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IZVESTAN
POGLED Самоубиство

из заседе

И 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 

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. 

Овако, 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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ПОСЕ ТА КИНЕ СКЕ ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈЕ РУМИ

Први сусрет Руме и Нан тон га
Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан 

Ман чић са сарад ни ци ма био је 8. 
децем бра дома ћин кине ске при

вред но – поли тич ке деле га ци је из гра
да Нан тон га, у Покра ји ни Ђанг су, јед ном 
од три нај ра зви је ни је кине ске покра ји не. 
Кине ску деле га ци ју из гра да, који са окол
ним насе љи ма, има пре ко седам мили о
на ста нов ни ка пред во дио је Ма Сја о пинг, 
заме ник пред сед ни ка Општи не Нан тонг.

У Град ској кући су првом састан ку при
су ство ва ли репу блич ки и покра јин ски 
зва нич ни ци, Павле Башић из Наци о нал
ног саве та за коор ди на ци ју и сарад њу са 
Руси јом и Кином, пот пред сед ник Покра
јин ске вла де и покра јин ски секре тар за 
при вре ду и тури зам Иван Ђоко вић, али и 
пред став ни ци Асо ци ја ци је кине ских при
вред ни ка Срби је и Вој во ди не који су пре 
неко ли ко месе ци по први пут били у посе
ти Руми.

На овом ску пу пред ста вље ни су еко
ном ски потен ци ја ли рум ске општи не, 

њени ресур си, рад не зоне, посеб но тек
стил на инду стри ја која има дугу тра ди
ци ју у Руми, а која је важна инду стриј ска 
гра на у Нан тон гу. Суштин ски, тра же ни 
су прав ци буду ће сарад ње Руме и Нан
тон га, у скло пу при ја тељ ских и све више 
послов них одно са Срби је и Кине.

Сла ђан Ман чић је иста као да су Ма Сја
о пинг и њего ви сарад ни ци чули за Руму 
буду ћи да се овде нала зи вели ка фабри ка 
Хелт кер Јуроп чији је један од инве сти то
ра упра во родом из овог кине ског гра да. 

– Кине зи су вели ка сила која је сада 
у екс пан зи ји. Они су има ли пита ња за 
усло ве сво јих евен ту ал них ула га ња, а 
ми смо поку ша ли да се на овом састан ку 
пред ста ви мо у што бољем све тлу. Њих је 
инте ре со ва ло и рас по ло жи во пољо при
вред но земљи ште, инду стри ја, обра зо ва
ње, а има ју новац и ресур се. Они су јаки 
у тек стил ној инду стри ји и зани ма ло их је 
како је код нас. Зани ма ло их је и инве
сти ра ње у гра ђе ви нар ство и про из вод ња 

гра ђе вин ског мате ри ја ла, могу да кажем 
да сам задо во љан с обзи ром на то да је 
ово први саста нак и да су од мно гих гра
до ва иза бра ли баш нас – рекао је после 
састан ка Сла ђан Ман чић, ука зав ши да су 
кине ски инве сти то ри опре зни и желе да 
добро упо зна ју сре ди ну и гаран ци је које 
се нуде, пре него што инве сти ра ју.

Под се ти мо, у Руми је недав но отво ре на 
кине ска роб на кућа Пан да која је наста ла 
упра во као резул тат прве посе те Асо ци ја
ци је кине ских при вред ни ка Срби ји. 

– Деле га ци ја је била задо вољ на оним 
што су чули и виде ли на овом састан ку, 
морам да кажем и да су дошли са добрим 
пред зна њем. Дого во ри ли смо и нове 
састан ке, а позва ни смо да у фебру а ру, 
после кине ске Нове годи не, посе ти мо 
Нан тонг, да се упо зна мо са свим потен
ци ја ли ма овог вели ког гра да, и ми смо 
тај позив са задо вољ ством при хва ти ли 
– иста као је први човек рум ске општи не.

С. Џаку ла

Део кине ске деле га ци је у Град ској кући

На 50. сед ни ци Општин
ског већа у Инђи ји 
одр жа ној у петак, 8. 

децем бра као нај ва жни је тач
ке днев ног реда,  усво је ни су 
изве штај о извр ше њу буџе та у 
првих девет месе ци и утвр ђен 
је пред лог одлу ке о реба лан
су буџе та. 

 Све капи тал не про јек те 
које смо пла ни ра ли за ову 
годи ну, а које нисмо успе ли 
да реа ли зу је мо, пре не ће мо у 
сле де ћу, али има мо про блем, 
а то су наго ми ла не оба ве зе 
које се мере сто ти на ма мили
о на дина ра. Те оба ве зе смо 
мора ли да увр сти мо у буџет, 
пре све га мислим на Дом 
здра вља, којем смо до сада 
испла ти ли око 180 мили о на 

дина ра. Има мо неке ства
ри које ути чу на тај про це нат 
извр ше ња буџе та, који се не 
одно си на наше, извор не при
хо де, као што је пут Бан стол 
 Нор цев за који ће врло брзо 
бити рас пи са на јав на набав
ка, чија је вред ност 305 мили
о на дина ра. То ула зи у буџет, 
иако не даје мо соп стве на 
сред ства – обја шња ва Вла ди
мир Гак.

Гак је навео да око 100 
мили о на дина ра мора ју да 
оста ве на рас по ла га њу до 
кра ја теку ће годи не због оба

ве за које могу да при стиг ну на 
напла ту.

 То се одно си на око 20 
мили о на дина ра које ћемо 
мора ти да испла ти мо фар
ма це ут ским кућа ма и око 80 
мили о на дина ра за радо ве 
који су изве де ни прет ход них 
годи на у новој спо рт ској хали, 
а који до данас нису испла ће
ни  каже пред сед ник Општи
не Инђи ја.

Општи на Инђи ја ове годи не 
није се кре дит но заду жи ва ла 
како би ту могућ ност оста ви
ли у слу ча ју реа ли за ци је неке 

капи тал не инве сти ци је.
 Могли смо кре дит но да се 

заду жи мо, али нисмо хте ли. У 
про це су смо оту ђе ња земљи
шта за пет нових инве сти ци ја 
и тај посао ће бити завр шен 
до мар та сле де ће годи не. 
Буџет за 2018. годи ну биће 
доста реал ни ји, а нај бит ни је је 
да смо испу ни ли оно што смо 
има ли за циљ, а то је да уре
ди мо инду стриј ске зоне како 
би омо гу ћи ли дола зак нових 
инве сти то ра. Дру ги при о ри
тет нам је био вра ћа ње дуго
ва како бисмо сле де ће годи не 
ушли у капи тал не про јек те 
нео п те ре ће ни и испу ни ли све 
оно што смо обе ћа ли гра ђа
ни ма  каже Гак.  

 М. Ђ.

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ИНЂИ ЈА

Реба лан с буџе та



513. DECEMBAR 2017.   M NOVINE

ТРИ БИ НЕ ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

За пољо при вре ду повра ћај 
сред ста ва од 50 до 70 одсто
У пећи нач кој општи ни су 6. децем

бра орга ни зо ва не три три би не за 
пољо при вред ни ке, у Пећин ци

ма, Попин ци ма и Сиба чу, на који ма је 
поред пред став ни ка Општи не Пећин ци 
уче ство вао и дирек тор Покра јин ског 
фон да за раз вој пољо при вре де Алек
сан дар Бог да но вић, који је при сут не 
пољо при вред ни ке упо знао са свим 
мера ма Покра јин ске вла де и Покра јин
ског секре та ри ја та за пољо при вре ду 
о суфи нан си ра њу пољо при вред ни ка 
путем суб вен ци о ни са них кре ди та, као 
и са суб вен ци ја ма које Покра ји на сва ке 
годи не обез бе ђу је.

