосић

Међутим, према сазнањима до
којих смо ми дошли, а до којих су
такође дошли и одређени медији,
рачун који је председник ГО
Демократске странке др Мирослав
Кендришић представио као рачун
странке, фактички је рачун
приватног удружења грађана
Ненада Лемајића, такође
функционера ДС у Сремској
Митровици.
Због представљања рачуна
приватног удружења функционера
Демократске странке Ненада
Лемајића, као рачуна поменуте
странке, доведени су у заблуду

надлежни из Управе за градски
буџет, па је тако градски буџет
оштећен за 1,100.000 динара у
корист приватног лица, који је
представљен као рачун
Демократске странке у Сремској
Митровици.
Сматрамо да је овим делом
учињена класична превара,
противно законима Републике
Србије, чиме је градски буџет
опљачкан за 1,100.000 динара.
Сматрамо да је Ваша обавеза да
се позабавите оваквом
криминалном радњом и да након
спроведене истраге утврдите:

Ненад Лемајић

шује у вези са приватним рачуном који се наводи као рачун ДС

М новине су
утврдиле да није у
питању никакав
наводно „нови
рачун странке“
како у свом
допису наводи др
Кендришић, него
рачун приватног
удружења његовог
страначког колеге
Ненада Лемајића.
Све се то наводи у
кривичној пријави.
Због тога се
запрепашћени
питамо зашто
Тужилаштво није
проверило наводе
из кривичне
пријаве?
1. Да ли је Градски одбор
Демократске странке у Сремској
Митровици на криминалан начин
злоупотребио буџет града
Сремска Митровица?
2. Чији је заправо рачун, који је
као кукавичје јаје подметнут као
текући рачун Градског одбора ДС?
Надамо се да ћете предузети све
законске мере против оних који
крше законе Републике Србије.
Текст кривичне пријаве прослеђен
је и М новинама, које су већ писале
о злоупотребама градског буџета од
стране Демократске странке, па смо
зато са посебном пажњом пратили
овај случај. Очекивали смо, изгледа
узалуд, да ће Тужилаштво као орган
државе имати посебну мотивацију да
се позабави могућом пљачком,
градског буџета на врло очигледан
начин.
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Нажалост, ништа од тога.
Тужилаштво као да уопште није
прочитало кривичну пријаву и оно
што се у њој сугерише. То се и види
из одговора на питање докле се
стигло са предистражним радњама
по овом случају.
Као да смо смо се „играли глувих
телефона“(?!).
После више од годину и по дана
„предистражних радњи“, одговор
који смо добили од Тужилаштва нас
је изненадио. У њему се између
осталог каже:
У вези анонимне кривичне
пријаве против функционера
Демократске странке др
Мирослава Кендришића и Ненада
Лемајића, ово Tужилаштво је
спровело предистражни поступак,
те након прикупљених доказа и
спроведеног економско финансијског вештачења,
утврђено је да у релевантном
периоду нису уочене исплате са
рачуна Удружења „Покрет
Митровица – европска регија“,
које су супротне финансирању
редовног рада, из чега
произилази да у радњама било
ког лица нема елемената
кривичног дела за које се гоњење
предузима по службеној
дужности, јер нема нити штете
нити користи за било кога.
Тако обавештава новинаре
Основни јавни тужилац, у потпису
Нада Радмановић Грозданић.
Зато се, изненађени оваквим
одговором, с правом питамо:
Да ли се то у Тужилаштву неко
прави невешт, или покушава да
направи лакрдију кривичне
пријаве и од новинарских питања
у интересу јавности?
Из текста кривичне пријаве, коју
Тужилаштво очигледно игнорише,
јасно се види на шта она упућује.
Упућује на то да су функционери
Демократске странке, рачун
приватног удружења, представили
као свој (у питању је класична
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Зашто Тужилаштво није проверило чији
је број рачуна послат Управи за буџет
10. јула 2014. године, односно да ли се
број приватног рачуна наводи као број
Демократске странке? Зар
фалсификовање рачуна у службеном
допису странке није кривично дело?
превара), обавештавајући Управу за
буџет да им на тај рачун уплаћује
буџетски новац за страначке
активности. То се може видети (ако
Тужилаштво жели да види?) из
дописа Управи за буџет, који је
упућен 10.07.2014. године (број 483),
а који је потписао председник
Gрадског одбора ДС др Мирослав
Кендришић. Плус тога, М новине су
утврдиле да није у питању никакав
наводно „нови рачун странке“ како у
свом допису наводи др Кендришић,
него рачун приватног удружења
његовог страначког колеге Ненада
Лемајића.
Све се то наводи у кривичној
пријави.
Због тога се. запрепашћени
питамо зашто Тужилаштво није
проверило наводе из кривичне
пријаве?
Зашто Тужилаштво није
проверило чији је број рачуна
послат Управи за буџет 10. јула
2014. године, односно да ли се број
приватног рачуна наводи као број
Демократске странке? Зар
фалсификовање рачуна у
службеном допису странке није
кривично дело?
Колико је пара из буџета, на
основу лажног рачуна, којим је
преварена Управа за буџет,
уплаћено на рачун приватног
Удружења „Покрет Митровица –
европска регија“? Зар евентуална
пљачка буџета не занима Основно
јавно тужилаштво? Уместо тога оно

Колико је пара из буџета, на основу
лажног рачуна, којим је преварена
Управа за буџет, уплаћено на рачун
приватног Удружења „Покрет
Митровица – европска регија“? Зар
евентуална пљачка буџета не занима
Основно јавно тужилаштво? Уместо
тога оно нас обавештава да се бавило
стварима које уопште нису предмет
кривичне пријаве...

нас обавештава да се бавило
стварима које уопште нису предмет
кривичне пријаве...
Кога брига коме исплаћује новац
неко приватно удружење? Нас
занима да ли то приватно удружење
учествује у криминалној радњи, тако
што даје лажни рачун,
представљајући га као рачун
Демократске странке!
Према томе, Тужилаштво је имало
само да провери тврдње у кривичној
пријави, али то није учинило. Уместо
тога обавештава нас да нису уочене
никакве незаконитости у вези са
исплатама тог удружења. Нешто
што нико ни не тражи од
Тужилаштва, јер је у питању
приватан рачун. Тражи се управо
обрнуто од онога што „ради“
Тужилаштво. Тражи се информација
да ли је на приватни (лажно
представљен као страначки) рачун
уплаћен новац из градског буџета.
Из ког разлога Тужилаштво одбија
да поступи по кривичној пријави?
Зато се, не без разлога, питамо:
да ли Тужилаштво и по чијем налогу
штити од кривичне одговорности
функционере ДС Ненада Лемајића и
Мирослава Кендришића?! Није нам
јасно да ли је Тужилаштво (не)
намерно водило предистражне
радње, тако да се никада не наиђе
на траг евентуалном лопову, или је у
питању „само“ недостатак политичке
воље? Чије политичке воље,
страначке или приватне, питамо се,
с обзиром на то да је Тужилаштво
државни орган, а у овом случају се
ради о пљачки градског буџета?
Зашто њега (буџет, то јест)
Тужилаштво у одговору на наше
питање не помиње ни једном речју?
Пошто по овом случају не
очекујемо да Основно јавно
тужилаштво уради било шта што је
у интересу државе и локалне
самоуправе, односно заштите
буџета Града Сремска Митровица,
бићемо принуђен да се обратимо
Вишем јавном тужилаштву коме
планирамо да поднесемо притужбу
на рад Основног јавног тужилаштва.
Надамо се да ће они имати више
разумевања за борбу против
злоупотребе и евентуалних
криминалних радњи.
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ДОМ ЗДРАВЉА ПЕЋИНЦИ

Неусловне амбуланте
постају прошлост

Д

евет амбуланти на територији
пећиначке општине, као и Дом
здравља „Др Драган Фундук“ у
Пећинцима ускоро добијају сасвим ново
лице, а радове који су започели на
реконструкцији амбуланти у Дечу и
Суботишту, 8. децембра је обишла пред
седница Привременог органа општине
Пећинци Дубравка Ковачевић Суботич
ки у пратњи заменице директора пећи
начк ог Дома здравља Александре
Гавранчић Симић, и том приликом се
упознала са темпом и квалитетом рада.
Неусловна амбуланта у Дечу година
ма није реновирана, те ће замена сто
ларије, комплетно кречење унутрашњо
сти, као и реконструкција тоалета омо
гућити пацијентима и здравственим
радницима много боље услове за рад, а
како нам је рекла председница Дубрав
ка Ковачевић Суботички, крајњи циљ
реконструкције је, осим бољих услова
за рад и енергетска ефикасност.
- Један од циљева пећиначке локалне
самоуправе управо је побољшање ква
литета здравствених услуга, с обзиром
на то да у неке амбуланте није годинама

улагано и да су поједине биле потпуно
неусловне за рад. Желимо да обезбеди
мо сваком становнику наше општине
квалитетну здравствену услугу, а нашем
медицинском особљу знатно боље
услове за рад – истакла је Ковачевић
Суботички, и додала да ових дана треба
да започну радови на реновирању амбу
ланти у Ашањи и Попинцима, а до краја
године биће реновиране и месне амбу
ланте у Карловчићу, Обрежу, Огару,
Купинову и Доњем Товарнику, као и уну
трашњост пећиначког Дома здравља.
Током обиласка радова у Дечу, пред
седница Дубравка Ковачевић Суботич
ки, искористила је прилику да поразго
вара са мештанима овог насеља.
Након Деча, председница је обишла и
радове на реконструкцији амбуланте у
Суботишту, где се такође потпуно рено
вира унутрашњост просторија и тоале
ти, чиме ће и ова амбуланта бити потпу
но опремљена за квалитетну здравстве
ну услугу, а постављени су и рукохвати
на степеништу на улазу, што ће омогу
ћити слабије покретним грађанима да
се сами попну до уласка у амбуланту.

ЈП „ГАС – РУМА“

Репрограм и ове године

К

ако је и најавио у разговору за наше
новине Рада Маравић, директор ЈП
„Гас – Рума“, ово јавно предузеће ће
и ове године, из сопствених средстава,
финансирати репрограм рачуна за утро
шени природни гас.
Репрограм се, као и раније, односи на
потрошаче категорије „домаћинство“ а
важиће за период од новембра ове до
марта наредне године.
Репрограм подразумева да се рачуни
за испоручену количину природног гаса
деле према датуму доспећа на 70 одсто

месечног дуга који доспева за наплату
до 20. у текућем месецу, а за утрошак
гаса за претходни месец, те на 30 проце
ната преосталог дуга за тај месец који
доспева по истеку 170 дана од издавања
рачуна.
ЈП „Гас – Рума“ четири године уназад
омогућава својим потрошачима репро
грам дуговања. Од 2014. године само
предузеће својим средствима финанси
ра тај репрограм, уз податак да је репро
грам повећан на пет рата.
С. Џ.
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Међународни
дан волонтера
Румска општина се прикључила обеле
жавању 5. децембра, Међународног дана
волонтера, одржавањем радион
 ице на
којој је указано на значај волонтеризма и
његов допринос друштву.
Радионицу је организовала Канцелари
је за младе.
На овој радионици је истакнуто да су
волонтери - људи добре воље који за свој
ангажман не очекују материјалну надокна
ду, већ само моралну и друштвену сатис
факцију. Они помагање и посвећивање
времена другима сматрају изразом људ
ске хуманости, солидарности и узајамно
сти, као и осећањем одговорности за своју
заједницу.

Канцеларија је поново отворена у Руми,
као резултат сарадње локалне самоупра
ве и Покрајинског секретаријата за спорт
и омладину. Једни од најактивнијих су
волонтери Црвеног крста који су, у оквиру
радионице, имали презентацију на тему
ХИВ. Међу њима је Зорана Лазаревић која
нам је рекла да, управо у тешким несре
ћама, волонтери су ти који први излазе на
терен.
– Ја сам почела да волонтирам у сед
мом разреду са програмом Превенција
болести зависности и дошла сам преко
школе у Црвени крст Рума. Ту сам и оста
ла, ево скоро 13 година. Важно је напоме
нути да Црвени крст заиста ради на здрав
ственом просвећивању деце, младих и
омладине. Ми смо данас са тим циљем
и дошли овде, да представимо рад Црве
ног крста Рума и колико је значајно наше
деловање – истиче Зорана Лазаревић.
Гости из Канцеларије за младе иришке
општине представили су примере добре
праксе из свог рада.
С. Џ.

14

ЗДРАВСТВО

M NOVINE

13. DECEMBAR 2017.

ИНТЕРВЈУ: Прим. др Горан Ивић

Наши људи више брину
него код ког доктора

Народ би морао да
почне да „гугла“
докторе. Ви једном у
животу идете на
операцију и не можете
то препустити случају,
као сви су доктори
исти. Нису исти. Ја
сам рођаку једног
пацијента, који је због
грешке у дијагнози
претходног колеге
доведен у тешком
стању, питао, како сте
ви уопште дошли до
тог доктора? Па,
случајно, каже она. Па,
је л’ случајно купујете
сто и столице за кућу?
Каже, па не,
потражимо на гуглу

З

а лекаре, као и за већину других
професија, често важи пракса да
„врана врани очи не вади“,
нарочито када се неки од колега због
пропуста нађе на суду. Један од
ретких кога наводе по другачијој
пракси је др Горан Ивић, митровачки
хирург. У предмету који се у Основном
суду води по тужби породице Бањац
против митровачке Опште болнице,
због смрти оца и супруга Драгутина
Бањца, др Ивић је као сведок изнео
мишљење да је пацијент неадекватно
лечен. Његове речи потврдило је и
вештачење стручњака са
Медицинског факултета. Судски
претрес је заказан за 30. јануар
следеће године.

: Да ли постоје
MМNOVINE
НОВИНЕ:
конкретни и мерљиви поступци,
путеви и кораци у лечењу, којих
лекари и медицинско особље
морају да се придржавају? Да ли
су ти протоколи обавезујући или
не? Ако су обавезујући, не би било
тешко на суду да се докаже ко је
крив у случају трагичног исхода.
Др Горан Ивић: Данас у свету и
код нас постоје водичи добре
клиничке праксе који су обавезујући у
лечењу појединих болести. Постоје
неке основне медицинске и
хируршке смернице које су врло
јасне, и у принципу, увек се може
доказати ко је крив. Али, овде се
морам оградити, у конкретном
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где ће летовати
ће се лечити
случају нико није осуђен за кривицу.
А што се овога тиче, постоји неколико
проблема које људи бркају. Постоје
компликације у лечењу и постоје
грешке нечињења и погрешног
чињења. У нашим протоколима
постоје, у доста великом броју
болести, водичи добре клиничке
праксе којих се ми држимо. И у том
случају суд би могао врло лако да
донесе одлуку. Међутим, у неким
стањима и компликацијама то је
практично немогуће доказати. Код
многобројних компликација постоје
разни услови и разлози који доводе
до њих, и ту су лекари понекад
немоћни. У суштини, лекари су само
помагачи природе. Нико и не очекује
да лекари чине немогуће, али битно
је односити се према пацијенту са
дужном пажњом. Оно што је
најважније у медицини, а у хирургији
посебно, је хијерархија, односно
систем одговорности који мора да
постоји. И ту не би требало да има
грешака. Када то закаже онда се
дешавају пропусти, ко ће урадити,
кад ће урадити, и тада може да дође
до, условно речено, грешака.
Акредитација подразумева процес у
којој болница за сваког пацијента, под
одређеном дијагнозом, поступа увек
по унапред утврђеним правилима, тј.
алгоритмима, и да је обезбеђена сва
регулатива и подршка која је
усмерена ка добром исходу лечења.
То је нешто што утврђује пут
пацијента којим он иде кроз болницу у
току лечења. Неке развијеније земље
у својим информационим системима
имају задате поступке већ код
одређивања дијагнозе пацијента, тако
да су ти поступци већ задати.
Ви сте се у случају Драгутина
Бањца из Шида изјаснили у смислу
да сматрате да је било пропуста у
лечењу. Да ли су ваше колеге биле
изненађене вашом изјавом на
суду?
Мени до сада нико није пришао и
рекао да сам погрешио. Ја сам био
сведок на суду, рекао истину под
заклетвом, а нисам био вештак, нити
сам знао како ће вештаци примити то
што сам рекао. Ја сам причао као
сведок, све оно што сам видео и што
знам да се догодило. Не осећам
одбојност колега који су укључени у
судски спор. И не верујем да би било
ко од колега могао да ми замери, јер
то је тако било.