 Обез бе ди ли смо сред ства за изу
зет но повољ не кре ди те на пет годи на, 
са кама том од само један одсто, за 
које Фонд не напла ћу је доку мен та ци ју, 
за које нема тро шко ва обра де кре ди
та и у који ма нема скри ве них тро шко
ва, што је за пољо при вред ни ке мно го 
повољ ни је од заду жи ва ња код послов
них бана ка. Поред кре ди та, посто је 
и суб вен ци је за купо ви ну систе ма за 
навод ња ва ње, пла сте ни ка и ста кле
ни ка и про тив град них мре жа, као и за 
купо ви ну нове погон ске и при кључ не 
меха ни за ци је, где се током ове годи
не про це нат суб вен ци о ни са ња кре тао 
од 50 до 70 про це на та од вред но сти 
инве сти ци је, што зна чи да уко ли ко је 
неки пољо при вред ник уло жио 50.000 
евра, Покра ји на му је вра ти ла 35.000 
евра у динар ској про тив вред но сти. 
Могу сло бод но да кажем да су ско ро 
сви који су ове годи не апли ци ра ли за 
сред ства Покра јин ске вла де за систе
ме за навод ња ва ње и за поди за ње 

пла сте ни ка и ста кле ни ка та сред ства 
и доби ли. У наред них неко ли ко дана 
оби ћи ћемо свих 15 насе ља у општи
ни Пећин ци и упо зна ти пољо при вред
ни ке на које све мере подр шке има ју 
пра во, како би већ почет ком сле де ће 
годи не могли да апли ци ра ју за сред
ства – изја вио је Бог да но вић, који је 
пољо при вред ни ке упо знао и са мера
ма Репу блич ке вла де, Мини стар ства 
пољо при вре де и Упра ве за аграр на 
пла ћа ња.

Три би на ма су при су ство ва ли  и пред
сед ни ца При вре ме ног орга на општи не 
Пећин ци Дубрав ка Кова че вић Субо
тич ки и начел ник пећи нач ке Општин
ске упра ве Жељ ко Трбо вић, који је 
нагла сио да пећи нач ка локал на само

у пра ва већ годи на ма пру жа пуну логи
стич ку подр шку пољо при вред ни ци ма у 
при ку пља њу доку мен та ци је нео п ход не 
за апли ци ра ње за сред ства.

 За нас је изу зет но зна чај но да 
наши пољо при вред ни ци буду упо зна
ти са могућ но сти ма које има ју када су 
у пита њу суб вен ци је и због тога пла
ни ра мо да их пре ко Удру же ња пољо
при вред ни ка умре жи мо и омо гу ћи мо 
им да инфор ма ци је о свим рас пи са ним 
кон кур си ма доби ја ју на мејл, а наша 
адми ни стра ци ја ће им пру жи ти пуну 
подр шку у при ку пља њу нео п ход не 
доку мен та ци је – наја вио је Трбо вић.

Три би не за пољо при вред ни ке биће 
одр жа не у свих 15 насе ља пећи нач ке 
општи не.

ПЕЋИН ЦИ

Боља осве тље ност за већу без бед ност
Ових дана при во ди се 

кра ју реви та ли за ци ја 
улич не расве те у свих 

15 насе ља општи не Пећин ци, 
а исто вре ме но са реви та ли за
ци јом, ради се и на про ду жет ку 
елек трич не мре же у дело ви ма 
насе ља пећи нач ке општи не 
која до сада нису има ла улич
ну расве ту.

Како нам је рекао Милан 
Сте па но вић, заме ник дирек
то ра Јав ног пред у зе ћа Гра
ђе вин ско земљи ште, про
јек то ва ње и путе ви општи не 
Пећин ци, биће заме ње но око 
600 натри ју мо вих сија ли ца на 
тери то ри ји пећи нач ке општи
не.

Желим да нагла сим да неће 
бити заме ње не само сија ли це, 
већ ће поправ ка улич не расве
те бити извр ше на у пот пу но
сти. Негде је до ква ра дошло 
због неис прав ног грла или 
при гу шни це а не сија ли це, 
тако да смо овај пут реши ли 
да заме ни мо све, како би сма
њи ли могућ ност ква ра. С обзи
ром да дола зе кра ћи зим ски 
дани од изу зет ног је зна ча ја 
добро осве тље но насе ље, пре 
све га због деце која се зими 
вра ћа ју кући из шко ле касно 
после под не, као и због веће 
без бед но сти наших сугра ђа на 
и њихо ве имо ви не – иста као је 
Сте па но вић.
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У СТАР ОЈ ПАЗО ВИ НЕЗА ПО СЛЕ НОСТ ОПА ЛА ЗА 34 ОДСТО

Поло ви на неза по сле них без квалификација
Тре ћи на неза по сле них мла дих до 30 

годи на има само основ ну шко лу
За прет ход них 12 месе ци, пре ма 

пода ци ма Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње Срем ска Митро ви ца, сто па 
неза по сле но сти у општи ни Ста ра Пазо ва 
опа ла је за 34 одсто. На еви ден ци ји је 

тре нут но 1.980 неза по сле них и захва љу
ју ћи при вред ном расту, сто па неза по сле
но сти се сва ко днев но сма њу је. 

Локал на само у пра ва је пре по зна ла, да 
је про блем неза по сле них про блем свих и 
сва ке годи не издва ја из буџе та зна чај на 
сред ства за реа ли за ци ју про гра ма и 

мера актив не поли ти ке запо шља ва ња, 
што тако ђе скра ћу је спи сак гра ђа на који 
тра же посао. Међу тим, то што пред ста
вља вели ки про блем јесте чиње ни ца, да 
је 47 одсто неза по сле них са основ ном 
шко лом и чак тре ћи на мла дих, који чине 
21 одсто од укуп ног бро ја неза по сле них, 
има само дру ги сте пен, одно сно осам 
раз ре да основ не шко ле. Наци о нал на 
слу жба за запо шља ва ње орга ни зу је за 
та лица обу ке, али је код њих низак ниво 
моти ва ци је за дошко ло ва њем, док су 
ста ри ји од 50 годи на чешће спрем ни за 
дошко ло ва њем и пре ква ли фи ка ци јом, 
али ту дола зи до про бле ма на дру гој 
стра ни, одно сно посло дав ци често неће 
да запо сле ста ри ја лица.

На спи ску неза по сле них више је жена 
свих ста ро сних кате го ри ја. Од 438 мла
дих до 30 годи на, 290 су жене, одно сно 
66 одсто, док про це нат жена у кате го ри ји 
неза по сле них ста ри јих од 50 годи на 
изно си чак 76 одсто.

 Ј. К.
Један од број них пого на у ста ро па зо вачкој инду стриј ској зони

Послед њих годи на све
до ци смо све чешћег 
уво ђе ња видео  над

зо ра у шко ла ма, који је у 
већи ни слу ча је ва пове зан 
са поли циј ским ста ни ца ма, 
како би се сма њи ло и спре
чи ло вршњач ко наси ље, 
али и кри ми нал у шко ла ма. 
Већа опа сност по без бед
ност уче ни ка је у сред њим 
шко ла, где је теже испра ти
ти сва ки ула зак у дво ри ште 
и про сто ри је шко ле. Од три 
сред ње шко ле у Ста рој 
Пазо ви, видео над зор је 
поста вљен само у гим на зи
ји. 

Сред њо школ ски цен тар у 
Ста рој Пазо ви у окви ру 
којег се нала зе три сред ње 
шко ле, у самом је цен тру 
места, има два ула за и 
тешко је еви ден ти ра ти ула
ске осо ба, које нису уче ни
ци или запо сле ни у шко ли, 
каже за М нови не Дра го сла
ва Мићић, дирек тор ка ЕТШ 
„Вук Кара џић“ Ста ра Пазо
ва. 

 У основ ној шко ли се 
лако рас по зна ју деца у 
одно су на неку осо бу која 
може доћи са стра не, која је 
већ одра сла. Код нас су 
уче ни ци већ одра сли, три 
шко ле су на јед ном месту, 
некад је тешко раз дво ји ти 
да ли је то уче ник јед но од 

те три шко ле или није – 
напо ми ње Дра го сла ва 
Мићић.

Дирек тор Тех нич ке шко ле 
Лазар Ђукић каже да је без
бед ност уче ни ка наро чи то 
угро же на када пад не мрак. 

 Деша ва се ту сва шта, 
наро чи то у вечер њим сати
ма, од три сата када сад већ 
пад не мрак до уве че. Није 
само физич ка без бед ност у 
пита њу, угро же на су деца и 
од неких суп стан ци које 
нису дозво ље не и за које ми 
евен ту ал но има мо прет по
став ку да се овде доно се – 
каже Ђукић.

Дирек тор ста ро па зо вач ке 
Гим на зи је Миро слав Опав
ски је рекао да је видео над

зор поста вљен само у делу 
згра де који кори сти гим на
зи ја, али да систем није 
пове зан са поли ци јом.

 Ми не гле да мо нонстоп, 
него у слу ча ју када се нешто 
деси, вра ти мо сни мак и 
види мо шта се у ства ри 
деси ло, ко је кри вац. Ако је 
нека ште та у пита њу ко је 
почи ни лац, или ако је у 
пита њу неки инци дент шта 
се ту у ства ри деси ло  поја
шња ва Опав ски.

Доса да шње иску ство је 
пока за ло да је видео над зор 
добар као пре вен тив на 
мера,  јер се мно ги дру га чи
је пона ша ју када зна ју да их 
сни ма каме ра, али опет 
недо во љан за пот пу ну без

бед ност. Инци ден ти нису 
чести, али како би се на 
вре ме спре чи ли, нео п ход но 
је про фе си о нал но физич ко 
обез бе ђе ње.

 Настав ни ци нису обу че
ни да реа гу ју у одре ђе ним 
ситу а ци ја ма, ако се деси 
нека туча не знам како би 
настав ни ца нека да раз дво
ји или уле ти у тучу или већ 
да посту пи на неки начин да 
спре чи тај инци дент  нагла
ша ва Опав ски.

Екс трем них слу ча је ва 
наси ља није било, вршњач
ко наси ље међу пазо вач ким 
сред њо школ ци ма није рас
про стра ње но, али опа сно
сти вре ба ју са ули це.

Јаро сла ва Клин ко

БЕЗ БЕД НОСТ У СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Видео над зор добра пре вен ти ва

Дра го сла ва Мићић Лазар Ђукић Миро слав Опав ски
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ВЕЛИ КИ РАДИН ЦИ

Уско ро сана ци ја 
амбу лан те

У Вели ким Радин ци ма за десе так 
дана поче ће сана ци ја здрав
стве не амбу лан те у цен тру села. 

Јав на набав ка је завр ше на, иза бран 
је изво ђач и пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за соци јал ну и здрав
стве ну зашти ту Воји сла ва Мир ни ћа, 
изво ђач ће уско ро бити уве ден у посао. 

 У Вели ким Радин ци ма ће бити 
извр ше на ком плет на рекон струк ци ја 
амбу лан те. Ради ће се кров, изо ла ци
ја на згра ди, фаса да, мења ти елек тро 
и водо вод не инста ла ци је, кре чи ће се 
про сто ри је и заме ни ти део сто ла ри
је. Радо ве финан си ра Кан це ла ри ја за 
јав на ула га ња, док је изра ду про јек
та и при прем не радо ве финан си ра ла 

локал на само у пра ва. Вред ност радо ва 
је 3.040.000 дина ра и рок за завр ше так 
истих је 60 дана – изја вио је начел ник 
Мир нић при ли ком оби ла ска амбу лан
те про шлог четврт ка, 7. децем бра.

Пре ма речи ма дирек то ри це Дома 
здра вља др Миро сла ве Шево, мешта
ни Вели ких Ради на ца ће док тра ју 
радо ви на амбу лан ти, на пре гле де ићи 
у  беше но вач ку амбу лан ту. 

 У Вели ким Радин ци ма док тор
ка дола зи три пута недељ но и када 
се завр ше радо ви, мешта ни ће има
ти боље усло ве за лече ње, а здрав
стве ни рад ни ци боље усло ве за рад 
– рекла је др Шево.     

 Б. С.

Воји слав Мир нић и др Миро сла ва Шево у амбу лан ти у Вели ким Радин ци ма

РУРАЛ НИ ЦЕН ТАР „СОВА“

Бро ја ње сова 

Волон те ри Рурал ног цен тра „Сова“ 
из Срем ске Митро ви це поно во покре
ћу акци ју бро ја ња сова на тери то ри ји 
срем ског и мачван ског окру га. У пери
о ду од 15. децем бра до 15. јану а ра 
сви они који при ме те јата сова могу да 
се јаве волон те ри ма Рурал ног цен тра 
путем феј сбук стра ни це www.face bo
ok.com/rural ni.cen tar.sova, меј ла rural
ni.cen tar.sova@g mail.com или теле фо
на 064/3062833 и неко ће доћи да их 
еви дет ни ра, фото гра фи ше и забе ле
жи при су ство јата. 

Како наво ди Мар ко Цви ја но вић из 
Удру же ња Рурал ни цен тар „Соваׅ“, 
сова Ути на је угро же на и зашти ће на 
врста у Срби ји. На врху гла ве има 
уздиг ну то пер је (ушке), очи су јој жуто
на ран џа сте, кљун црн, а ноге и кан џе 
добро обра сле пер јем. Извр сни су 
лета чи, а огла ша ва ју се „хуком“, код 
мла дих налик шкри па њу љуља шке и 
може се чути са даљи не од пре ко два 
кило ме тра. Један пар сова са мла дун
ци ма за годи ну дана поје де чак десе
так хиља да гло да ра. 

Децем бра 2014. у зимо ва ли шту у 
цен тру Срем ске Митро ви це избро ја но 
је 194 једин ке, а орга ни за то ри се 
нада ју да ће сада на пре ко 15 лока ци
ја еви ден ти ра ти мно го више сова.

  Б. С.

РОТА РИ КЛУБ РУМА

Девети рођендан
Рота ри клуб Рума обе ле жио је 1. 