Колико сте често у вашој
лекарској каријери имали прилике
да учествујете у судским
процесима?
И као директор Митровачке
болнице, и као општи хирург и као
директор Хируршке клинике у Новом
Саду ишао сам на велике судске
процесе који су се водили последњих
десетак година у Србији и као вештак
и као сведок. Али, једно је бити
сведок, а друго је бити вештак. Као
сведок ви, ја тако сматрам, не бисте
смели другачије да се понашате него
само да говорите истину. Као вештак,
имате гомилу папира које морате
објективно да тумачите. Ја сам увек
то тумачио онако како је
најобјективније. И као што увек
покушавам да нађем медицинско
објашњење за неку болест, тако исто
покушавам да нађем медицинско
објашњење за сваки случај. У гомили
папира, симптома, поступака,
изговорених реченица, предузетих
радњи, пропуста, операција, морате
да нађете неку повезаност и то
сублимирате у изјаву коју ћете дати
на суду и коју ће суд на крају
прихватити. Врло је битно да ваш
извештај, као вештака, притом не
може да одбије ниједна страна у
поступку.
Вештаци са Медицинског
факултета су извештачили случај
Драгутина Бањца. Како суд тумачи
таква вештачења?
Ви ту немате куд. Морате да читате
документацију. Ви не познајете ни
оног ко је тужио, ни туженог. У веома
компликованим случајевима које сам
имао у Београду, на мене нико није
вршио утицај. Ја сам однео кући
гомилу документације. Ви се у таквим
ситуацијама морате озбиљно бавити
свим изјавама, свим детаљима из
судско - медицинске документације,
да бисте донели сублимирани
закључак из кога суд јасно може да
види на чију страну иде, да тако
кажем „медицински суд“. Ви се
морате изјаснити о томе да ли су
предузети поступци чињени на добар
начин или нису. Зато је у судском
тиму увек судски вештак и неко из
сродних области, на пример
гинекологије, хирургије... Значи, увек
је у питању тим људи који доноси
јединствен закључак. Наравно и једна
и друга страна у судском поступку
могу да улажу жалбе на мишљење
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Мени је ружно што се
доктори прозивају
појединачно због
нечег што је затајило у
систему. Сматрам да је
проблем у нашем
здравству то што се
неке ствари које се
усвајају на нивоу
министарства, које
доносе реалан
бољитак за
здравствени систем,
на локалу не
имплементирају у
довољној мери
вештака. Принципијелно, што се
мање мењају вештаци, то значи да је
објективније донет закључак о
конкретном случају.
Мени је ружно што се доктори
прозивају појединачно због нечег што
је затајило у систему. Сматрам да је
проблем у нашем здравству то што се
неке ствари које се усвајају на нивоу
министарства, које доносе реалан
бољитак за здравствени систем, на
локалу не имплементирају у
довољној мери. Министарство
здравља чини доста и ради на
увођењу разних новина и развоју
трансплантационе, кардиохируршке,
кардиоваскуларне и других грана
хирургије које су јако значајне за
нашу земљу. Често тај инпут који се
даје са врха и политичке и академске
пирамиде не прати унапређење
лечења на локалу. Дакле, они јасно
дају сигнале да је унапређење
здравствене заштите отворено и за
све остале нивое здравственог
система. Ту је проблем. Није то
проблем једног човека. Увек је
проблем у некој организацији. Не
лечи пацијента у државној болници
само један лекар. Сви имамо
одговорност ако нешто промакне
нашој пажњи.
Занимљива је изјава у
представки болничког правника
како нису радили компјутери, па
није било могуће да се формира
документација. И да је шећерна
болест таква и да су инфекције
могуће.
Та изјава не значи ништа. Ни моје
мишљење као сведока не значи
ништа, док вештаци не процене да ли
је релевантно, тј. значајан је само
закључак вештака. Ви данас имате
документацију, али опет се зову
сведоци. Ми за сваког пацијента

16

M NOVINE

ЗДРАВСТВО

лекарске коморе ипак мало више
штите струку. Нарочито у свету,
коморе имају важну улогу у смислу
медијског праћења неких судских
поступака, па тако не дозвољавају
тенденциозно писање и извештавање,
док се не докаже бар нешто од оног
што је предмет суда.

пишемо такозване декурзусе који су
део свакодневног посла, осим нашег
оперативног рада. То би све требало
да буде представљено у медицинској
документацији сваког пацијента. Та
документација у једном моменту
може постати и судска уколико се
отвори процес, а до тада је само
медицинска.
Шта је најтеже лекару који се
појављује као сведок на суду?
Мени ту ништа није тешко. Врло
често и не знам због кога идем на
суд. Ја не доносим своје судове и
закључке, него говорим истину под
заклетом.
Влада мишљење, међу обичним
светом, „да врана врани очи не
вади“, односно да се лекари
међусобно подржавају у судским
поступцима. То наравно важи за
све друге професије. Да ли се може
донети таква паушална оцена?
Могуће је да подсвесно постоји
такав тренд, као и у сваком послу где
би неко колегу пре одбранио, него
оптужио. Али кад сам ја у питању,
овде се не ради о томе кога ћу ја
оптужити, него да ли ћу рећи истину
или не. Много је теже изрећи
неистину него истину. Тако да мислим
да ниједан колега не треба да
поступа другачије, набоље је помоћи
колеги ако се каже истина. Често та
истина и није тако страшна, а на крају
крајева од истине се не може побећи.
Ви сте један део каријере
провели у иностранству. Како би
случај Драгутина Бањца изгледао
у, на пример, једној Немачкој?
У једној Немачкој доктори су
осигурани, то је прва разлика. Даље,
тамо би свака компликација била
утужена, што код нас није случај. Код
нас нису све компликације утужене. У
Немачкој се доктори не могу бавити
својом струком уколико нису
осигурани. У Немачкој су лекари
рангирани и по томе, те постоји јавно
доступан увид у судове лекара. Када
вас пацијенти траже, траже вас на
претраживачима и обавезно гледају и
број судских процеса, осим ваше
стручности кроз јасне референце. То
је, у једном смислу, и мерило
вредности. То код нас не постоји.
Када би таква пракса постојала код
нас, када би лекари били осигурани,
онда би врло брзо неки од нас
изгубили могућност да раде. Ниједно
осигуравајуће друштво неће да
осигура лекара који прави велики број
компликација. Ствар је потпуно
другачије постављена у Немачкој.
Тамо је све системски уређено, нема
бирања по томе да ли ме неко воли
или не, да ли сам припадник ове или
оне политичке стране. Ви ако сте
једном постали у Немачкој оberarzt,
водећи хирург, никад асистент не
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може да буде изнад вас, ни у ком
смислу. То се код нас дешава
свакодневно. У Немачкој доктор
асистент никад не може да уђе у
хируршку салу без водећег хирурга.
Асистент никад не може постати
оberarzt уколико га више водећих
хирурга не предложи. Код нас има
много дискрепанце у томе ко одлучује
и ко има искуства. То тамо не може.
Не може се пропустити ништа, не
може неко ко нема „километражу“ да
наређује неком ко има искуство. То је
један потпуно ригидан систем који
чува сваког пацијента. Много боље су
плаћени водећи хирурзи од доктора
асистената, разлике у платама су и
по неколико хиљада евра. А код нас
често они који не улазе у операциону
салу имају много већу плату него они
који раде највећи број операција.
Како пацијенти, генерално
гледано могу да се осигурају, да
тако кажемо, да ће у здравственој
установи добити правовремену и
адекватну лекарску помоћ и
медицинску негу?
Народ би морао да почне да „гугла“
докторе. Ви једном у животу идете на
операцију и не можете то препустити
случају, као сви су доктори исти. Нису
исти. Ја сам рођаку једног пацијента,
који је због грешке у дијагнози
претходног колеге доведен у тешком
стању, питао, како сте ви уопште
дошли до тог доктора? Па, случајно,
каже она. Па, је л’ случајно купујете
сто и столице за кућу? Каже, па не,
потражимо на гуглу. Како летовање
одаберете? Па, потражимо на гуглу.
Како се одлучујете за зимовање?
Потражимо исто на гуглу. Па, што
онда доктора нисте проверили мало
на гуглу? Је л’ то вама тако неважно?
Људи морају мало више да обрате
пажњу кад бирају лекаре.
Каква је улога ваше струковне
организације, Лекарске коморе, у
судским поступцима? Да ли
Лекарска комора поступа тек након
правоснажних пресуда?
Лекарска комора се углавном не
меша у спорове. И у свету и код нас

Радите у државној установи, дуго
сте били на руководећим
позицијама. Сада имате и искуство
из приватног сектора. Какво је ваше
мишљење, којим правцем треба да
иде наше здравство?
Морам да кажем да сам изненађен
бројем добрих пројеката
Министарства здравља и
Покрајинског секретаријата за
здравство. Међутим, то мора да се
преноси и на болнице и домове
здравља. Ту је сваки директор и
начелник одговоран за напредовање
струке. Вама нико неће у Немачкој
или Америци доћи и понудити било
шта. Они, мислим на систем
здравства, прописују оквире, а на
вама је да у тим границама најбоље
организујете рад установе. Да се
мене пита ја бих што пре здравство
убацио у програм плаћања по
групама сродних дијагноза. Онда би
директори болница почели да
размишљају колико кошта
компликација. Тада не би могли да
затварају очи пред бројем нечијих
компликација, јер би то дирекно
утицало на буџет тј. економску
солвентност једне болнице. Сваки
директор морао би устројити
организацију своје болнице по таквом
систему. Једноставно, финансијска
одговорност вас тера и у
организациону одговорност. А онда не
смете да пропуштате случајеве, него
да их погледате у очи. Ја не мислим
да садашње руководство Митровачке
болнице то не ради, него то је једини
кључ за повољан завршетак лечења
сваког пацијента.
Када ће се, по вашем мишљењу,
приватни сектор укључити у систем
државног здравственог осигурања?
Једна од кључних премиса нашег
закона о здравственој заштити је да
пацијент може да бира лекара код
кога хоће да се лечи. Лекари у
државним болницама то често
заборављају. Сваки пацијент има
право да своје сопствено тело повери
само неком у кога има поверења.
Мислим да је процес имплементације
приватног сектора у државни сектор и
измена начина осигурања нешто што
би требало да доведе до бољитка.
При томе, ја не мислим да се у свим
приватним ординацијама боље ради
него у државним. Али приватни сектор
се мора прихватити као реални сектор
у који су уложена значајна средства,
који је одлично опремљен и са којим
ће државни сектор морати да уђе у
конкурентску борбу.
Владимир Ћосић
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УП ФРУШКА ГОРА - СРЕМ

ФЕНИКСОВО ПОСЕЛО

СТАРА ПАЗОВА

Успех стрелаца

У знаку поезије

Приводи се крају
кружни ток

Првог викенда у децембру званично је
завршена овогодишња Лига особа са инва
лидитетом Србије серијском ваздушном
пушком. Удружење параплегичара Фрушка
гора – Срем из Старе Пазове забележило
је изванредне резултате. Ангелина Јосић
освојила је прво место у конкуренцији жена,
а у мушкој конкуренцији представници
нашег Удружења Милан Гаћеша и Горан
Рајковић заузели су четврто и осмо место.
Б. Р.

ПОЗОРИШТЕ

Меморијал
Ђуре Ондрика
Извођењем представе „Ђаво у брачном
рају“ Словачког аматерског позоришта
ВХВ, у Старој Пазови почео је 24. Мемори
јал Ђуре Ондрик а. На манифестацији
посвећеној културном прегаоц
 у, глумцу,
редитељу, певачу је представа „Птице у
кући“ аматерског позоришта из Бачког
Петровца. Такође, на манифестацији је и
фолклорно - сценски програм културних
стваралаца из Ковачице. Меморијал Ђуре
Ондрика се завршава у Словачкој еванге
личкој цркви у Старој Пазови екуменско –
хуманитарним концертом, на коме поред
старопазовачког хора Тилија наступа хор
Света Цецилија из Земуна и Црквени хор
Свети Владика Николај Српски из Нове
Пазове.
З. К.

РАДИОНИЦА

О вештини
комуникације

Средњошколци у општини Стара Пазова
од половине септембра ове године имају
прилику да путем едукативних радионица уз
стручну помоћ развију вештине комуникаци
је, науче да реше конфликте у партнерским
односима, емоционално се описмене и
поставе темељ своје тинејџерске љубави.
Дванаест едукативних радионица се спро
води у циљу спречавања социјалних про
блема међу партнерима у тинејџерском
добу, а прави пут ка томе јесу знање и
љубав. Пројекат „Знањем до љубави“, подр
жан са 400 хиљада динара од Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину, средњо
школце учи да постану асертивне особе које
по правилу заузимају животну позицију „Ја
вредим, Ти вредиш“, поштују туђа мишље
ња и ставове што не значи да се слажу са
њима. Овакве особе поштују себе, своје
време и енергију, знају да санирају стрес,
имају поверења у себе и друге, отворени су
за сарадњу и нова решења и чешће добија
ју од других оно што желе.
С. С.

Посело Феникс и пријатељи одржано у
Клубу за дневни боравак у старопазовач
ком парку било је посвећено Међународ
ном дану особа са инвалидитетом. Према
мишљењима неких чланова Друштва за
афирмацију инвалида Феникс, особама са
инвалидитетом се у јавности више пажње
поклања само око овог датума. Законске
регулативе су добре, али реализација није
најбоља и мора се радити на томе, да се
положај особа са инвалидитетом интензив
није унапреди, нагласила је председница
Друштва Јелица Деспот. Ово Друштво је од
свог оснивања 1994. године у великој мери
допринело томе да особе са инвалидите
том буду видљиве у својој заједници, али
сваки појединац мора сам да се избори за
своје место, те се и на оваквим скуповима
ради на охрабривању особа са инвалиди
тетом, како би оне знале да треба да дигну
главу. Гост 91. Фениксовог посела био је
песник Стеван Кораћ из Војке, који је пред
ставио своју збирку поезије „Приче у стихо
вима“, а уз њега су своје стихове говорили
и песници Мирјана Соколовић и Здравко
Кнежић.
З. К.

ЦРВЕНИ КРСТ

Скуп најстаријих
волонтера
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Радови на изградњи кружног тока на
углу улица Подунавског партизанског одре
да и Вука Караџића у Старој Пазови конач
но се приводе крају. Подсетимо, у јуну су
започели, у августу су привремено обуста
вљени због измене пројектне документа
ције, тако да ће још једна кружна раскрсни
ца на територији општине угледати све
тлост дана. Завршетак радова обишао је и
председник Општине Стара Пазове Ђорђе
Радиновић који је истакао да је ово део
целине спајања Старе Пазове са изласком
на ауто - пут и да предстоје радови на
завршетку овог пројекта. Камиони, машине
за асфалт, ваљци и радници који ужурбано
завршавају кружни ток, слика је која се

може видети на градилишту на углу улица
Подунавског партизанског одреда и Вука
Караџића у Старој Пазови. Предвиђено је
било да радови нешто краће трају али је
због негодовања појединих становник а
који станују у близини раскрснице рађено
њено поновно пројектовање те се раскр
сница ускоро завршава, каже председник
Општине Ђорђе Радиновић. Раскрсница је
део целине будуће саобраћајнице која спа
ја Стару Пазову са ауто - путем Београд Будимпешта и даље се пружа ка Старим
Бановцима, а која подразумева потпуну
реконструкцију једне од највећих улица у
Старој Пазови, изградњу три кружна тока и
реконструкцију две траке прилазног пута.
Са завршетком раскрснице нормализова
ће се саобраћај кроз Улицу Вука Караџића,
а околне улице ће се коначно растеретити
великог броја возила која су ових месеци
пролазила кроз њих.

ПУ ПОЛЕТАРАЦ

На Међународни дан волонтера у Црве
ном крсту у Старој Пазови, окупили су се
најстарији, који су велики део свог живота
посветили хуманом раду и евоцирали успо
мене на минула времена и људе који су
својим залагањем оставили велики траг у
раду Црвеног крста. Брато Марковић, др
Живојин Сурдучки, Софија Милић, Цана
Марјановић, Вера Беговић - то су пионири
волонтеризма у овој средини. Живан Рада
ковић, секретар Општинске организације је
поздравио све присутне и нагласио да се
кроз разне обуке и едукације у старопазо
вачком ЦК окупљају млађи волонтери, који
ће наставити са радом који представља
израз хуманости. Волонтери представљају
основну базу и ослонац Црвеног крста.
Награда за њихов рад је морална и дру
штвена сатисфакција, а осмех туђег лица
се осликава на њиховом.
З. К.

Један пакетић,
много љубави
„Један пакетић, много љубави“ назив је
хуманитарне акције коју су покренули ста
ропазовачки Црвени крст и Предшколска
установа „Полетарац“ у Старој Пазови са
циљем да се за децу из социјално угроже
них породица и слабијег материјалног ста
ња обезбеде новогодишњи поклони. До
Нове године остало је још непуних месец
дана, а најмлађи Старопазовчани заједно
са својим родитељима и васпитачима у
вртићу одлучили су да улепшају ове пра
знике и деци из поменутих категорија којих
у Старој Пазови има преко 150 и тиме пока
жу хуманост на делу. У Црвеном крсту у
Старој Пазови очекују да ће се акцији, као
и претходних година, прикључити и при
вредници са територије ове општине и
тиме следити пример најмлађих.
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ

Фирма која је „стала на ноге“
Приоритет
локалне власти
у Иригу био је
пре свега да ово
јавно предузеће
„стане на своје ноге“,
а чињенице потврђују
да су у тој намери
и успели
Александар Манојловић, директор ЈП „Комуналац”

Ј

авно предузеће „Комуналац“ Ириг
је у претходних осамнаест месеци
остварило низ добрих пословних
резултата. Поред редовних активно
сти и делатности којима се бави одношење комуналног отпада, одржа
вање чистоће на јавним површинама,
одржавање зеленила, погребним услу
гама, одвођењем атмосферских вода,
у надлежности фирме је и управљање
локалним и некатегорисаним путеви
ма.
- Самим проширењем спектра делат
ности није опао квалитет пружања
услуга него је и он подигнут на виши
ниво. Почетком године, Скупштина
Општине Ириг поверила је одржавање
лок алних и нек атегорисаних путева
нама и сходно тој одлуци, одмах смо
кренули у процес набавке неопходне
опреме. Проширењем делатности и
побољшањем квалитета услуга и асор
тимана потрудили смо се да и грађани
и правна лица у нама препознају парт
нера, да буду задовољни извршењем
наших услуга, односно одржавањем
чистоће на јавним површинама, уређе
њем зеленила и паркова на територији
наше општине, као и управљањем
комуналним отпадом на нашој терито
рији. Трудимо се да свима изађемо у
сусрет и решимо потенцијалне пробле
ме како грађана, тако и институција и
фирми које се налазе на нашој терито
рији. Поверавање нове делатности
проузроковало је то да смо морали
како механизационо, тако и кадровски
да појачамо наше редове – рекао је
директор ЈП „Комуналац“ Александар
Манојловић.
Приоритет локалне власти у Иригу
био је пре свега да ово јавно предузеће
„стане на своје ноге“, а чињенице

потврђују да су у тој намери и успели.
- Приоритет нам је био да ово преду
зеће „стане на ноге“. Пре годину и по
дана, Јавно предузеће „Комуналац“ је
дуговало запосленима осам месеци
личних доходака. У ових 18 месеци смо
се потрудили и смањили тај заостатак
на само један месец. У истом периоду,
свели смо на нулу дуговања према чла
новима надзорног одбора, која су
каснила две године, као и дуговање за
путне трошкове које је каснило око
годину и по. Сада се све исплаћује
редовно. Истовремено и паралелно са
повећаним расходима које смо имали у
том периоду, уложили смо веом
 а зна
чајна средства за набавку нове и
половне механизације која нам је била
неопходна за функцион
 исање и извр
шавање свих послова поверених од
Општине Ириг, односно нашег оснива
ча. Тренутно, „Комуналац“ има 22 стал
но запослена радника и 10 радника на
одређено време. Ангажовање додатне
радне снаге проуз роковало је то што је
општина изузетно разуђ
 ена. Од Мале

до Велике Ремете има преко 60 кило
метара путева – додаје директор
Манојловић.
Он је нагласио да, поред тога што су
исплатили све новчане заос татке запо
сленима и набавили нову механизаци
ју, од средстава предуз ећа, адаптиран
је део просторија „Комунлаца“ у Иригу
и радне јединице у Врднику, сређено
економско двориште, а све то, према
његовим речима изис кује огромне тро
шкове.
- Партнер смо са Општином у ИПА 2
пројекту прекограничне сарадње са
Бродом из Републике Српске. У питању
је повећање степена заштите животне
средине. Пројекат је урађен пре око
два месеца и надамо се повољном
исходу. Вредност пројекта је око мили
он евра. Уредили смо више него што је
планирано уређења атарских путева,
који су мучили наше пољопривредни
ке, довели смо их у нормално стање, а
та услуга им није била годинама омогу
ћена – истиче директор ЈП „Комуналац“
Александар Манојловић.

Нова механизација
У протеклом периоду у ЈП „Комуна
лац“ ангажовано је додатних десет рад
ника и извршена је набавка нове меха
низације неопходне за рад.
- У току 2017. године смо набавили
нови трактор јачине 90 коњских снага са
неколико прикључака, а купљен је уз
помоћ средстава Фонда за развој пољо
привреде, при секретаријату за пољо
привреду Аутономне покрајине Војводи
не. Набавили смо и нову грађевинску
машину – комбинирку која нам је била
неопходна, као и полован камион санду

чар, носивости 10 тона и ново теренско
возило. У склопу набавке нове механи
зације купљен је и нож, односно ралица
за снег и нов посипач, тако да у потпуно
сти можемо да одговоримо на проблеме
које изискује ситуација од нас. И прошле
зиме је то функцион
 исало на доста
завидном нивоу, а сматрамо да ћемо
ове године са употпуњеном и појачаном
механизацијом, задовољити потребе
које изискују снежне падавине и зимске
температуре – напомиње директор ЈП
„Комуналац“ Александар Манојловић.
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИРИГ

Санирање
депоније
Средстава за уклањање дивљих
депонија, општина Ириг је добила да
конкурсу Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумар
ство. Укупна вредност радова је 3,9
милиона динара, од чега је ресорни
секретаријат обезбедио 2,5 милиона

динара, а Општина Ириг је издвојила
1,4 милиона динара. Покрајински секре
тар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство Вук Радојевић посетио је
Општину Ириг 23. јуна и обиш
 ао радове
на уклањању дивљих депонија са пољо
привредног земљишта. Радојевић је
нагласио да је суфинансирање радова
на уклањању дивљих депонија са пољо
привредног земљишта нова мера аграр
не политике, која је први пут реализова
на 2016, и то, ребалансом буџета, који је
урадила нова Покрајинска влада.

Да ништа не препуштају случају,
могли смо се сами уверити. Иришки и
врднички парк, препуни су засада цве
ћа.
- Свакодневно се ради на уређењу
јавних површина, поготово у Врднику и
Иригу. Засадили смо око 7.000 садни
ца цвећа које редовно одржавамо.
Мислим да су грађани Врдника то пре
познали и увидели да се коначно
нешто ради. Оно што је занимљиво
јесте да смо још 2009. године кренули
са континуир
 аним одношењем кому
налног отпада по селима. Пошто је
општина разуђена, нама то производи
минус, али је грађанима потребно
омогућити ту услугу. Улагањем у свако
од тих насељених места, доприносимо
на неки начин останку младих на селу,
пружајући им колико – толико боље
услове за живот. Срећан сам зато што
индиректно могу да утичем на то –
каже Манојловић.
Он је изразио своја очекивања да ће
до краја године ова фирма дефини
тивно „стати на своје ноге“. Такође,
додао је да ће бити спремни да одго
воре свим задацима који се од њих
очекују. Каже, задовољан је годином
која је за нама што сведочи низ добрих
и успешних резултата остварених у
различитим сегментима пословања
овог предузећа.

Сања Станетић

Фото: Владимир Цуцанић

Воћарство и
виноградарство
окосница развоја

У

планираном буџету за
2018. годину, издвоје
но је око два милиона
динара за подршку програ
мима који се односе на уна
пређење конк урентности
кроз подстицаје за инвести
ције у физичку имовину
пољопривредног газдин
ства.
Директор Агенције за
рурални развој Општине
Ириг Федор Пушић истиче
да ће појединачни износи
тих средстава бити између
50 и 100 хиљада динара, а
да ће већ током пролећа
средства бити на распола
гању пољопривредним про
извођачима.
- Један од критеријума ће
бити да се породична
газдинства већ баве оним
Федор Пушић, директор Агенције
пословима које ћемо ми да
за рурални развој Општине Ириг
финансирамо. Биће распи
сана два конкурса, један на
пролеће, а други на јесен. Пре свега, фирма која се бави израдом одеће.
усредсредићемо се на пољопривредни Њено седиште је у Новом Саду и заин
ке који се баве воћарством и пластенич тересована је да отвори једно одељење
ком производњом. Окосница ће бити то, и у Иригу, а то значи посао за око 30
јер је чињеница да Ириг иде у правцу људи, што је веома битно. Отварањем
развоја воћарства и виноградарства, ове фирме, поред тога што ће се запо
производње вина и ракије. Очекујемо да слити одређен број људи, они неће
се прва средства расподеле током про морати да путују, већ да живе и раде на
лећа – каже директор Агенције за рурал територији наше општине – додаје
Пушић.
ни развој Федор Пушић.
Он каже да је задовољан годином која
Подстицај могу остварити лица која су
уписана у Регистар пољопривредних је за нама, јер све што је планирано
газдинстава и чија су газдинства у актив током 2017. године је и реализовано.
- Оно што смо планирали, то смо и
ном статусу и то: физичко лице – носи
лац комерцијалног породичног пољо урадили. Наравно да је могло да буде
привредног газдинства; предузетник; боље и увек може боље. Током године
привредно друштво; земљорадничк а спроводили смо различите активности
задруга која има најмање пет чланова за наше пољопривредне произвођаче,
задруге који су уписани у Регистар као разна предавања, пре свега о узгоју
носиоци или чланови пет различитих воћа и гајењу лешника... Такође смо
комерцијалних породичних пољопри имали две стручне екскурзије. У Слове
вредних газдинстава у активном статусу, нији смо са нашим пољопривредницима
средња школа и научноистраживачка посетили пољопривредне произвођаче
који се баве прерадом воћа, а у Грчкој
организација у области пољопривреде.
Директор Агенције напомиње да се смо обишли једну велику хладњачу.
очекују нове инвестиције на територији Врло је битно да наши пољопривредни
општине Ириг, што ће, поред развоја ци виде како се ради у развијенијим
општине, допринети и развоју конку земљама и да пренесу искуства. Разме
рентности, али и јачању на пољу пољо на искуства се показала као добра за
развој пољопривреде. Такође смо и ми
привредне производње.
- Једна инвестиција која нас очекује је имали две посете током ове године,
отварање словеначке фирме чија ће се посету представника пољопривреде из
производња базирати на преради воћа и Немачке и Словеније. Наредне године
поврћа и производиће екстракте који се нас такође очекују две стручне екскурзи
користе у прехрамбеној индустрији. Дру је у Јужни Тирол и Словенију – каже
Сања Станетић
га фирма са којом смо у преговорима је директор Пушић. 

Пројекат „Ириг јуче данас сутра“ финансијски је подржан од стране Општине Ириг.

20

ДРУШТВО

M NOVINE

ПЕЋИНЦИ

ДС напуштају
кандидати
Изборну листу Демократске странке
за локалне изборе, расписане у општи
ни Пећинци за 24. децембар, напустио
је кандидат Светислав Радивојевић из
Шимановаца који је Општинску избор
ну комисију Општине Пећинци писме
ним путем обавестио да повлачи Изја
ву о прихватању кандидатуре, након
чега је Општинска изборна комисија
у петак, 8. децембра, донела Решење
којим се утврђује да Радивојевићу пре
стаје својство кандидата, а Решење је
објављено на званичном сајту Општи
не Пећинци.
Тако се изборна листа Демократске
странке за децембарске изборе, која
и пре Радивојевићевог одустајања од
кандидатуре није имала 30 кандидата
(колико има одборничких места у Скуп
штини општине Пећинци), свела на 28
кандидата.
До закључења текста нисмо успели
да ступимо у контакт са Радивојевићем
али, како незванично сазнајемо, разлог
за повлачење кандидатуре је то што он
наводно не може да подржи неистине
које представници Демократске стран
ке током кампање пласирају у медији
ма.

РУМСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Цртежи и
привиђења
Цртежи и привиђења је назив изло
жбе радова румског сликара Драгана
Петровића Дебиша која је 8. децембра
отворена у галерији Културног центра.
Реч је четвртој самосталној изложби
овог аутора, прва је била 2009. године
са великим форматима и апстрактним
мотивима, потом две изложбе у Зави
чајном музеју, а ову годину завршава
изложбом цртежа у Културном центру.
Раније је радио велике формате,
сада су изложени и мали.
Дебиш је рођен у Руми, завршио је
средњу школу за примењену уметност
у Новом Саду, графички одсек. Сли
карством се активно бави више од два
десет година и добитник је више при
знања и награда за свој рад. Живи и
ствара у Руми.
С. Џ.

НОВИ БАНОВЦИ

Награда
Љиљани Вујичић
Удружење грађана „Волим Бановце“
организовало је за дане викенда годи
шњу изложбу бановачких рукотвора
ца, који су изложили занимљиве радо
ве урађене разним техникама. Награ
да, која носи име покојне Драгане
Скерлетовић, која је била потпредсед
ница овог удружења, припала је
Љиљани Вујичић.

13. DECEMBAR 2017.
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Уређење школа

Н

ачелник
Општинске
управе
Општине Пећинци Жељко Трбо
вић обишао је 8. децембра Бре
стач и Огар, где су почели радови на
реновирању објеката основних шко
ла. Он је том приликом подсетио да је
садашње општинско руководство када
је ступило на дужност затекло образов
не установе на територији пећиначке
општине у изузетно запуштеном стању,
јер у њих деценијама није значајније
улагано.
- Школски објекти су били неокрече
ни, на многима су прокишњавали кро
вови, фискултурне сале су биле потпу
но неусловне, а у већини школа су још
увек у тоалетима били чучавци. У про
текле четири године смо, упркос томе
што је општински буџет био оптерећен
наслеђеним дуговањима, улагали у
школе колико год смо могли – изјавио је
Трбовић и додао да је за четири године
реновирано девет школских објеката.
– Завршена је изградња новог кри
ла основне школе у Обрежу, а школа
је опремљена новим наставним сред
ствима. Реновирана је зграда основ
не школе у Прхову. У потпуности је
реконструисан објекат основне школе
у Шимановцима, где је уграђен и нови
гасни котао за централно грејање.
Реконструис ан је објекат основне шко
ле у Доњем Товарнику, где је уград
њом изолације унапређена енергетска
ефикасност зграде, а уграђен је и нови
котао за централно грејање. Ренови
ране су фискултурне сале у школама
у Брестачу, Пећинцима и Шимановци
ма. Делимично је реновирана зграда
основне школе у Карловчићу. Замење
на је комплетна кровна конструкција
на згради основне школе у Сремским
Михаљевцима. Основна школа у Дечу

је у потпуности реновирана изнутра и
уграђен је видео надзор. Радили смо
колико год смо могли и када су виде
ли колико се локална самоуп
 рава тру
ди почели су да се јављају донатори,
а стигла нам је помоћ и од Републике,
Покрајине и родитеља ученика и то
је јасан показатељ да када Општина,
привреда и локална заједница раде
сложно ниједан циљ није недостижан напомиње Трбовић.
А циљ пећиначке локалне самоупра
ве је, по речима Жељка Трбовића, да
се деци обезбеде што бољи услови за
учење, а наставницима што бољи усло
ви за рад.
- И зато не спавамо на ловорика
ма, већ покрећемо нови инвестициони
циклус. Већ се дограђује ново крило
техничке школе у Пећинцима, а до кра
ја године биће реализоване инвестици
је у седам школа. Током децембра биће
реновирани тоалети и замењена дотра
јала столарија новом ПВЦ столаријом у
школама у Брестачу, Огару, Прхову и
Сибачу. Већ су у току и радови на уре
ђењу кабинета за техничко образова
ње у основној школи у Пећинцима, а
за који дан почињу радови на уређењу
степеништа на улазима у основној шко
ли у Доњем Товарнику и уградња нове
капије на игралишту за мале спотове
у дворишту основне школе у Срем
ским Михаљевцима – каже Трбовић и
за наредну годину најављује комплетну
реконструкцију основних школа у Кар
ловчићу и Купинову.
У пратњи начелника Трбовића била
је и Снежана Гагић, чланица Привреме
ног органа Општине Пећинци, а у Бре
стачу и Огару дочекали су их настав
ници и представници савета месних
заједница и локалне заједнице.

13. DECEMBAR 2017.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

МАРАДИК

Санација терена

Б

ољи услови за бављење спортом
очекују ђаке из Основне школе
„Бранко Радичевић“ и све станов
нике Марадика захваљујући пројекту
санације спортског терена у школском
дворишту. За те намене, Општина
Инђија путем конкурса добила је два
милиона динара од Покрајинског секре
таријата за спорт и омладину.
Како је истакао председник Месне
заједнице Марадик Стеван Брадић,
пројекат подразумева пресвлачење
игралишта пластичном подлогом при
лагођеном за све временске услове и
све спортове. Поред подлоге, терен ће
добити и нове кошаркашке конструкци
је, чиме ће се створити најбољи услови
за бављење рекреативним спортом.
- Захваљујемо се Општини Инђија и
ресорном покрајинском секретарија
ту који су нам на овај начин изашли у
сусрет и помогли да се изврши санаци

ја спортског терена. То је за нас, пого
тово за најмлађе веома значајно јер у
селу немамо много таквих локација на
којима деца могу да се баве спортом рекао је Брадић.
Пре самог конкурисања, Општинска
управа је предузела низ обимних актив
ности неопходних за испуњавање усло
ва за конкурс, као што је пребацивање
имовине спортског терена у јавну сво
јину. Циљ локалне самоуправе је да се
у свим насељеним местима општине
Инђија створе најсавременији услови
за бављење спортом.
Председник Општине Владимир Гак
истакао је више пута да локална самоу
права интензивно ради на томе да се за
сва насеља инђијске општине обезбеде
исти услови за бављење спортом, те
да ће се и у наредном периоду радити
на побољшању стања када је спортска
инфраструктура у питању.
М. Ђ.
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НОВИ СЛАНКАМЕН

Очишћена дивља
депонија

Месна заједница Нови Сланкамен у
сарадњи са Општином Инђија организо
вала је чишћење дивље депоније и сад
њу више од 30 садница бреста, а све у
циљу очувања животне средине. Акцији
су се прикључили мештани који су на
овај начин показали жељу да активно
учествују у сређивању и улепшавању
животне средине.
Како су истакли представници Месне
заједнице Нови Сланкамен, план је да се
у наредном периоду додатно пошуми
иста локација. Апелује се на неодговорне
појединце да не бацају смеће на места
која за то нису предвиђена.


ИНЂИЈА

Предавања о ХИВ-у

ИНЂИЈА: СИСТЕМ 48

Камерама против
дивљих депонија

Н

а радост свих малишана кли
залиште у Инђији са радом би
требало да почне 15. децембра,
потврдио је на последњем састан
ку Система 48 у Инђији, председник
Општине Владимир Гак. Он је рекао да
су у току припремни радови и подсе
тио да ће ове године клизалиште бити
постављено на новој локацији, у парку
код Гимназије.
- Видели сте да смо променили лока
цију па ћемо видети реакције наших
грађана, да ли им је боља ова лока
ција или ће то бити она где је клиза
лиште било раније, код Поште - каже
Гак и додаје:
- Остајемо доследни томе да жели
мо да омогућимо нашим најмлађим
суграђанима да науче да клижу и за то
ће имати два месеца простора. Тако
ђе, на овај начин смо им омогућили
да адекватно проведу зимске празни
ке. Сматрамо да је то много паметни
ји корак него организовати концерт за
Нову годину који траје свега два, три
сата.

Председник Општине Инђија освр
нуо се и на посао који ће бити реали
зован у наредном периоду, а који се
односи на постављање видео надзора
на неколико локација у општини Инђи
ја, где се непрестано стварају дивље
депоније.
- О тој идеји говорили смо претход
них шест месеци и тек сада су се сте
кли услови да је и реализујемо. На
велике металне стубове ставићемо
видео надзор са две стране и повеза
ћемо га WI FI уређајем на неке општин
ске установе, где ће се све снимати.
Инспекција ће на тај начин моћи да
утврди ко су особе које бацају смеће
и стварају дивље депоније и на основу
тога подносиће одговарајуће пријаве.
Заиста је ружна слика тако одлага
ти смеће. Са друге стране и радници
„Комуналца“ губе драгоцено време
због тога. Желимо да Инђија изгледа
достојно имиџу какав је прати - каже
Гак и додаје да на овај начин желе да
сузбију стварање дивљих депонија.
М. Ђ.

Поводом Светског дана борбе против
ХИВ-а Канцеларија за младе општине
Инђија организовала је предавање о зна
чају превентиве у борби против једне од
најопаснијих болести садашњице. Док
торка Снежана Матијевић говорила је о
опасностима које младе вребају, пре све
га, због незаштићеног сексуалног односа
као и које све последице могу настати
услед ризичног сексуалног понашања.
Неколико десетина младића и девојака
имали су прилику да постављају бројна
питања о ХИВ-у и другим недоумицама
са којима се сусрећу.
Испред просторија Канцеларије за
младе постављен је штанд на коме су
волонтери делили презервативе и летке
са информацијама о ХИВ-у и другим пол
ним болестима. Иначе, у инђијском Дому
здравља свакодневно се може извршити
тестирање које је бесплатно и анонимно.
Кампањи се придружила и локална
самоуправа, у циљу подизања свести о
значају ове опаке болести зграда Општи
не је била осветљена црвеном бојом,
међународним симболом борбе против
ХИВ-а.
М. Ђ.
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АЛЕКСЕЈ КИШЈУХАС,
СОЦИОЛОГ

Све ово време имали
смо једнопартијске
системе, лидерске
странке и лидерски
вођену државу.
Друштво и политика
су вођени тако да их
предводе велике
фигуре. Велика снага
моћи и лични
ауторитет, само тако
ће се неке ствари у
држави урадити, што
је трагично за
друштвени развој,
каже Алексеј Кишјухас

Наше друштво
воли ауторитете
С

лободни ум дневног листа „Данас“
Алексеј Кишјухас је социолог из
Новог Сада, доцент на Филозоф
ском факултету у поменутом граду и
колумниста листа од 2006. године.
Његове многобројне колумне, писане
на различите теме, незаобилазне су за
читаоце. Наднаслов је довољно пријем
чив да се крене са читањем, али и раз
мишљањем. Као што је свако добро
јело зачињено зачинима, тако су и Киш
јухасови текстови зачињени али не
зачинима него коментарима на дру
штвеним мрежама.

MМNOVINE
НОВИНЕ :: Тема ваших колумни је
често сукоб традиције модерности?
Да ли традиција и модерност нужно
морају бити у сукобу? Или је то спе
цијалитет ових простора?
АЛЕКСЕЈ КИШЈУХАС: Наравно да
не морају. Традиција нужно истрајава у
нашим свакодневним животима. Неки
обрасци понашања и вредности које
називамо традиционалним и данас
постоје у нашим модерним друштвима.
На овим просторима однос традицио

налног и модерног је врло често у суко
бу, чак се и људи деле на традициона
листе и модернисте по најразличитијим
питањима, од породице па до тога да ли
старе родитеље дати у дом или се ста
рати о њима.
Шта су стереотипи када је у питању
традиција, а шта када је у питању
модерност?
Реч традиционално се често користи
као нека врста епитета за нешто што је
лоше и застарело, док реч модерно
носи са собом позитивне конотације,
види како је он модеран, како је ово
модеран дизајн...Традиција се врло
често користи на политички начин како
би се неке конзервативне и национали
стичке вредности прогурале у савреме
ном добу. Онда се оне не називају сво
јим правим именом него се за њих каже
да су традиционалне. Реч традиција се
користи како би се одбранили конзерва
тивни ставови.
Да ли је наше друштво после 5.
октобра могло да крене неким дру

гим путем, или је ово што данас има
мо, управо оно што смо заправо хте
ли: да живимо као сав нормалан
свет?
Ово друштво после 5. октобра није
могло да крене неким другим путем.
Неке дубоко укорењене друштвене
структуре и културне вредности су те
које нам нису дале да брзо и ефикасно
трансформишемо друштво. Десиле су
се неке ствари које су спречиле тран
сформацију, попут убиства Зорана
Ђинђића. Да су те ствари биле избегну
те друштво би отишло неким другим
путем.
Кажу да се после неких тешких
ломова држава (у смислу институци
ја) још може и успоставити, али да је
за опорављање друштва потребно
много више времена.
Ми институције нисмо ни имали
изграђене као уређени свет. Нешто
мало се покушало са институцијама
као што су Савет за борбу против
корупције или повереника за информа
ције. То су неке независне институције
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Сам пред
белим папиром
Сваке недеље ја сам сам пред
белим папиром и могу да напишем
шта год хоћу и оно што напишем буде
објављено. Моје колумне нису цензу
рисане од стране редакције, то је пра
ва реткост за медије у Србији. Имам
потпуну слободу када је писање у
питању.