децем бра девет годи на свог посто ја
ња. Тема вече ри је била кул ту ра, а 
тим пово дом су насту пи ли Град ско 
позо ри ште Рума, одлом ком из пред
ста ве „Рума, Рума“, као и ГТО „Бран ко 
Ради че вић“ насту пом вели ког там бу
ра шког орке стра. Про сла ви ове годи
шњи це је при су ство ва ло око 200 
гости ју, међу њима и пред став ни ци 
десе так рота ри клу бо ва из Срби је и 
Маке до ни је, као и „Срп скоБри тан ског 
дру штва“ и Бео град ског клу ба стра на
ца у Срби ји. Глав ни хума ни тар ни 
дога ђа ји су били аук ци ја сли ка позна
тих рум ских сли ка ра и том бо ла, а сав 
при ход који је при ку љен биће наме
њен изград њи бота нич ке баште у 
Пољо при вред ној шко ли „Сте ван 
Петро вић Бри ле“ у Руми.

Зим ска слу жба ЈКП „Кому на ли је“ 
је у пот пу но сти опре мље на  за 
сезо ну, током које ће дежу ра ти 24 

сата. Меха ни за ци ја пред у зе ћа се 
састо ји од шест трак то ра са рали ца

ма, два мала и јед ног вели ког  раз ба
ци ва ча соли. У над ле жно сти ЈКП 
„Кому на ли је“ је чишће ње сне га и  леда 
са тро то а ра, трго ва, пар кинг места  и 
при ла за јав ним уста но ва ма.

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Спрем на зим ска слу жба
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ШЕСТИ ДЕЦЕМ БАР 

Дан када је осло бо ђен Шид

Добит ни ци
Децем бар ске награ де 

су Ста ни слав
Сту пав ски, нови нар, 

писац и спорт ски
рад ник и Радо ван 
Грчић, умет нич ки

руко во ди ла 
фол клор ног ансам бла 

СКУД „Све ти Сава“

Општи на Шид про шле среде 6. 
децем бра, све ча но је обе ле
жи ла Дан општи не и 73 годи не 

живо та у сло бо ди након Дру гог свет
ског рата. 

Обе ле жа ва ње овог зна чај ног јуби
ле ја, поче ло је у сали Скуп шти не 
општи не Шид све ча ном сед ни цом 
СУБ НОРа, на којој се при сут ним 
чла но ви ма борач ких орга ни за ци ја из 
шид ске општи не и гости ма из дру гих 
општи на, обра тио пред сед ник Скуп
шти не Општи не Шид Вели мир Рани
са вље вић, a у спо мен на рат не дане, 
сво јим пер фор ман сом су се пред ста
ви ли уче ни ци Основ не шко ле „Вук 
Кара џић“ из Ада ше ва ца.

Након све ча не сед ни це, пред став
ни ци локал не само у пра ве, као и 
пред став ни ци борач ких орга ни за ци ја 
из Шида, општи на из Сре ма и Бога
ти ћа, поло жи ли су вен це на спо ме
ник палим бор ци ма на град ском гро
бљу, као и на спо мен пло чи на згра
ди Кул тур нообра зов ног цен тра. 

На спо мен обе леж ју код „Пето кра
ке“, одр жан је помен настра да лим 
бор ци ма, а при сут ни ма се обра тио 
један од пре жи ве лих бора ца Дру гог 
свет ског рата Гаври ло Вин чић, као и 
пред сед ни ци борач ких орга ни за ци ја 
из Мачве и Шида, под се ћа ју ћи при

сут не на овај важан исто риј ски 
датум.

Про грам обе ле жа ва ња Дана осло
бо ђе ња, наста вљен је у Гале ри ји 
сли ка „Сава Шума но вић“ где је одр
жа на све ча на ака де ми ја и све ча на 
сед ни ца Скуп шти не општи не Шид, 
на којој су заслу жним поје дин ци ма и 
орга ни за ци ја ма, уру че не ово го ди
шње Децем бар ске награ де, захвал
ни це и пла ке те. Том при ли ком пред
сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко
вић, дао је осврт на све оно што је 
ура ђе но у овој годи ни.

 Поно сни смо на резул та те у овој 
годи ни, а као нај зна чај ни је про јек те 
иста као бих поче так изград ње инду
стриј ске зоне, затим ком плет ну адап
та ци ју Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“, изгра ђен водо вод у Соту и 
још мно го кори сних про је ка та. Оче ку
јем да ћемо у 2018. годи ни има ти још 
више радо ва на уна пре ђе њу усло ва 
живо та свих нас и надам се да ће 
наш град кре ну ти напред како би и 
ста нов ни ци мно го боље живе ли  
рекао је Вуко вић.

Све ча ну сед ни цу  отво рио је пред
сед ник Скуп шти не Вели мир Рани са
вље вић рекав ши да Општи на Шид 
ника да неће забо ра ви ти сво је осло
бо ди о це. Пред сед ник Општи не Шид 

Пре драг Вуко вић, Радо ван Грчић и Ста ни слав Сту пав ски
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Пре драг Вуко вић на све ча но сти је 
уру чио  Децем бар ске награ де Ста ни
сла ву Сту пав ском, нови на ру, писцу и 
спорт ском рад ни ку из Шида и Радо
ва ну Грчи ћу, умет нич ком руко во ди о
цу фол клор ног ансам бла СКУД „Све
ти Сава“. Захвал ни це су уру че не 
Удру же њу жена „Вишњи ће во“ из 

Вишњи ће ва, Удру же њу жена „Моро
ви ћан ке“ из Моро ви ћа, Жив ки Комле
нац, педа го гу у Пред школ ској уста
но ви „Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“, 
Основ ној шко ли „Бран ко Ради че вић“, 
Одре ду изви ђа ча „Лазар Бибић“, 
Деја ну Боба љу, пред сед ни ку Саве та 
месне зајед ни це Бикић До и Весе ли

ну Вуч ко ви ћу, књи жев ни ку из Шида. 
Општи на Шид сва ке годи не доде

љу је и пла ке те поје дин ци ма и орга ни
за ци ја ма ван тери то ри је општи не, 
који су се иста кли сво јом делат но шћу 
на хума ни тар ном, кул тур ном и дру гом 
пла ну. Ове годи не пла ке те су уру че не 
Скуп шти ни Ауто ном не покра ји не Вој
во ди не, Покра јин ској вла ди, Покра
јин ском секре та ри ја ту за при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство, Упра ви 
за капи тал на ула га ња АП Вој во ди не, 
Мини ста р ству без порт фе ља заду же
ном за демо гра фи ју и попу ла ци о ну 
поли ти ку и УСА ИДу. У име Покра јин
ске вла де пред сед ни ку Општи не Шид 
на уру че ном при зна њу захва лио се 
Небој ша Дра ку лић, помоћ ник секре
та ра за реги о нал ни раз вој, Саша Сте
ва но вић, покра јин ски секре тар за 
при вре ду, пољо при вре ду и шумар
ство, а испред Вла де Срби је при сут
ни ма се обра тио Гој ко Трку ља, помоћ
ник мини стра без порт фе ља.

Све ча ност су уве ли ча ли глум ци 
Ама тер ског позо ри шта „Бра ни слав 
Нушић“ из Шида, гово ре ћи текст 
Срђа на Мале ше ви ћа о јуна штву 
Шиђа на, а на кра ју про гра ма сво јим 
ком по зи ци ја ма пред ста вио се гудач
ки ква р тет Кри стал Стрингс из Бео
гра да.