Проблем са црквом
није то што је базично
конзервативна него
што претпоставља
постојање другог
света (живот после
смрти) на уштрб овог
овде живота. Имате
систем који вашу
једину егзистенцију
жртвује зарад неког
другог света, врло
често у сопственом
интересу. То је
структурни проблем
како са организованом
религијом тако
и са црквом као
експонентом те
организоване религије
које су формиране. У овом друштву
никада нису постојале истински плу
ралне и независне институције. Код нас
су институције увек биле личне и фоку
сиране на једну личност или на неку
врсту лидера. Снага личног ауторитета
као што је случај са претходно наведе
ним одрађује посао, институције су
персонализоване и кад се те личности
склоне институције пропадају. Све ово
време имали смо једнопартијске систе
ме, лидерске странке и лидерски вође
ну државу. Друштво и политика су вође
ни тако да их предводе велике фигуре.
Велика снага моћи и лични ауторитет,
само тако ће се неке ствари у држави
урадити, што је трагично за друштвени
развој. Било би добро да су институци
је независне и да су људи који раде на
тим позицијама у веберијанском сми
слу бирократе. Просте бирократе које
раде по слову закона, а не личног ауто
ритета.
Како коментаришете чињеницу да
је данашња омладина прилично кон

зервативна, и како су њихови роди
тељи који су одрастали 70 – их годи
на уз хипи покрет, рокенрол, и свеоп
шту еманципацију, одгајали тако
десно оријентисану и религиозну
децу?
Истраживања показују да постоји
доста добар део омладине која је кон
зервативна али имамо и оне који су
прогресивни. Омладина као друштвена
група је прилично разноврсна. Када је
реч о погледима на свет млади се много
више угледају на своје вршњаке, много
већи извор социјализације су популар
ни медији, и вршњаци него родитељи. У
једном моменту је постало кул ићи у
цркву, а млади желе да буду кул.
Да ли ће жене на овим просторима
кад тад зажалити за социјализмом?
Или, шта је женама донео либерални
капитализам?
Сигуран сам да хоће, само ту врсту
жаљења треба пробудити и радити на
томе. Жене су у социјализму добиле
право гласа, тада су масовно образова
не и тада је драстично скочила писме
ност жена. Ако хоћемо да упоредимо,
социјализам као врста система је ради
ла у корист жена и радница, а данашња
врста система ради у корист капитала,
а не радница и радника.
Да ли имате утисак да је утицај
цркве на друштво исувише јак? Да ли
црква уопште може имати позитиван
утицај на развој друштва, с обзиром
на њен конзервативизам?
Проблем са црквом није то што је
базично конзервативна него што прет
поставља постојање другог света (живот
после смрти) на уштрб овог овде живо
та. Имате систем који вашу једину егзи
стенцију жртвује зарад неког другог све
та, врло често у сопственом интересу.
То је структурни проблем како са орга
низованом религијом тако и са црквом
као експонентом те организоване рели
гије. Уколико сте на неки начин примо
рани или осећате неку врсту притиска
да се суздржавате од сексуалних одно
са пре брака, од меса током неких арби
трарних месеци (пост), контролише се
ваше понашање на експлицитне и суп
тилне начине. Структурно се гради нека
врста нетрпељивости према припадни
цима други вера, људи се одвајају у
таборе то је проблем са црквом а не
њен иманентни конзервативизам.
Како на вас утичу негативни комен
тари испод колумни?
Негативни коментари ме не погађају.
То је врста јавне дебате у форми ано
нимних коментара испод текста иако је
то најнижи и најлакши облик јавне деба
те. Ја мислим да је он важан и вредан.
Јавност има прилику, обични читаоц
и
могу да прокоментаришу и да дају неки
свој суд и покажу став. То је учешће
обичних читалаца у јавној дебати. Ја
увек стојим иза оног што сам написао.
Некада су то наручени коментари, ту
мислим на негативне који представљају
такозване ботове.
Разговарала
Светлана Котаранин
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ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ СРЕМА

Мали формати
У Музеју Срема у Сремској Митровици
у уторак, 5. децембра отворена је изло
жба радова малог формата уметника
Словака који живе у Србији. Изложба
носи назив „Корени 3“, а приказани су
радови 23 аутора.
Како се могло чути, изложба „Корени“
на којој се по трећи пут излажу радови
малог формата словачких уметник а
постаје традиционална појава на војво
ђанској уметничкој сцени. Она презентује
актуелности из атељеа уметника разли
читих генерација. Изложба ће бити отво
рена до 14. децембра.
Б. С.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Отворена изложба
Синише Попова
Изложба слика Синише Попова, пред
бројном публиком, отворена је 5. децем
бра у Завичајном музеју Рума. Изложба
обухвата 35 слика, уља на платну, а што
се тиче мотива, највише је мртве приро
де.
За своје слике добио је и више награ
да, међу којима је прва награда на Покра
јинској смотри на Палићу 2015. године, а
те исте године је добио и плакету „Све
тлост“ Општине Стара Пазова.
– Опус Синише Попова се може дове
сти у везу са токовима домаће традиције
која је изнедрила београдску школу сли
кања. Треба знати да су њени следбени
ци водили рачуна о лепоти форме и
облик а, као основним премисама до
којих су држали – каже у каталогу за ову
изложбу сликар Здравко Вучинић.
Изложба слика Синише Попова биће
отворена до 5. јануара.
С. Џ.

270 ГОДИНА РУМСКОГ
ВАШАРА

Мурал у знаку
јубилеја
Мурал на једној од стамбених зграда у
центру Руме настао недавно у знаку је
обележавања јубилеја - 270 година Рум
ског вашара. Урадило га је неколико мла
дих људи, међу којима има и академских
сликара, а заједно су однедавно, тако да
њихова група - како нам рекоше - још
нема званично име.
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ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И ОДРАСЛА ЛИЦА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Задовољство за кориснике,
предах за родитеље

Корисници спремно дочекују новогодишње празнике

У
Корисници
овде долазе,
задовољавају
своје потребе,
имају разне
активности које
су предвиђене
нашим програмом
рада, али
задовољавају
и своје потребе
ван породице,
каже Александра
Голић

Дневном боравку за
децу, младе и одра
сла лица у Сремској
Митровици, који функци
онише у оквиру Школе за
основно и средње образо
вање „Радивој Поповић“ већ
се осећа предновогодишња
атмосфера. Еуфорија због
најлепшег периода године,
Нове године и Божића увели
ко траје. Корисници боравка
спремно дочекују празнике,
јер су на радионицама изра
дили новогодишње украсе за
јелку, направили икебане са
шишаркама, као и послужав
нике и разне друге предмете
са новогодишњим мотивима.
У дану када смо их посетили
(прошли четвртак, 7. децем
бар), китили су јелку и то
украсима од разних матери
јала насталих у оквиру радно
окупацион
 е терапије.

Координаторка
Дневног
боравка у Сремској Митро
вици Александра Голић за М
новине каже да они управо,
поред едукативних програма
и терапеутског рада, акценат
стављају на радно окупацио
ну терапију и радионице, јер
кроз њих корисници могу да
се изразе.
- Дневни боравак на овој
адреси постоји од 1990.
године и увек је био у скло
пу Школе за основно и сред
ње образовање „Радивој
Поповић“. Корисници овде
долазе, задовољавају своје
потребе, имају разне актив
ности које су предвиђене
нашим програмом рада, али
задовољавају и своје потре
бе ван породице. Важно је
да се изађе из круга породи
це, људи који су сваки дан
са њима, да се социјализују.

Превоз корисника
Некол ик о
корис ник а
Дневног боравка не живи у
Сремској Митровици, већ у
околним селима и њих
родитељ и
свак од невн о
довозе у боравак. Родите
љи кажу да би било добро

када би локална самоупра
ва успела да набави комби
возило које би ишло по
кориснике и враћало их
кући. Тако би се у сваком
случају олакшало родите
љима.

Координаторка Дневног
боравка Александра Голић

Присуство радионицима за
њих је велико задовољство,
а уједно стварају произво
де који могу да се продају,
постају видљивији у друштву.
Нама је најважније да су они
задовољни – каже Алексан
дра Голић.
У склопу школе посто
ји цвећарски смер, па тако
корисници производе цвеће
и ароматично биље. Љиља
на Величковић је наставница
практичне и теоријске наста
ве на смеру цвећар. Она
каже да се у производњи
цвећа и ароматичног биља
укључују и корисници Днев
ног боравка и школска група
и то према својим жељама и
расположењу.
- Нама је важно да они буду
задовољни и да њима рад са
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цвећем и зачинским биљем
прија. Њима је занимљиво
ако се нешто прави, радимо
луткице од кукурзовине, пра
вимо цветиће, како ко може.
Они учествују у сејању, прате
развој биљке у пластенку и
ту су када стигне крајњи про
извод. Воле да сецкају, суше,
пакују биље, и тако показу
ју своју креативност – прича
Љиљана Величковић.
Сремска Митровица међу
реткима у Срему нуди услугу
дневног боравка за одрасла
лица, те су управо корисници
овог Дневног боравка најве
ћим делом лица од 18 до 26
и преко 26 година.
- Јесмо при школи, али
наши корисници су старосно
изашли из образовног систе
ма. Добијамо из Центра за
социјални рад решења и они
их упућује овде. По папири
ма имамо званично 39 кори
сника, с тим што ову услугу
не користе сви. Константно
нам долази око 32 корисни
ка – наводи координаторка
Дневног боравка Александра
Голић.
Сврха Дневног боравка је
задовољство пре свега кори
сника, али и задовољство и
олакшање породици.
- Имати дете са посебним
потребама није лако и то
је проблем целе породице.
Треба разумети породице и
мора им се некако олакша
ти. Мислим да овим видом
пружања услуге се донекле
олакшава породици. Док
бораве у Дневном боравку,
породица може да се бави
другим стварима, посвети
себи и другој деци, а да при
том знају да су им деца на
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Тешко је бринути о особи
са посебним потребама

Вера и Јово Цвијетић

Ћерка Јова и Вере Цви
јетић из Чалме има 34
године, има епилепсију и
ометена је у развоју. Сва
ког радног дана ово двоје
храбрих људи своју ћерку
довозе у Дневни боравак,
како би се социјализовала
и изашла вам породице
барем на неколико сати.
– Чим је донета одлука
да наше дете може да се
прикључи Дневном борав
ку, нама је то било олакша
ње. Имамо поверење у
васпитаче, ту је медицин
ска сестра која води рачу
на о нашем детету јер има
епи нападе. Не види добро
и слабо прича. Свима овај
боравак значи. Нашем
детету јер се на неколико
сати одвоји од нас, а и
нама да предахнемо мало.
Ми путујемо сваки дан из
Чалме и док је она у борав

Радинка Чипан

ку, ми смо у граду или у
гостима. Имамо поверење
у особље, корисници овде
имају грејање, храну, вас
питаче који прате нашу
децу, нису гладни, нису
жедни, нису мокри, имају
где да спавају и знамо да
неће отићи нигде. Колектив
је одличан и они нам дају
вољу да је доводимо, тако
да смо задовољни са трет
маном – причају Вера и
Јово Цвијетић.
Још једна мајка чије дете
похађа Дневни боравак је
и Радинка Чипан из Срем
ске Митровице. Њена ћер
ка има 37 година, заврши
ла је ШОСО „Радивој Попо
вић“, а након тога је поста
ла корисница Дневног
боравка за децу, младе и
одрасла лица.
– Откако су наша деца
кренула у специјалну шко

На радионици корисници украшавају саксије са цвећем које сами негују

лу, ми смо се као родите
љи залагали и за отвара
ње Дневног боравка. Њу је
баба чувала док је била
мала, јер смо и муж и ја
радили. Онда је преко Цен
тра за социјални рад него
ватељица долазила у стан
да буду са њом, па се поја
вио Дневни боравак, и тако
је она успевала да буде
под нечијим надзором док
смо муж и ја били на послу.
Сад како сам у пензији,
секретар сам Удружења за
помоћ ментално недовољ
но развијеним особама
(МНРО), помажем ради
свог детета и осталих
родитеља, тако да ми пуно
значи док је у боравку, јер
сам пре подне слободна да
позавршавам своје обаве
зе, одем код лекара, а
знам да је она на сигурном
– наводи Радинка Чипан.
сигурном – наглашава Алек
сандра Голић.
Дневни боравак не функ
ционише сам за себе, сара
ђују са другим невладиним
организацијама, локалном
самоуправом, Центром за
социјални рад. Ученици
Медицинске школе „Драги
ња Никшић“ долазе овде на
праксу.
Сремска Митровица је
једна од пионира увођења
услуге Дневни боравак, који
се финансира средствима
из градског буџета. И много
већи градови, поготово у уну
трашњости Србије, немају
овакву врсту услуге, која сва
како да пуно значи како кори
сницима, тако и родитељима
те деце, јер барем на неколи
ко сати дневно успевају да се
посвете себи и својим обаве
зама. 
Б. Селаковић
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ЛУГ

Село познато по
меду и медовачи
Пре доста
година је била
у плану
изградња пута
према
Сремској
Митровици,
али то је само
остао план. Да
има интереса
било би и пута,
у овом случају
само би Лужани
имали интерес,
рекао је
Кристијан Урбан

С

ело Луг је географски
прилично изоловано
место, смештено у
западном делу Фрушке горе
у троуглу који чине Ђипша,
Свилош и Сусек. У Луг се
може доћи само из прав
ца Сусека, веома лошим
асфалтним путем дугачким

око пет километара. Према
последњем попису има 770
становника, а насељавају га
углавном Словаци који чине
97 одсто становништва док
преостала три одсто чине
Срби. Луг припада општини
Беочин. Име села означа
ва шуму са ниским дрвећем

ЗАВРШЕТАК КАНАЛИЗАЦИЈЕ: Кристијан Урбан

и жбуњем. 1890. године је
забележено да су тада, са
циљем да прехране своје
породице, у овај део беочин
ске општине долазили рад
ници углавном Словаци из
Гложана и Бачког Петровца,
а касније и из других места,
како би крчили непреглед
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на шумска пространства.
Касније 1901. године, као
накнаду за тежак рад, тада
шњи власник поседа гроф
Одескалски поделио је пла
цеве и тада су радници –
дрвосече почели доводити
своје породице и градити
куће.
У селу се махом сви баве
пољопривредом и пчелар
ством, а земљиште је нај
погодније за садњу вино
града и воћњака. Село има
амбуланту, цркву и основну
школу у склопу које је пред
школско. Према речима
учитељице Милошке Колар
у Основној школи „Јован
Поповић“ су комбинована
одељења, први и трећи и
други и четврти разред, укуп
но има 25 ученика од којих у
првом разреду има четири
ученика, другом два, трећем
девет и у четвртом 10 учени
ка. Настава се одвија на сло
вачком језику, а поред сло
вачког деца уче и енглески
језик. У склопу школе налази
се предшколска установа у
којој тренутно има 13 деце,
од којих је осморо предшкол
ског узраста а осталих пето
ро су млађи.
Како каже васпитачица
Јармила Мелег пре је било
више деце, сад је све мање
деце јер многи одлазе из
села да раде у Словачку.
- У предшколском ради
мо на словачком језику али
радимо и на српском као на
језику друштвене средине
јер је то мешовита група –
рекла је Јармила Мелег.

Учитељица Милошка Колар

ОД ПЧЕЛАРСТВА МОЖЕ ДА СЕ ЖИВИ: Данијел Колар

„Под липом се хладимо и медом
се сладимо“ назив је фестива
ла меда који се одржава у Лугу. Ту
манифестацију организују пчелари
тог живописног сремског села,
са циљем да се промовише мед и
производи од меда
О животу у овом срем
ском селу говорио је Кри
стијан Урбан, дугогодишњи
председник села.
- Ми смо мало село.
Немамо неке велике инве
стиције планирамо само
оно што може да се оства
ри. Најновија инвестиција
нам је изградња Дома кул
туре и канализациона мре
жа. Радови на изградњи
канализације почели су још
2005. године, а услед недо

Васпитачица Јармила Мелег са децом
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статка средстава изград
ња је прекинута и поново
настављена и завршиће
се ове године. Оно што је
нормално да свако село
има јесте водовод и фиксну
телефонију, ми то нисмо
имали. 2004. године доби
ли смо водовод, а 2009.
године фиксни телефон.
Пре доста година је била у
плану изградња пута према
Сремској Митровици, али то
је само остао план. Недо

статак средстава и ком
пликације везане за прола
зак пута кроз две општине
додатно отежавају. Да има
интереса било би и пута, у
овом случају само би Лужа
ни имали интерес – рекао је
Кристијан Урбан.
„Под липом се хладимо и
медом се сладимо“ назив је
фестивала меда који се одр
жава у Лугу. Ту манифеста
цију организују медари тог
живописног сремског села,
које је специфично јер оби
лује шароликим биљним
светом. Манифестација се
организује са циљем да се
промовише мед јер је пче
ларство у успону. На мани
фестацији која се одржава
у јулу поред меда могу се
видети и остали пчелињи
производи као што су пропо
лис, медени колачи и медо
вача. Mед и остале пчели
ње производе од меда гости
могу да пробају а касније
поједене калорије могу да
потроше кроз игру уз тради
цион
 алну словачку музику.
Један од пчелара из Луга,
Данијел Колар нам је испри
чао своју причу о пчеларству.
- Пчеларством се бавим
40 година, овај крај је богом
дан за пчеларство. Има
шуме, воћа и липе, све
га по мало, то је најбоље.
Од пчеларства може да се
живи ако се ради озбиљно а
успех у послу ће имати онај
ко воли то да ради. Посла
са пчелама има увек, лети
бих волео да је дан дужи јер
толико посла има да је дан
кратак – рекао је Данијел
Колар.
Сваке године у јулу Луг
оживљава
захваљујући
манифестацији меда, а то
највише показује број посе
тилаца, којих је сваке године
све више.
Светлана Котаранин
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ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Посна трпеза

У петак, 8. децембра у Библиотеци
„Глигорије Возаровић“ одржана је промо
ција збирке поезије „Између два несна“
ауторке Јелице Црногорчевић.
Промоцију је водила Моравка Тодић,
библиотекар, а у уметничком делу про
грама наступила је Светлана Митровић,
мецосопран. Поезију су, поред ауторке,
читале и Биљана Милановић и Ања Зец.

ДАН РУСИНА

Мајци Русинки
Свечана академија „Мајци Русинки“ у
организацији подручне канцеларије
Национ
 алног савета русинске национал
не мањине у Сремској Митровици орга
низована је прошлог петка, 8. децембра
у Музеју Срема.
У академији, којом је обележена годи
шњица досељења Русина у Сремску
Митровицу и околину, учествовали су хор
„Русински зраци“, тамбураши, песници,
као и гости из Бикић Дола.
Први Русини дошли су у Сремску
Митровицу 1848. године из Галиције,
тадашње Угарске и то појединачно. До
1885. године у Сремској Митровици је
живело око 300 Русина. Разлози за исе
љавање из тих крајева били су сирома
штво, беда и глад који су завладали на
овим просторима после Мађарске рево
луције 1848. године.
Б. С.

НОВИ БАНОВЦИ

Одржани
Бранкови дани
У пуној сали дома културе у Новим
Бановцима у суботу, 10. децембра је одр
жан традицион
 ални концерт „Бранкови
дани“, у организацији КУД „Бранко Ради
чевћ“ из Нових Бановаца. Поред домаћи
на, ужитак у народним песмама и играма,
публици су приредили и гости из Старе и
Нове Пазове, Инђије и Земуна, а сав при
ход од улазница и добровољних прилога
намењен је за помоћ у лечењу дечака из
Старих Бановаца Вука Јеркића.

Шарена посна трпеза

У

ченици Средње стручне школе
„Бранко Радичевић“ који се шко
лују за куваре и угоститеље, сва
ке године у првој половини децембра
припремају за своје другаре и профе
соре посну трпезу.
Тако је било 7. децембра, када је ова
трпеза организована по 12. пут.
То увек буде прилика да се покаже
да трпеза и у време поста може бити
шарена, разноврсна и примамљива, а
да на њој нема меса, јаја или млека.
Трпезу припремају ученици, уз кон
султације са својим професором кувар
ства. Јела спремају или кући или у
школској кухињи, а за послужење су
задужени будући конобари.
Мирко Зрнић, директор школе истиче
да ово прелази у лепу традицију да се
у дане божићног поста организује Дан
посне хране.
– Ово је лепа промоција и наше шко
ле, а поготово занимања кувар и угости
тељ. Види се да су се ученици заиста
потрудили да лепо приреде ову трпезу.
Наравно, ово је прилика и да професо
ри процењују знање ученика, како су
припремили јела и колико су успешни у

томе и то се рачуна у оцену из практич
не обуке – каже директор Зрнић.
Боривој Димковић, професор кувар
ства истиче да су сва понуђена јела
квалитетно урађена.
– Користили смо печурке, соју, маху
нарке. Можете видети доста пита,
кољива, посну пицу, паприкаш од печу
рака, баклаве, разне ситне колаче. То
је све оно што може да се припреми за
сваку посну славу. Наравно, овако при
премити храну захтева и знање, вешти
ну и професион
 ализам, што су наши
ученици и показали – похвалио је своје
ученике професор Димковић.
А једна од њих је и Марица Живић,
ученица другог разреда која се спрема
за кувара.
– Ја сам учествовала и прошле и
ове године. Спремила сам баклаву, али
сам помагала другарима код припре
ме пице и бурека, као и кољива. За ову
баклаву користила сам посну чоколаду
за кување, орахе, лешнике и посну пла
зму. Ја сам сама одабрала шта ћу пра
вити и правила сам кући, а кољиво смо
правили у школи – каже Марица.
С. Џ.

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“ РУМА

Обележен Дан школе

Дан школе, 6. децембар, датум када је 1833. године
рођен Јован Јовановић Змај, румска Основна школа „Змај
Јова Јовановић“ обележила је у преподневним сатима
радионицама у школи, а увече је, пред бројном публиком,
приказана представа „Нама треба херој“.
У представи, у извођењу ученика школе, централно
место заузимали су јунаци из српске народне поезије попут
Марка Краљевића, Малог Радојице и Милоша Војиновића.
Ови јунаци су на веома занимљив начин, помагали ђаци
ма - глумцима да савладају препреке на које су наилазили
на свом путу.
Све секције, сва ђачка интересовања су била обухваћена
овом приредбом коју је публика наградила дуготрајним
аплаузом.
С. Џ.

Сцена из представе

M NOVINE

13. DECEMBAR 2017.

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Заплена
35 килограма
марихуане
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици и Ужицу, у
одвојеним акцијама, запленили су више
од 35 килограма марихуане и ухапсили
две особе због постојања основа сумње
да су починили кривично дело неовла
шћена производња и стављање у промет
опојних дрога. Против још једне особе
поднета је кривична пријава у редовном
поступку.

куће биће поднета кривична пријава, над
лежном тужилаштву.

Заплењен дуван
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Руми су, приликом претреса
куће у околини града пронашли и запле
нили 165 килограма резаног и дувана у
листу, машину за сечење дувана, вагу и
део напаривача.
Због постојања основа сумње да је
извршио кривично дело недозвољен про
мет акцизних производа, у сарадњи са
пореском полицијом, против власник а

ОК ВИЗУРА РУМА

Коктел за Европу

Туча у Шиду
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Шиду ухапсили су тројицу ирегу
ларних миграната, због постојања основа
сумње да су испред једног преноћишта у
Шиду учествовали у међусобној тучи у
којој је повређено пет миграната.
Њима је указана лекарска помоћ у срем
скомитровачком Медицинском центру.
По налогу надлежног тужиоца, двојици
пунолетних миграната је одређено задр
жавање до 48 часова након чега ће бити
доведени на саслушање у Основно јавно
тужилаштво у Сремској Митровици. Про
тив малолетника биће поднета кривична
пријава надлежном тужилаштву.

Мигрант лопов

Полиција из Сремске Митровице је у
«пежоу” којим је управљао Ж.Л. (55), у
специјално направљеном дуплом дну
аутомобила, пронашла 32,6 килограма
марихуане спаковане у 56 пакета.
По налогу надлежног тужиоц
 а Ж. Л. је
одређено задржавање до 48 часова након
чега ће, уз кривичну пријаву, бити доведен
на саслушање у Више јавно тужилаштво у
Сремској Митровици.
У одвојеним акцијама, припадници
Министарства унутрашњих послова у
Ужицу и Ариљу запленили су више од три
килограма марихуане и ухапсили М. О.
(60) из Ариља.
Полиција је у Ужицу, у возилу којим је
управљао М. О. (60) из Ариља, иза воза
чевог седишта у кеси пронашла два паке
та са 635 грама марихуане и вагицу за
прецизно мерење, а потом у његовој поро
дичној кући још два килограма ове опојне
дроге.
По налогу вишег јавног тужиоц
 а осум
њиченом M. O. је одређено задржавање
до 48 сати, након чега ће, уз кривичну при
јаву, бити спроведен тужилаштву.
Такође, полиција из Ариља је у стану и
другим просторијама двадесетшестогоди
шњег мушкарца пронашла 425 грама
марихуане, спаковане у две кесе. Против
њега ће бити поднета кривична пријава у
редовном поступку надлежном тужила
штву.
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Припадници Министарства унутрашњих
послова у Шиду ухапсили су 20-годишњег
ирегуларног мигранта, због постојања
основа сумње да је извршио две тешке
крађе на штету власника продавнице у
оближњем селу.
Сумња се да је у два наврата провалио
у исту радњу и украо већу количину цига
рета, дневни пазар и алат.
По налогу надлежног тужиоца, осумњи
ченом је одређено задржавање до 48
часова, након чега ће, уз кривичну пријаву
бити доведен на саслушање у Основно
јавно тужилаштво у Сремској Митровици.

Обијали станове
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици расветли
ли су тешку крађу и тешку крађу у покуша
ју, извршене крајем новембра на штету
власника станова у Сремској Митровици.
Полиција је ухапсила Н. А. (27) и по
налогу надлежног тужиоца одредила му
задржавање до 48 часова, док је против
33-годишњег саизвршиоца поднета кри
вична пријава у редовном поступку.
Сумња се да су из једног стана украли
кредитну картицу помоћу које су подизали
новац са банкомата, а у другом стану
извршили преметачину.
Након саслушања у Основном јавном
тужилаштву у Сремској Митровици, Н.А. је
одређен притвор до 30 дана.

Дрога у Иригу
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Иригу су, приликом претреса
приватне куће пронашли и одузели биљну
материју сумњиву на марихуану и 157
таблета са листе опојних дрога.
Такође, полиција је пронашла и одузела
ловачки карабин и 65 пушчаних и пиштољ
ских метака различитог калибра, у неле
галном поседу.
Због постојања основа сумње да је
извршио кривична дела неовлашћено
држање опојних дрога и недозвољена
производња, држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја, против
36-годишњег мушкарца биће поднета кри
вична пријава надлежном тужилаштву.

Одбојкашки клуб Визура Рума организо
вао је 9. децембра у Београду коктел на
којем је представљен тим који ће се такми
чити у ЦЕВ Лиги шампиона.
Ово је четврти пут да одбојкашице Визу
ре учествују на овом елитном такмичењу, а
први пут под називом Визура Рума.
Присутнима су се тим поводом обратили
Зоран Радојчић, председник клуба, Дејан
Десница, први тренер екипе и Слађана
Ерић, капитен екипе.
Визура Рума ће се такмичити у Ц групи
Лиге шампиона, у којој су још Кемик Поли
це из Пољске, Марица Пловдив из Бугар
ске и Динамо Казањ из Русије.

КАРАТЕ КЛУБ СИРМИЈУМ

Куп шампиона
Од 15. до 17. децембра у Клужу Напока
у Румунији одржава се Куп европских шам
пиона на којем ће учествовати најуспешни
ји такмичари у катама и борбама у свим
узрасним категоријама који су у 2017. годи
ни били шампиони. У саставу репрезента
ције Србије наступиће и шест такмичара из
Карате клуба Сирмијум: Владимир Павле
шин, Вања Грујић, Ђорђе Грујић, Владимир
Пашић, Анастасија Павлешин и Младен
Недимовић.
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РАДОВАН ВУЈОВИЋ, ГЛУМАЦ

Ако не дате свој максимум,
ништа нема смисла
Роберт Де Ниро
је давно рекао
да таленат лежи
у избору. Човек
треба да зна да
изабере шта
да одигра.
У данашње
време није лако,
јер човек мора да
ради на сто страна
да би могао да
плати рачуне

У

пуној сали Позоришта „Добрица
Мил ут ин ов ић“
у
Сремс кој
Митровици, у петак, 1. децем
бра, одиграна је представа „Пази шта
желиш“.
Шта се догоди када два мушкарца,
чије ликове тумаче Александар Радо
јичић и Радован Вујовић, упадну у
замку тражења савршене жене? Инте
лигентним хумором, одличним запле
том и озбиљном дилемом – да ли
постоји идеална партнерка или парт
нер, талентовани глумачки трио зајед
но са Александром Томић, одушевио
је митровачку публику.
Глумца Радована Вујовића питали
смо да ли савршена особа уопште
постоји и да ли нам испуњење жеља
увек доноси срећу?
- Савршенство не постоји. Увек
човек мора да направи мали компро
мис или уступак за другу особу, што
мислим да је нормално, јер када је
нешто савршено, онда је досадно. У
суштини доста је до тога ко жели и
шта жели. Важно је да човек схвати
шта је вредно и да то цени и чува.
: Имајући у виду Вашу
MМNOVINE
НОВИНЕ:
радну биографију, можемо слобод
но рећи да сте један од носилаца
репертоар
 а Југословенског драм
ског позоришта. Шта препознајете
као примарно у таквом стању ства

ри - изазов, напор, надахнуће или
стално проширење подручја бор
бе?
РАДОВАН ВУЈОВИЋ: Привилегија
је и част бити члан Југословенског
драмског позоришта и бити део те
екипе која, по мом мишљењу, јесте

Глумци из преставе „Пази шта желиш“

стварно квалитетна, уз коју можете
стално да учите, растете и да се раз
вијате.
Од кога сте највише учили?
- Од сваког по нешто. Од Глогија, од
Ћетк а, Мићк а, Ђуричк а...(Небојша
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Глоговац, Војин Ћетковић, Драган
Мићановић, Никола Ђуричко, прим.
аут.) То су већ толико доказани и врсни
глумци да је немогуће да човек не учи.
Стварно је то велика част и привилеги
ја, са једне стране, а са друге стране,
није ни лако. Прошли месец сам играо
25 представа. Није лако издржати и
наћи праву мотивацију и енергију да
дате свој максимум, а ако не дате свој
максимум, ништа нема смисла.
Гледали смо Вас у филмовима и
серијама, али највише у позоришту.
Где сте ви најбоље сналазите?
- Све је дивно на свој начин. Позори
ште је једна чаролија своје врсте, а
снимање је опет нешто друго. Ја волим
и једно и друго подједнако. И једно и
друго су две потпуно различите дисци
плине. Не бих могао да се определим.
Постоји ли нека улога коју при
жељкујете?
- Немам жељу да одиграм неку одре
ђену улогу. Играо сам у доста предста
ва које ме испуњавају максимално и не
осећам да ми нешто недостаје. Најви
ше волим улоге које су занимљиве и
необичне. Нешто што нисам радио до
сад, што мени представља неку врсту
изазова, неку нову територију где глу
мачки могу да се развијам.
Да ли можемо да кажемо да је иза
зов за вас била представа „Изопа
чени“ у којој глумите хомосексуал
ца?
- Па рецимо, она је била једна од тих
представа, јер никад до тада нисам
играо особу која је хомосексуал
 ац.
Дао сам све од себе и мислим да је
представа била солидна. Тренутно
играм у представи „У агонији“ Миро
слава Крлеже и мислим да до сада
ништа тако нисам радио.
Одбијали сте улоге које вам се