Пово дом Дана осло бо ђе ња гра да 
Шида и Дана општи не Шид, у сали 
КПД „Ђура Киш“ чланови Удру же ња 
ликов них умет ни ка и ства ра ла ца 
општи не Шид, отво ри ли су само стал
ну изло жбу Олге Чизмар. Поред 64 
умет нич ка дела ове умет ни це, у изло
жбе ном про сто ру пред ста вље на је и 
исто риј ска доку мен та ци ја и фото гра
фи је, као сећа ње на датум када је 
Шид осло бо ђен.  М. Н.

 Фото: В. Цуцанић

Пла ке те су уру че не Скуп шти ни АП Вој во ди не, 
Покра јин ској вла ди, Покра јин ском секре та ри ја
ту за при вре ду, водо при вре ду и шумар ство, 
Упра ви за капи тал на ула га ња АП Вој во ди не, 
Мини ста р ству без порт фе ља заду же ном за демо
гра фи ју и попу ла ци о ну поли ти ку и УСА ИДу

Велимир Ранисављевић

Добит ни ци пла ке те



10 13. DECEMBAR 2017.  M NOVINE ДРУШТВО

Незадовољни 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

OTVO RE NO PISMO OSNOV NOM JAV NOM TU@I O CU 

Da li Tu`i la {tvo {ti ti od 
funk ci o ne re DS Lema ji }a

Nije nam jasno da li 
je Tu`i la {tvo (ne)

namer no vodi lo 
pred is tra ̀ ne

rad we, tako da se 
nika da ne nai |e na 

trag even tu al nom 
lopo vu, ili je u 

pita wu „samo“
nedo sta tak

poli ti~ ke voqe? 
^ije poli ti~ ke voqe, 

stra na~ ke ili
pri vat ne, pita mo se, 
s obzi rom na to da je 
Tu`i la {tvo dr`av ni 

organ, a u ovom
slu ~a ju se radi o 
pqa~ ki grad skog 

buxe ta? Za{to wega 
(buxet, to jest)
Tu`i la {tvo u

odgo vo ru na na{e 
pita we ne pomi we ni 

jed nom re~ ju? 

ВИШЕ НЕГО ОЧИГЛЕДНА ПРЕВАРА: Зашто се Тужилаштво оглушује у вези са приватним рачуном који се наводи као рачун ДС
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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: 

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. 

Ненад Лемајић

kri vi~ ne odgo vor no sti
i Ken dri {i }a?!

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?

ПРИПРЕМИО: Владимир Ћосић

ВИШЕ НЕГО ОЧИГЛЕДНА ПРЕВАРА: Зашто се Тужилаштво оглушује у вези са приватним рачуном који се наводи као рачун ДС
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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 

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 

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.

ДРУШТВО

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...

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?
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ДОМ ЗДРА ВЉА ПЕЋИН ЦИ

Неу слов не амбу лан те
поста ју про шлост

Девет амбу лан ти на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не, као и Дом 
здра вља „Др Дра ган Фун дук“ у 

Пећин ци ма уско ро доби ја ју сасвим ново 
лице, а радо ве који су запо че ли на 
рекон струк ци ји амбу лан ти у Дечу и 
Субо ти шту, 8. децембра је оби шла пред
сед ни ца При вре ме ног орга на општи не 
Пећин ци Дубрав ка Кова че вић Субо тич
ки у прат њи заме ни це дирек то ра пећи
нач ког Дома здра вља Алек сан дре 
Гавран чић Симић, и том при ли ком се 
упо зна ла са тем пом и ква ли те том рада.

Неу слов на амбу лан та у Дечу годи на
ма није рено ви ра на, те ће заме на сто
ла ри је, ком плет но кре че ње уну тра шњо
сти, као и рекон струк ци ја тоа ле та омо
гу ћи ти паци јен ти ма и здрав стве ним 
рад ни цима мно го боље усло ве за рад, а 
како нам је рекла пред сед ни ца Дубрав
ка Кова че вић Субо тич ки, крај њи циљ 
рекон струк ци је је, осим бољих усло ва 
за рад и енер гет ска ефи ка сност.

 Један од циље ва пећи нач ке локал не 
само у пра ве упра во је побољ ша ње ква
ли те та здрав стве них услу га, с обзи ром 
на то да у неке амбу лан те није годи на ма 

ула га но и да су поје ди не биле пот пу но 
неу слов не за рад. Жели мо да обез бе ди
мо сва ком ста нов ни ку наше општи не 
ква ли тет ну здрав стве ну услу гу, а нашем 
меди цин ском осо бљу знат но боље 
усло ве за рад – иста кла је Кова че вић 
Субо тич ки, и дода ла да ових дана тре ба 
да започ ну радо ви на рено ви ра њу амбу
лан ти у Аша њи и Попин ци ма, а до кра ја 
годи не биће рено ви ра не и месне амбу
лан те у Кар лов чи ћу, Обре жу, Ога ру, 
Купи но ву и Доњем Товар ни ку, као и уну
тра шњост пећи нач ког Дома здра вља.

Током оби ла ска радо ва у Дечу, пред
сед ни ца Дубрав ка Кова че вић Субо тич
ки, иско ри сти ла је при ли ку да пораз го
ва ра са мешта ни ма овог насе ља. 

Након Деча, пред сед ни ца је оби шла и 
радо ве на рекон струк ци ји амбу лан те у 
Субо ти шту, где се тако ђе пот пу но рено
ви ра уну тра шњост про сто ри ја и тоа ле
ти, чиме ће и ова амбу лан та бити пот пу
но опре мље на за ква ли тет ну здрав стве
ну услу гу, а поста вље ни су и руко хва ти 
на сте пе ни шту на ула зу, што ће омо гу
ћи ти сла би је покрет ним гра ђа ни ма да 
се сами поп ну до ула ска у амбу лан ту.

ЈП „ГАС – РУМА“

Репро грам и ове годи не
Како је и наја вио у раз го во ру за наше 

нови не Рада Мара вић, дирек тор ЈП 
„Гас – Рума“, ово јав но пред у зе ће ће 

и ове годи не, из соп стве них сред ста ва, 
финан си ра ти репро грам рачу на за утро
ше ни при род ни гас.

Репро грам се, као и рани је, одно си на 
потро ша че кате го ри је „дома ћин ство“ а 
важи ће за пери од од новем бра ове до 
мар та наред не годи не.

Репро грам под ра зу ме ва да се рачу ни 
за испо ру че ну коли чи ну при род ног гаса 
деле пре ма дату му доспе ћа на 70 одсто 

месеч ног дуга који доспе ва за напла ту 
до 20. у теку ћем месе цу, а за утро шак 
гаса за прет ход ни месец, те на 30 про це
на та пре о ста лог дуга за тај месец који 
доспе ва по исте ку 170 дана од изда ва ња 
рачу на.

ЈП „Гас – Рума“ чети ри годи не уна зад 
омо гу ћа ва сво јим потро ша чи ма репро
грам дуго ва ња. Од 2014. годи не само 
пред у зе ће сво јим сред стви ма финан си
ра тај репро грам, уз пода так да је репро
грам пове ћан на пет рата.

С. Џ.