нису допале. Да ли вам је то помо
гло или одмогло у каријери?
- Мислим да је мени помогло. Ја сам
такав тип глумца, особе, да не бих
могао да радим нешто иза чега не
могу потпуно да станем. Ако иза нече
га не можете да станете, онда је боље
да се таквих пројеката изузмете, него
да прихватите и да вам цело биће
буде против тога и да будете катастро
фални. Де Ниро је давно рекао да
таленат лежи у избору. Човек треба да
зна да изабере шта да одигра. У дана
шње време није лако, јер човек мора
да ради на сто страна да би могао да
плати рачуне. До сада сам имао среће
да нисам морао да прихватам нешто
што није било по мојој жељи.
Упркос што се јако мало средста
ва издваја за позориште и културу,
чини се, да имамо јако добрих пред
става, глумаца, драматурга?
- Има добрих представа. Ситуац
 ија
није тако сјајна, не праве се тако
добре представе масовно. Људи то
што раде, раде да би узели хонорар и
ишли даље. Немају времена да се
томе посвете. Редитељи, драматурзи,
глумци, све је то много тешко састави
ти, нико нема услове да се бави
послом на прави начин. Што се култу
ре тиче мислим да је у нашој земљи
поприлично суморна. Ако неко ко жели
да постане глумац има неку другу спо
собност или жељу, мој савет је да иде
у другом правцу и никако да не изабе
ре ову професију.
Играли сте са представом „Пази
шта желиш“ по целој Србији, али и
иностранству. Какво је стање у кул
тури и позоришту код нас и у свету?
- Чињеница је да се установе култу
ре и позоришта у нашој држави распа
дају, да су то грађевине које су изгра
ђене у време Тита и да се од тада
ништа није обновило и реновирало. У
Србији цена карте преко 500 динара је
ексцес, да не објашњавам да карте на
Бродвеју коштају и до 200 долара или
више. Немамо услове и ситуац
 ија је
стварно тешка. И не само то, људи су
одустали од позоришта. Нама је толи
ко систематски годинама уништавана
култура да људи више не осећају
потребу да виде нешто и да се опле
мене на тај начин. Они ће за одређену
количину новца, колико рецимо кошта
карта за једну представу, да попију
неколико пива и легну да спавају. Неће
се определити да погледају представу
која ће их натерати да размишљају па
ће након тога узети неку књигу и еду
ковати се даље.
Шта у скоријој будућности може
мо да очекујемо од Вас на плану
ваших нових улога?
- Тренутно снимам серију „Корени“,
то ће се приказивати на РТС -у, серију
„Пет“ и очекује ме премијера филма
коју сам радио са Дејаном Зечевићем.
Сања Станетић
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МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Вече посвећено
Срему
У Библиотеци „Глигорије Возаро
вић“ у Сремској Митровици про
шлог четвртка, 7. децембра одржа
но је вече посвећено Срему, Срем
цима и емисији Живк а Попова
„Нека куца срце мога Срема“, која
се пуних 13 година емитовала прво
на Радију М, а затим на Телевизији
М. Била је то образовно забавна
емисија која је упознавала слушао
це са богатом баштином Срема,
посебно Сремске Митровице, од
најстаријих времена па до полови
не 20. века.
Како је обраћајући се присутнима
у Библиотеци рекао Живко Попов,
Срем и Сремска Митровица су чуд
ни и чудновати.

- О њима има много да се прича,
а у емисији су само неке приче које
могу да нас подсете на оно што је
било у Срему и на оне људе који су
овде живели, градили и маштали
да овај Срем буде нешто велико.
Драго ми је што сам макар мало
допринео да о Срему и Сремцима
кажем понешто – изјавио је Попов.
Према речима библиотек арке
Моравке Тодић, Завичајно одеље
ње Библиотеке је ове године покре
нуло акцију прикупљања све врсте
грађе за завичајну збирку и плод те
сарадње су и аудио записи које су
добили од професора Живка Попо
ва.
- Ми ћемо у наредном периоду
приређивати овакве вечери на раз
личите теме и комбиновати аудио
записе и другу документациону гра
ђу, зачинити то са мало музике и
надам се направити леп угођај
нашој публици – изјавила је Морав
ка Тодић.
Током ове вечери представљен је
Срем као завичај, говорило се о
Срему као инспирацији уметници
ма и о смешној страни Срема.
Песме Јасне Арбнас и Радивоја
Прокопљевића Проке читао је
Александар Крстајић, а музиком су
вече зачинили чланови Тамбура
шког састава Срем.
Б. С.
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Форо Илија и
Илић Слађана.
ДОБИЛИ СИНА: Слободан и Јасмина
Кличарић - Дивош, Ђурђе и Душанка
Чулић - Прхово, Мирослав Максимовић
и Мирјана Зоркић - Сремска Митровица,
Марко и Данијела Миљковић - Сремска
Митровица, Ђурица и Душанка Андрић
- Огар, Дејан и Наташа Жуљевић - Голу
бинци, Бранислав и Тања Личанин Вишњићево, Александар и Радмила
Томић - Љуково, Урош Кременовић и
Мирела Санадер – Кременовић - Врд
ник.
ДОБИЛИ ЋЕРК У: Дејан и Зорица
Мусовић - Шид, Александар и Ивана
Бановачки - Попинци, Дејан и Јелена
Наградић - Сремска Митровица, Марко
и Слађана Јадрански - Лаћарак, Воји
слав и Данијела Темуновић - Бешка,
Бранислав и Наташа Нонковић - Шид,
Дамир и Јована Јоксић - Рума, Милош и
Дарија Томић - Шашинци, Владимир и
Биљана Крстић - Мартинци, Дарко
Фабиан и Бранкица Патковић – Фабиан
- Инђија.
УМРЛИ: Харамбашић Ђорђе рођ.
1948, Дрљача Никола рођ. 1947, Сара
фијановић Миладин рођ. 1941, Приље
ва Борислав рођ. 1948, Крчмар Гојко
рођ. 1954, Лукић Косана рођ. 1948,
Давидовић Гојко рођ. 1984, Моцко Зуза
на рођ. 1934, Ракић Славица рођ. 1939,
Ристић Љубица рођ. 1936, Јовановић
Томанија рођ. 1946, Јосиповић Милица
рођ. 1941, Грбић Злата рођ. 1954, Шума
ревић Луца рођ. 1942, Мојсиловић Јован
рођ. 1950, Крстановић Драго рођ. 1945,
Чизмић Јова рођ. 1949, Чубра Ђуро рођ.
1940, Марковић Милан рођ. 1975, Миша
Бузаш рођ. 1958.

RUMA
Умрли: Милош Драгишић, рођ. 1935.
год, Зора Радивојевић, рођ. 1928. год,
Далибор Зујић, рођ. 1979. год, Станисла
ва Плавшић, рођ. 1928. год, Мирко Бат
ножић, рођ. 1948. год, Небојша Цикота,
рођ. 1953. год, Данило Бузаџић, рођ.
1944. год.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана 19.00 и 21.00 час
13.12. Последњи посао
14 – 20.12. Бамзи и град лопова,
од 19.00 часова
120 откуцаја у минути, од 21.00 час

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У ритму Европе
У понедељак, 11. децембра у Позо
ришту „Добрица Милутиновић“ одр
жана је аудиција за такмичење у
певању и плесу „Србија у ритму
Европе“. У такмичењу ће учествова
ти 23 града из Србије. Учесници из
града победника као награду добиће
путовање у неку од земаља Европе,
а Митровица је по трећи пут учесник.
Циљ пројекта „Србија у ритму
Европе“ јесте неговање културе и
језика земаља Европе, али и принци
па и права детета.

13. DECEMBAR 2017.
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Пијаца

Н

Пише:
Драгана Попов

екад је одлазак на пијацу био пред тезгом са оним што неки зову
само оним данима који су се бела зелен и шаргарепе. Моје недо
звали пијачни, а данас је то умице се настављају јер никако да
сваки дан. Среда и субота у неком откријем разлику између першуна и
прошлом времену су били ти дани. паштрнака. Зато Марија која их про
Сад кад год решите да купите зеле даје, спремна чека да само кажем:
ниш - право пијаца.
Пола килограма мешане зелени. Што
Наша је мала у центру града, огра је сигурно - сигурно. Нећу погреши
ђена неким кућицама које су опет ти. Производи на пијаци немају ети
простор за продају, смештај робе, а у кету на којој пише „органско“, али ће
зимском периоду и место за грејање вас сваки продавац убеђивати да
промрзлих руку. Једном речју урба је производ баш из његове баште
нистички промашај.
и да он не користи хемикалије. Сто
На пијацу не идем тек тако. Прво посто. Па, не би због своје породице
морам да направим списак, јер оба и нуди џиновске главице купуса. Заи
везно нешто заборавим. Папир је тек ста личи на „прави домаћи“ купус. У
толики да могу да га ставим у новча том тренутку схватам да ја и не умем
ник, и неизбежна колица. Кажу да кад да разликујем органско од неорган
почнеш да вучеш колица на пијацу и ског поврћа. А толико сам читала.
ниси више у цвету
Е, није исто читати и
младости. Први знак
детектовати здраво
старости. Та сам.
поврће. Дуго година
На пијацу не идем
ми је било свеједно
У провинцији се
тек тако. Прво
када купујем кром
сви углавном позна
морам да направим пир. Бели или црве
ју, па тако и на пија
ни кромпир - питао
ци. На улазу у пијацу
списак, јер
би продавац. Свејед
дочекују вас про
обавезно нешто
но - одговарала би
давци из далеких
ја. Е, па није свејед
земаља нудећи неке
заборавим. Папир
но. Тајну ми је ско
производе који су им
је тек толики да
ро открила рођака.
преос
 тали од доби
могу да га ставим
Бели је за кување,
јене помоћи, а све
а црвени за печење.
чекајући да крену пут
у новчаник, и
Ах, толике године су
обећане земље. Куп
неизбежна колица.
прошле у незнању.
це дозивају на срп
Бели лук ми се сме
ском и јефтино нуде
Кажу да кад
ши на суседној тезги,
робу. Хвала, кажем
почнеш да вучеш
ситан. Мора да је
и улазим у чељу
колица на пијацу
органски.
Молим
сти пијаце. Узимам
вас једну везицу
списак и покуша
и ниси више у
овог органског белог
вам да дешифрујем
цвету младости.
лука, кажем ја. Није
сопствени рукопис.
органски већ про
Пасуљ је први на
Први знак
лећни, одговара про
списку. Одлазим код
старости. Та сам.
давац. Мали је, па
„мог“ продавца и гле
сам мислила да је …
дам у неколико врста
Ма, какви органски,
пасуља који су изло
жени. Који ја купујем, питам се у себи. госпођо одакле сте ви, радознало ће
Срамотно је, али никад не знам који насмејани продавац. Непријатно ми
пасуљ узимам. Проблем решава про је, али достојанствено настављам
давац. Ви узимате овај бели, помаже свој поход, све по списку који сам у
ми. Је л’ сте сигурни, несигурна сам међувремену затурила, али као све
ја, а у себи мислим како је пасуљ јед сам запамтила.
На пијаци можете купите и шерпе,
ноставно пасуљ. Наравно, потврђује
продавац. Па, добро онда узимам. И лонце, бомбоне, гардеробу, али и
тако сваки пут. Подстакнута причама тоалет папир. Тоалет папир је таквог
и читањем одмах вриснем у себи: да квалитета, да су ми укућани једном
ли је ово органски пасуљ? Па, мора приликом рекли да се тај папир веро
мо јести органско, шта ако је пасуљ ватно рециклира у некој приватној
доспео на пијацу из неког краја света кући. Какав стандард такав и тоалет
где се утркују са употребом пестици папир.
Пајање по пијаци завршавам без
да. А стручњаци нам стално „прете“
како треба да се здраво хранимо. списка за куповину, пуним колицима
Дилема око здраве и нездраве хране неопходних ствари, буком у глави и
обећањем самој себи да ћу следећи
поприма димензије хистерије.
Без зелени нема ни супе и ето ме пут на пијацу отићи припремљенија.

КУЛТУРА

13. DECEMBAR 2017.
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СТАРА ПАЗОВА

Децембарска изложба
пазовачких уметника
П
оследња овогодишња
излож ба у галерији
Центра за културу у
Старој Пазови посвећена је
старопазовачким академским
сликарима.
Једанаест пазовачких ака
демских сликара на једном
месту, на колективној изло
жби у галерији Центра за кул
туру, коју је у понедељак 4.
децембра отворио ликовни
критичар Владимир Вален
ћик. Између осталог он је
напоменуо да је направљен
леп одабир слика галерије за
ову поставку. Слике су изра
ђене различитим техникама,
чак има и мозаик и тродимен
зионалних радова, које се
ретко виде на изложбама.
На изложби је око двадесет
слика а лепеза је генерациј
ски широк а, од најстарије
сликарке Мире Бртка, која
нас је нажалост 2014. године
управо у децембру заувек
напустила до најмлађе Драга
не Олуић рођене 1991. годи
не.
- Код неколицине уметника
примећујемо доста велики

заокрет њихове уметничке
поетике, као на пример код
Марјана Каравле, који се
представио геометријском
апстракцијом, али је сачувао
и свој препознатљиви ликов
ни рукопис. Извесна измена
уметничке поетике примеће
на је и у радовима Јозефа
Клаћика, ветерана старопазо
вачке ликовне сцене – иста
као је Владимир Валенћик.

Штета што је најстарији
пазовачки вајар Јан Ступав
ски представљен само фото
графијама његових дела, јер
ове године када је прославио
округли седамдесети рођен
дан примио је престижну
награду у Братислави – Иден
тификацион
 и код Словачке за
изузетан допринос у области
културе.
Поред поменутих уметника

Decembrová výstava
pazovských umelcov
P
osledná tohtoročná výstava v galérii
Strediska pre kultúru v Starej Pazove
venovaná staropazovským akade
mickým výtvarným umelcom.
Jedenásť staropazovských akade
mických maliarov na jednom mieste na
spoločnej výstave v galérii Strediska pre
kultúru, ktorú v pondelok 4. decembra
otvoril Vladimír Valentík, výtvarný kritik.