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ РУМА

Међу на род ни
дан волон те ра

Рум ска општи на се при кљу чи ла обе ле
жа ва њу 5. децем бра, Међу на род ног дана 
волон те ра, одр жа ва њем ради о ни це на 
којој је ука за но на зна чај волон те ри зма и 
његов допри нос дру штву. 

Ради о ни цу је орга ни зо ва ла Кан це ла ри
је за мла де.

На овој ради о ни ци је истак ну то да су 
волон те ри  људи добре воље који за свој 
анга жман не оче ку ју мате ри јал ну надок на
ду, већ само морал ну и дру штве ну сатис
фак ци ју. Они пома га ње и посве ћи ва ње 
вре ме на дру ги ма сма тра ју изра зом људ
ске хума но сти, соли дар но сти и уза јам но
сти, као и осе ћа њем одго вор но сти за сво ју 
зајед ни цу. 

Кан це ла ри ја је поно во отво ре на у Руми, 
као резул тат сарад ње локал не само у пра
ве и Покра јин ског секре та ри ја та за спорт 
и омла ди ну. Јед ни од нај ак тив ни јих су 
волон те ри Црве ног крста који су, у окви ру 
ради о ни це, има ли пре зен та ци ју на тему 
ХИВ. Међу њима је Зора на Лаза ре вић која 
нам је рекла да, упра во у тешким несре
ћа ма, волон те ри су ти који први изла зе на 
терен.

 – Ја сам поче ла да волон ти рам у сед
мом раз ре ду са про гра мом Пре вен ци ја 
боле сти зави сно сти и дошла сам пре ко 
шко ле у Црве ни крст Рума. Ту сам и оста
ла, ево ско ро 13 годи на. Важно је напо ме
ну ти да Црве ни крст заи ста ради на здрав
стве ном про све ћи ва њу деце, мла дих и 
омла ди не. Ми смо данас са тим циљем 
и дошли овде, да пред ста ви мо рад Црве
ног крста Рума и коли ко је зна чај но наше 
дело ва ње – исти че Зора на Лаза ре вић.

Гости из Кан це ла ри је за мла де ири шке 
општи не пред ста ви ли су при ме ре добре 
прак се из свог рада. С. Џ.
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ИНТЕРВЈУ: Прим. др Горан Ивић

Наши људи више брину
него код ког доктора

За 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.

М НОВИНЕ: Да ли постоје 
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 

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 M NOVINE :
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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 

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 

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
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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 

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 

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.

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 ФРУ ШКА ГОРА  СРЕМ

Успех стре ла ца 
Првог викен да у децем бру зва нич но је 

завр ше на ово го ди шња Лига осо ба са инва
ли ди те том Срби је сериј ском вазду шном 
пушком. Удру же ње пара пле ги ча ра Фру шка 
гора – Срем из Ста ре Пазо ве забе ле жи ло 
је изван ред не резул та те. Анге ли на Јосић 
осво ји ла је прво место у кон ку рен ци ји жена, 
а у мушкој кон ку рен ци ји пред став ни ци 
нашег Удру же ња Милан Гаће ша и Горан 
Рај ко вић зау зе ли су четвр то и осмо место.

Б. Р.

ПОЗО РИ ШТЕ

Мемо ри јал
Ђуре Ондри ка

Изво ђе њем пред ста ве „Ђаво у брач ном 
рају“ Сло вач ког ама тер ског позо ри шта 
ВХВ, у Ста рој Пазо ви почео је 24. Мемо ри
јал Ђуре Ондри ка. На мани фе ста ци ји 
посве ће ној кул тур ном пре га о цу, глум цу, 
реди те љу, пева чу је пред ста ва „Пти це у 
кући“ ама тер ског позо ри шта из Бач ког 
Петров ца. Тако ђе, на мани фе ста ци ји је и 
фол клор но  сцен ски про грам кул тур них 
ства ра ла ца из Кова чи це. Мемо ри јал Ђуре 
Ондри ка се завр ша ва у Сло вач кој еван ге
лич кој цркви у Ста рој Пазо ви еку мен ско – 
хума ни тар ним кон цер том, на коме поред 
ста ро па зо вач ког хора Тили ја насту па  хор 
Све та Цеци ли ја из Зему на и Цркве ни хор 
Све ти Вла ди ка Нико лај Срп ски из Нове 
Пазо ве. З. К.

РАДИ О НИ ЦА 
О вешти ни
кому ни ка ци је

Сред њо школ ци у општи ни Ста ра Пазо ва 
од поло ви не сеп тем бра ове годи не има ју 
при ли ку да путем еду ка тив них ради о ни ца уз 
струч ну помоћ раз ви ју вешти не кому ни ка ци
је, нау че да реше кон флик те у парт нер ским 
одно си ма, емо ци о нал но се опи сме не и 
поста ве темељ сво је тинеј џер ске љуба ви. 
Два на ест еду ка тив них ради о ни ца се спро
во ди у циљу спре ча ва ња соци јал них про
бле ма међу парт не ри ма у тинеј џер ском 
добу, а пра ви пут ка томе јесу зна ње и 
љубав. Про је кат „Зна њем до љуба ви“, подр
жан са 400 хиља да дина ра од Покра јин ског 
секре та ри ја та за спорт и омла ди ну, сред њо
школ це учи да поста ну асер тив не осо бе које 
по пра ви лу зау зи ма ју живот ну пози ци ју „Ја 
вре дим, Ти вре диш“, пошту ју туђа мишље
ња и ста во ве што не зна чи да се сла жу са 
њима. Ова кве осо бе пошту ју себе, сво је 
вре ме и енер ги ју, зна ју да сани ра ју стрес, 
има ју пове ре ња у себе и дру ге, отво ре ни су 
за сарад њу и нова реше ња и чешће доби ја
ју од дру гих оно што желе. С. С.

ФЕНИК СО ВО ПОСЕ ЛО 
У зна ку пое зи је

Посе ло Феникс и при ја те љи одр жа но у 
Клу бу за днев ни бора вак у ста ро па зо вач
ком пар ку било је посве ће но Међу на род
ном дану осо ба са инва ли ди те том. Пре ма 
мишље њи ма неких чла но ва Дру штва за 
афир ма ци ју инва ли да Феникс, осо ба ма са 
инва ли ди те том се у јав но сти више пажње 
покла ња само око овог дату ма. Закон ске 
регу ла ти ве су добре, али реа ли за ци ја није 
нај бо ља и мора се ради ти на томе, да се 
поло жај осо ба са инва ли ди те том интен зив
ни је уна пре ди, нагла си ла је пред сед ни ца 
Дру штва Јели ца Деспот. Ово Дру штво је од 
свог осни ва ња 1994. годи не у вели кој мери 
допри не ло томе да осо бе са инва ли ди те
том буду видљи ве у сво јој зајед ни ци, али 
сва ки поје ди нац мора сам да се избо ри за 
сво је место, те се и на ова квим ску по ви ма 
ради на охра бри ва њу осо ба са инва ли ди
те том, како би оне зна ле да тре ба да диг ну 
гла ву. Гост 91. Феник со вог посе ла био је 
песник Сте ван Кораћ из Вој ке, који је пред
ста вио сво ју збир ку пое зи је „При че у сти хо
ви ма“, а уз њега су сво је сти хо ве гово ри ли 
и песни ци Мир ја на Соко ло вић и Здрав ко 
Кне жић. З. К.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Скуп нај ста ри јих 
волон те ра 

На Међу на род ни дан волон те ра у Црве
ном крсту у Ста рој Пазо ви, оку пи ли су се 
нај ста ри ји, који су вели ки део свог живо та 
посве ти ли хума ном раду и ево ци ра ли успо
ме не на мину ла вре ме на и људе који су 
сво јим зала га њем оста ви ли вели ки траг у 
раду Црве ног крста. Бра то Мар ко вић, др 
Живо јин Сур дуч ки, Софи ја Милић, Цана 
Мар ја но вић, Вера Бего вић  то су пио ни ри 
волон те ри зма у овој сре ди ни. Живан Рада
ко вић, секре тар Општин ске орга ни за ци је је 
поздра вио све при сут не и нагла сио да се 
кроз раз не обу ке и еду ка ци је у ста ро па зо
вач ком ЦК оку пља ју мла ђи волон те ри, који 
ће наста ви ти са радом који пред ста вља 
израз хума но сти. Волон те ри пред ста вља ју 
основ ну базу и осло нац Црве ног крста. 
Награ да за њихов рад је морал на и дру
штве на сатис фак ци ја, а осмех туђег лица 
се осли ка ва на њихо вом. З. К.

СТА РА ПАЗО ВА

При во ди се кра ју
кру жни ток 

Радо ви на изград њи кру жног тока на 
углу ули ца Поду нав ског пар ти зан ског одре
да и Вука Кара џи ћа у Ста рој Пазо ви конач
но се при во де кра ју. Под се ти мо, у јуну су 
запо че ли, у авгу сту су при вре ме но обу ста
вље ни због изме не про јект не доку мен та
ци је, тако да ће још јед на кру жна рас кр сни
ца на тери то ри ји општи не угле да ти све
тлост дана. Завр ше так радо ва оби шао је и 
пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ве Ђор ђе 
Ради но вић који је иста као да је ово део 
цели не спа ја ња Ста ре Пазо ве са изла ском 
на ауто   пут и да пред сто је радо ви на 
завр шет ку овог про јек та. Ками о ни, маши не 
за асфалт, ваљ ци и рад ни ци који ужур ба но 
завр ша ва ју кру жни ток, сли ка је која се 

може виде ти на гра ди ли шту на углу ули ца 
Поду нав ског пар ти зан ског одре да и Вука 
Кара џи ћа у Ста рој Пазо ви. Пред ви ђе но је 
било да радо ви нешто кра ће тра ју али је 
због него до ва ња поје ди них ста нов ни ка 
који ста ну ју у бли зи ни рас кр сни це рађе но 
њено понов но про јек то ва ње те се рас кр
сни ца уско ро завр ша ва, каже пред сед ник 
Општи не Ђор ђе Ради но вић. Рас кр сни ца је 
део цели не буду ће сао бра ћај ни це која спа
ја Ста ру Пазо ву са ауто   пу тем Бео град  
Будим пе шта и даље се пру жа ка Ста рим 
Банов ци ма, а која под ра зу ме ва пот пу ну 
рекон струк ци ју јед не од нај ве ћих ули ца у 
Ста рој Пазо ви, изград њу три кру жна тока и 
рекон струк ци ју две тра ке при ла зног пута. 
Са завр шет ком рас кр сни це нор ма ли зо ва
ће се сао бра ћај кроз Ули цу Вука Кара џи ћа, 
а окол не ули це ће се конач но рас те ре ти ти 
вели ког бро ја вози ла која су ових месе ци 
про ла зи ла кроз њих. 

ПУ ПОЛЕТАРАЦ

Један паке тић,
мно го љуба ви

„Један паке тић, мно го љуба ви“ назив је 
хума ни тар не акци је коју су покре ну ли ста
ро па зо вач ки Црве ни крст и Пред школ ска 
уста но ва „Поле та рац“ у Ста рој Пазо ви са 
циљем да се за децу из соци јал но угро же
них поро ди ца и сла би јег мате ри јал ног ста
ња обез бе де ново го ди шњи покло ни. До 
Нове годи не оста ло је још непу них месец 
дана, а нај мла ђи Ста ро па зов ча ни зајед но 
са сво јим роди те љи ма и вас пи та чи ма у 
врти ћу одлу чи ли су да улеп ша ју ове пра
зни ке и деци из поме ну тих кате го ри ја којих 
у Ста рој Пазо ви има пре ко 150 и тиме пока
жу хума ност на делу. У Црве ном крсту у 
Ста рој Пазо ви оче ку ју да ће се акци ји, као 
и прет ход них годи на, при кљу чи ти и при
вред ни ци са тери то ри је ове општи не и 
тиме сле ди ти при мер нај мла ђих.
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ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ ИРИГ

Фир ма ко ја је „ста ла на но ге“

Јав но пред у зе ће „Ко му на лац“ Ириг 
је у прет ход них осам на ест ме се ци 
оства ри ло низ до брих по слов них 

ре зул та та. По ред ре дов них ак тив но
сти и де лат но сти ко ји ма се ба ви  
од но ше ње ко му нал ног от па да, одр жа
ва ње чи сто ће на јав ним по вр ши на ма, 
одр жа ва ње зе ле ни ла, по греб ним услу
га ма, од во ђе њем ат мос фер ских во да, 
у над ле жно сти фир ме је и упра вља ње 
ло кал ним и не ка те го ри са ним пу те ви
ма.  

 Са мим про ши ре њем спек тра де лат
но сти ни је опао ква ли тет пру жа ња 
услу га не го је и он по диг нут на ви ши 
ни во. По чет ком го ди не, Скуп шти на 
Оп шти не Ириг по ве ри ла је одр жа ва ње 
ло кал них и не ка те го ри са них пу те ва 
на ма и сход но тој од лу ци, од мах смо 
кре ну ли у про цес на бав ке нео п ход не 
опре ме. Про ши ре њем де лат но сти и 
по бољ ша њем ква ли те та услу га и асор
ти ма на по тру ди ли смо се да и гра ђа ни 
и прав на ли ца у на ма пре по зна ју парт
не ра, да бу ду за до вољ ни из вр ше њем 
на ших услу га, од но сно одр жа ва њем 
чи сто ће на јав ним по вр ши на ма, уре ђе
њем зе ле ни ла и пар ко ва на те ри то ри ји 
на ше оп шти не, као и упра вља њем 
ко му нал ним от па дом на на шој те ри то
ри ји. Тру ди мо се да сви ма иза ђе мо у 
су срет и ре ши мо по тен ци јал не про бле
ме ка ко гра ђа на, та ко и ин сти ту ци ја и 
фир ми ко је се на ла зе на на шој те ри то
ри ји. По ве ра ва ње но ве де лат но сти 
про у зро ко ва ло је то да смо мо ра ли 
ка ко ме ха ни за ци о но, та ко и ка дров ски 
да по ја ча мо на ше ре до ве – ре као је 
ди рек тор ЈП „Ко му на лац“ Алек сан дар 
Ма ној ло вић. 