Medzi iným on poznamenal, že si Stredi
sko pre kultúru dalo záležať a na vystavu
zvolilo obrazy vypracované rozličnými tec
hnikami a tak sú zastúpené aj mozaik
a trodimenzinálne práce, ktoré sa často na
výstavach nevidia.
Na výstave je okolo dvadsať obrazov a
vejár je široký aj ked´ ide o generácie
umelcov od Miry Brtkovej, ktorá nás v roku

на изложби су и слике Павла
Папа, Јана Агарског, Мартине
Каравла Хлода, Мирослава
Хаврилова, Ксеније Јовише
вић, Зорана Качаревића.
Последњу овогодишњу изло
жбу љубитељи ликовне умет
ности могу погледати цео
месец и све до 8. јануара сле
деће године.
Ана Симоновић

2014, práve v decembri navždy opustila po
najmladšiu umelkyňu Draganu Oluićovú
narodenú v roku 1991.
- U niekoľko umelcov badať veľké
odchylky od ich už známej umeleckej poe
tike, ako napríklad u Marjana Karavlu, ktorý
sa prestavil geometrickou abstrakciou.
Určitési zmeny v poetike badať aj u Jozefa
Klátika, veterána staropazovskej výtvarnej
scény - pripomenúl Valentík.
Škoda len, že je najstarší pazovský
sochár Ján Stupavský predstavený iba
fotografiami jeho diel v roku ked´ oslávil
svoje okrúhle sedemdesiate narodeniny
a ked´ sa mu dostalo aj pestižné ocenenie
v Bratislave. Ide o Identifikačný kód Sloven
ska za výnimočný prínos v oblasti kultúry.
Okrem spomenutých umelcov na výstave
sú aj obrazy Pavla Papa, Jána Agarského,
Martiny Karavlovej Hlodovej, Miroslava
Havrilova, Kseniji Joviševićovej a Zorana
Kačarevića .
Poslednú tohtoročnú výstavu si milovníci
výtvarného umenia budú môcť pozrieť celý
mesiac až do 8. janára nasledovného roku.
Anna Simonovićová
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VREMEPLOV
13. децембар
1642. Холандски морепловац
Абел Тасман открио Нови
Зеланд.
2003. Америчке снаге ухапсиле
свргнутог председник а Ирак а
Садама Хусеин
 а.
14. децембар
1900. Немачки физичар Макс
Планк објавио Квантну теор
 ију,
према којој енергија радијације
потиче из невидљивих делића,
кванта, и није континуирана,
како се раније мислило.
1911. Норвешки истраживач
Руал Амундсен први стигао на
Јужни пол. Амундсен претекао
енглеског поларног истраживача
Роберта Скота, који је на Јужни
пол стигао 18. јануар
 а 1912.
15. децембар
1914. Ослобађањем Београда у
Првом светском рату завршена
је Колубарска битка. 1961. Бив
ши нацистички функционер
Адолф Ајхман, организатор и
извршилац геноцида над Јевре
јима у Другом светском рату,
осуђен је на смрт у Јерусалиму,
а потом обешен.
1966. Умро је амерички режисер
Волт Дизни.
16. децембар
1934. Пуштен је у саобраћај
први београдски друмски мост
преко Саве, назван “Земунски
мост краља Александра”. Дигнут
је у ваздух у априлу 1941, а на
месту висећег моста подигнут је
1957, мост незванично назван
“Бранков мост”.
2001. Први амерички брод од
1962, када су САД увеле ембар
го против Кубе, стигао је у луку у
Хавани, носећи око 500 тона
смрзнуте хране.
17. децембар
1903. Браћа Вилбур и Орвил
Рајт извела су први успешан лет
авионом у историји ваздухо
пловства.
1989. У Румунији су избиле
масовне демонстрације против
диктаторског режима Николае
Чаушескуа, у којима је погинуло
око 1.000 људи.
18. децембар
1865. Ратификацијом 13. устав
ног амандмана у САД је укинуто
ропство.
1940. Вођа нацистичке Немачке
Адолф Хитлер наредио је у Дру
гом светском рату генералштабу
немачке армије да припреми
инвазију на Русију према тајном
плану под шифром „Операција
Барбароса“
1972. САД су у Вијетнамском
рату почеле масовно бомбардо
вање главног града Ханоја, које
је трајало непрекидно 12 дана и
ноћи.
19. децембар
1905. Усвојен први Устав Црне
Горе, Никољдански којим је
држава констит уис ана као
уставна монархија.
1958. Председник САД Двајт
Ајзенхауер упутио, први у свету,
божићне честитке преко сатели
та.

13. DECEMBAR 2017.

HOROSKOP
ОВАН:
Осећ ат е
додатни прилив креа
тивн е енерг ије и
спремни сте да убрза
те неке активности које сте запо
чели. У договору са сарадницима
за релативно кратко време може
те врло ефикасно да решите низ
питања из различитих домена.
Важно је да на крају сви око вас
буду довољно срећни и задовољ
ни. Љубавни однос који осећате
вас наводи на слободно изража
вање или понашање.

ВАГА: Околина подр
жава ваше идеје и
углавном наилазите
на врло позитивне
коментаре од стране оних који су
довољно компетентни да дају
своју оцену. Од вас се очекује да
учините више или боље од других
у разним областима, тако да вам
следе бројне активности. Љубав
ни догађаји које наслућујете за
вас имају неку необичну драж и
уносе слатки немир у однос са
партнером.

БИК: Налазите се у
креативној фази али
мораћете да покажете
више слуха и за идеје
које имају ваши сарадници или
претпостављени. Немојте забора
вити да вештина прилагођавања
у одређеним ситуацијама доноси
најбољи ефекат. Потребно је да
се оријентишете ка дугорочнијим
интересима, али и да прихватите
савременији тренд изражавања.

ШКОРПИЈА: Заинте
ресовани сте за нове
идеје и очекујете да
вас неко од сарадника
подржи приликом пословног уго
вора. Сада је прави тренутак да
употребите и адуте са којима рас
полажете. Важно је да имате
добру концентрацију у разним
сусретима како бисте деловали
што убедљивије. У односу са
партнером осећате таласе пози
тивних емоција и спремни сте на
низ компромиса зарад заједничке
среће.

БЛИЗАНЦИ: У складу
са постављеним при
оритетима правите
планове и инсистира
те да вас неко подржи. Имате
своју визију и не желите да при
хватите компромисну понуду на
коју вас убеђују блиску сарадни
ци. Време ће показати да сте
поступили исправно и да вас оче
кују добри резултати. Љубавни
партнер уме да вас збуни са
неким својим поступцима, тако да
сада имате нове дилеме.
РАК: Потрудите се да
испуните основне кри
теријуме које поста
вљају ваши сарадни
ци, уместо да провоцирате нову
расправу или да се сукобљавате
због различитих пословних инте
реса. Добро је да потиснете своју
професион
 алну сујету. Осећате
инспирацију или велики емотивни
занос, али често имате утисак
како вам недостаје добра прилика
да изразите своје намере.
ЛАВ: Налазите се у
фази креативног успо
на и стало вам је да
проширите контакте и
да унапредите свој пословни
положај. Због променљивих окол
ности које вас прате делује да
имате велик е амбиције или
нескромна очекивања. Ипак неко
ће вас подржати у одлучујућем
моменту. Осмислите низ нових
ситуација у којима можете да
оставите бољи утисак.
ДЕВИЦА: Радују вас
нове
информ ац ије
које најављују боље
усове. Сада можете
да започнете и једну акцију коју
сте више пута одлагали. Од вели
ке користи ће вам бити нечија
асистенција и набоље резултате
можете да остварите кроз разне
облике удруживања. Прижељкује
те занимљива дешавања у
љубавном животу, али сувише
препуштате свом партнеру да
иницира нове догађаје.

СТРЕЛАЦ: Спремно
одговарате на разна
питања и испуњавате
све што се од вас оче
кује вас низ похвала које ће на
вас деловати врло стимулативно
приликом склапања нових дого
вора. Нема разлога да се двоуми
те у вези нечије понуде која обе
ћава додатни приход. Партнер
углавном препушта вама да креи
рате разне садржаје из заједнич
ког живота.
ЈАРАЦ: Налазите се
пре
дилем ам а
и
потребно је да доне
сете озбиљну одлуку.
Обратите пажњу на информације
које могу да вам олакшају реали
зацију планова које сте постави
ли, улога и ангажовање једне
млађе особе за вас ће се показа
ти као драгоцена. Кад год се
налазите у прилици можете да
комбинујете практичне интересе
и лично задовољство.
ВОДОЛИЈА: Потреб
но је да поново дефи
нишете листу приор
 и
тета како бисте у
одређеном моменту били спрем
ни да одговорите на нечију изне
надну понуду. Најбоље је да удру
жите своје интересе са особама
за које вас везује позитивна иску
ства. Партнер од вас очекује да
испуните обећања, стога немојте
смишљати нове изговоре или
оправдања.
РИБЕ: Делујете одлуч
но у својим намерама
и са великим успехом
спроводите све своје
пословне планове. Нова сазнања
позитивно утичу на вашу оријен
тацију. Обратите пажњу на нечију
понуду и могућност партнерског
удруживања. Љубавни догађаји
које наслућујете имају неку нео
бичну драж и испуњавају вас
позитивним расположењем.

Crkveni
kalendar
Среда, 6. децембар
(23. новембар)
Св. Амфил охије Иконијски;
Св.Григорије; Св. Александар
Невски
Четвртак, 7. децембар
(24. новембар)
Света великомученица Екатери
на
Петак, 8. децембар
(25. новембар)
Свети свештеномученик Кли
мент (Оданије Ваведења)
Субота, 9. децембар
(26. новембар)
Преподобни Алимпије Столпник
Недеља, 10. децембар
(27. новембар)
Свети мученик Јаков Персија
нац; Свети Јаков Ростовски
Понедељак, 11. децембар
(28. новембар)
Св. преподобномученик Стефан;
Свети мученик Христо
Уторак, 12. децембар
(29. новембар)
Св. муч. Парамон и Филумен;
Св. Мардарије, еп. америчко канадски

Кексићи са
брусницом
Састојци: бруснице 100 г, кори
ца и сок једне поморанџе, кашичи
ца екстрата ваниле, шећер 120 г +
30 г, маргарин 250 г, брашно 380 г.

Припрема: Бруснице исецкати,
па додати четвртину шећера.
Мешати неколико минута и остави
ти са стране. Охлађен маргарин
исећи на коцке. Додати рендану
кору од поморанџе и две кашике
цеђеног сока. Додати остатак шеће
ра, ванилу и брашно и умесити да
се направи тесто са грумуљицама.
Додати брусницу. Сјединити да се
добије уједначена маса. Направите
векну и увијте у провидну фолију.
Ставите у фрижидер на минимум 2
сата да се стегне. Стегнуто исеците
и ваљајте у оних 30 грама шећера.
Поређајте по пек папиру и пеците
на 170 степени око 15 минута.

• Толика је слобода гово
ра да ме је срамота да
слушам.
• Кад год нам је требала
мудра одлука, нисмо
имали кворум.
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Дечја олимпијада
У фискултурној сали Основне шко
ле „Душан Јерковић Уча“ у Шиманов
цима у суботу 9. децембра одржана
Дечја олимпијада, у организацији
Спортског савеза Развој спортова, а
под покровитељством пећиначке
локалне самоуправе. На полигону
спретности, најмлађи становници
пећиначке општине, узраста од 4 до
10 година, уз осмех и такмичарски
дух показали су своју спретност и
умеће.
Како нам је рекла Снежана Гагић,
члан Привременог органа општине
Пећинци, спортска манифестација
Дечја олимпијада, започета пре
неколико година, постала је већ тра
диција.
- Драго ми је да видим сву ову
децу како се такмиче између себе са
осмехом на лицу. То само говори да
труд Развоја спортова и пећиначке
локалне самоуправе да деци од
малих ногу развију спортски дух,
почиње да даје резултате. Драго ми
је да смо окупили и мало старију
децу, али нажалост због величине
ове сале нисмо могли примити све
пријављене. Завршну Олимпијаду,
са много више учесника, организова
ћемо 23. децембра у Спортској хали
у Доњем Товарнику – рекла је Сне
жана Гагић.
Дечја олимпијада у Шимановцима,
није се разликовала од било које
друге, јер су и сва деца победници.
Медаље малим учесницима, по
завршетку такмичења, уручили су
Снежана Гагић, Синиша Ђокић,
председник Спортског савеза Развој
спортова, Томислав Ћирк овић,
директор Јавне установе Спортски
центар и Снежана Станковић, дирек
тор шимановачке основне школе.

13. DECEMBAR 2017.
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Јубиларни 30. Међународни
турнир у футсалу

П

рошле среде 6. децембра, у просторија
ма Пословно спортског центра „Пинки“
одржана је конференција за медије пово
дом организовања 30. по реду Међународног
турнира у футсалу који почиње 22. децембра.
Конференцији су присуствовало чланови орга
низационог одбора на челу са председником
Томиславом Јанковићем.
Као и претходних и ове године турнир се
игра по правилима Фудбалског савеза Србије,
а учесници ће бити подељени у шест категори
ја: пионири (2003. годиште и млађи), кадети
(2001. годиште и млађи), омладинци ( 1999.
годиште и млађи), сениори, млађи ветерани
(1982. годиште и старији) и старији ветерани
(1972. годиште и старији).
Пријаве екипа за учествовање у турниру

трају до 19. децембра, а извлачење парова ће
бити 20. децембра. Сви фудбалски клубови са
територије Града Сремска Митровица могу да
пријаве једну екипу без плаћања котизације.
– Као и сваке године ми смо се и ове године
потрудили да направимо добру припрему за
овај турнир. Поред новчаних награда победни
ци ће добити пехаре, медаље и захвалнице.
Ове године ћемо се потрудити да обезбедимо
награду за публику, али то ће бити изненађене
за све оне који буду пратили турнир – рекао је
Томислав Јанковић.
Новчане награде биће додељене за освоје
но прво место у свим категоријама сем пиони
ра, док ће новчана награда за освојено прво
место у конк уренцији сениора износити
600.000 динара.
С. К.

ЖКгК „СРЕМ“ РУМА

Прве у Супер
лиги Србије

Г

одина која се ближи крају увек је прили
ка да се подвуче црта и сагледа шта је
учињено, како лично, тако и професио
нално, у свим сферама деловања.
Када је реч о спорту, Женски куглашки
клуб „Срем“ Рума је у овој години оства
рио своје најбоље спортске резултате у
26 година постојања - освојено је треће
место у Супер-лиги Србије за куглашице и
на основу тог резултата румске куглашице
су учествовале, почетком октобра, на Kупу
Европе у Минхену.
– Ту смо остварили фантастичан наступ
оборивши рекорд нашег клуба са просеком
од 557 чуњева по играчици . Тим резулта
том смо били десета екипа на турниру с
незнатним заостатком за екипама испред
нас.У Минхену се такмичило 18 екипа из 13
европских држава, а иза нас су остале еки
пе из Немачке, Словачке, Италије, Аустрије
и других богатијих земаља и богатијих клу
бова – каже Јованка Релић.
Она додаје да је одлазак у Немачку до
последњег тренутка био под знаком пита

Екипа ЖКК Срем у Немачкој
ња, односно да ли ће успети саме да сакупе
довољно новца за пут и боравак.
– Мислим да смо баш зато биле решене
да се покажемо у најбољем светлу, иако
је било доста проблема пред пут, неке од
нас су морале користити годишње одморе.
Сматрам да се довољно новца издваја за
спорт и да основни критеријум мора бити
резултати који се остварују. ЖKK „Срем“
је такође био и финалиста Kупа Србије,
а нову годину чекамо као првопласирана
екипа Супер - лиге Србије. Имамо реалне
изгледе да на крају првенства постанемо и
шампионке Србије, први пут у својој истори
ји, а такође смо и у полуфиналу Kупа Срби

је – каже за наше новине Јованка Ралић.
Румске куглашице ове успехе остварују
играјући и тренирајући по туђим кугланама,
сада је то куглана у Голубинцима, јер рум
ска куглана не испуњава услове за играње
мечева супер лиге. Наравно, то изискује и
додатне трошкове које куглашице често
покривају саме.
Такође треба рећи да су румске куглаши
це оствариле и појединачне сјајне резул
тате - Биљана Вукелић је била првакиња
Србије у дисциплини “спринт” а освојена је
и сребрна медаља у тандему Биљана Вуке
лић и Марина Јокић на државном првен
ству.
С. Џ.