При о ри тет ло кал не вла сти у Ири гу 
био је пре све га да ово јав но пред у зе ће 
„ста не на сво је но ге“, а чи ње ни це 

по твр ђу ју да су у тој на ме ри и ус пе ли.
 При о ри тет нам је био да ово пред у

зе ће „ста не на но ге“. Пре го ди ну и по 
да на, Јав но пред у зе ће „Ко му на лац“ је 
ду го ва ло за по сле ни ма осам ме се ци 
лич них до хо да ка. У ових 18 ме се ци смо 
се по тру ди ли и сма њи ли тај за о ста так 
на са мо је дан ме сец. У истом пе ри о ду, 
све ли смо на ну лу ду го ва ња пре ма чла
но ви ма над зор ног од бо ра, ко ја су 
ка сни ла две го ди не, као и ду го ва ње за 
пут не тро шко ве ко је је ка сни ло око 
го ди ну и по. Са да се све ис пла ћу је 
ре дов но. Исто вре ме но и па ра лел но са 
по ве ћа ним рас хо ди ма ко је смо има ли у 
том пе ри о ду, уло жи ли смо ве о ма зна
чај на сред ства за на бав ку но ве и 
по лов не ме ха ни за ци је ко ја нам је би ла 
нео п ход на за функ ци о ни са ње и из вр
ша ва ње свих по сло ва по ве ре них од 
Оп шти не Ириг, од но сно на шег осни ва
ча. Тре нут но, „Ко му на лац“ има 22 стал
но за по сле на рад ни ка и 10 рад ни ка на 
од ре ђе но вре ме. Ан га жо ва ње до дат не 
рад не сна ге про у зро ко ва ло је то што је 
оп шти на из у зет но раз у ђе на. Од Ма ле 

до Ве ли ке Ре ме те има пре ко 60 ки ло
ме та ра пу те ва – до да је ди рек тор 
Ма ној ло вић. 

Он је на гла сио да, по ред то га што су 
ис пла ти ли све нов ча не за о стат ке за по
сле ни ма и на ба ви ли но ву ме ха ни за ци
ју, од сред ста ва пред у зе ћа, адап ти ран 
је део про сто ри ја „Ко мун ла ца“ у Ири гу 
и рад не је ди ни це у Врд ни ку, сре ђе но 
еко ном ско дво ри ште, а све то, пре ма 
ње го вим ре чи ма  из и ску је огром не тро
шко ве. 

 Парт нер смо са Оп шти ном у ИПА 2 
про јек ту пре ко гра нич не са рад ње са 
Бро дом из Ре пу бли ке Срп ске. У пи та њу 
је по ве ћа ње сте пе на за шти те жи вот не 
сре ди не. Про је кат је ура ђен пре око 
два ме се ца и на да мо се по вољ ном 
ис хо ду. Вред ност про јек та је око ми ли
он евра. Уре ди ли смо ви ше не го што је 
пла ни ра но уре ђе ња атар ских пу те ва, 
ко ји су му чи ли на ше по љо при вред ни
ке, до ве ли смо их у нор мал но ста ње, а 
та услу га им ни је би ла го ди на ма омо гу
ће на – ис ти че ди рек тор ЈП „Ко му на лац“ 
Алек сан дар Ма ној ло вић. 

У про те клом пе ри о ду у ЈП „Ко му на
лац“ ан га жо ва но је до дат них де сет рад
ни ка и из вр ше на је на бав ка но ве ме ха
ни за ци је нео п ход не за рад.

 У то ку 2017. го ди не смо на ба ви ли 
но ви трак тор ја чи не 90 коњ ских сна га са 
не ко ли ко при кљу ча ка, а  ку пљен је уз 
по моћ сред ста ва Фон да за раз вој по љо
при вре де, при се кре та ри ја ту за по љо
при вре ду Ауто ном не по кра ји не Вој во ди
не. На ба ви ли смо и но ву гра ђе вин ску 
ма ши ну – ком би нир ку ко ја нам је би ла 
нео п ход на, као и по ло ван ка ми он сан ду

чар, но си во сти 10 то на и но во те рен ско 
во зи ло. У скло пу на бав ке но ве ме ха ни
за ци је ку пљен је и нож, од но сно ра ли ца 
за снег и нов по си пач, та ко да у пот пу но
сти мо же мо да од го во ри мо на про бле ме 
ко је из и ску је си ту а ци ја од нас. И про шле 
зи ме је то функ ци о ни са ло на до ста 
за вид ном ни воу, а сма тра мо да ћемо 
ове го ди не са упот пу ње ном и по ја ча ном 
ме ха ни за ци јом, за до во љи ти по тре бе 
ко је из и ску ју сне жне па да ви не и зим ске 
тем пе ра ту ре – на по ми ње ди рек тор ЈП 
„Ко му на лац“ Алек сан дар Ма ној ло вић.

Но ва ме ха ни за ци ја

При о ри тет
ло кал не вла сти

у Ири гу био је
пре све га да ово
јав но пред у зе ће 

„ста не на сво је но ге“, 
а чи ње ни це по твр ђу ју 

да су у тој на ме ри
и ус пе ли

Алек сан дар Ма ној ло вић, директор ЈП „Комуналац”
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Да ни шта не пре пу шта ју слу ча ју, 
мо гли смо се са ми уве ри ти. Ири шки и 
врд нич ки парк, пре пу ни су за са да цве
ћа.

 Сва ко днев но се ра ди на уре ђе њу 
јав них по вр ши на, по го то во у Врд ни ку и 
Ири гу.  За са ди ли смо око 7.000 сад ни
ца цве ћа ко је ре дов но одр жа ва мо. 
Ми слим да су гра ђа ни Врд ни ка то пре
по зна ли и уви де ли  да се ко нач но 
не што ра ди. Оно што је за ни мљи во 
је сте да смо још 2009. го ди не кре ну ли 
са кон ти ну и ра ним од но ше њем ко му
нал ног от па да по се ли ма. По што је 
оп шти на раз у ђе на, на ма то про из во ди 
ми нус, али је гра ђа ни ма по треб но 
омо гу ћи ти ту услу гу. Ула га њем у сва ко 
од тих на се ље них ме ста, до при но си мо 
на не ки на чин остан ку мла дих на се лу, 
пру жа ју ћи им ко ли ко – то ли ко бо ље 
усло ве за жи вот. Сре ћан сам за то што 
ин ди рект но мо гу да ути чем на то – 
ка же Ма ној ло вић. 

Он је из ра зио сво ја оче ки ва ња да ће 
до кра ја го ди не ова фир ма де фи ни
тив но „ста ти на сво је но ге“. Та ко ђе, 
до дао је да ће би ти спрем ни да од го
во ре свим за да ци ма ко ји се од њих 
оче ку ју. Ка же, за до во љан је го ди ном 
ко ја је за на ма што све до чи низ до брих 
и успе шних ре зул та та оства ре них у 
раз ли чи тим сег мен ти ма по сло ва ња 
овог пред у зе ћа.

  Са ња Ста не тић
 Фо то: Вла ди мир Цу ца нић

Сред ста ва за укла ња ње ди вљих 
де по ни ја, оп шти на Ириг је до би ла да 
кон кур су По кра јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар
ство. Укуп на вред ност ра до ва је 3,9 
ми ли о на ди на ра, од че га је ре сор ни 
се кре та ри јат обез бе дио 2,5 ми ли о на 

ди на ра, а Оп шти на Ириг је из дво ји ла 
1,4 ми ли о на ди на ра. По кра јин ски се кре
тар за по љо при вре ду, во до при вре ду и 
шу мар ство Вук Ра до је вић по се тио је 
Оп шти ну Ириг 23. ју на и об и шао ра до ве 
на укла ња њу ди вљих де по ни ја са по љо
при вред ног зе мљи шта. Ра до је вић је 
на гла сио да је су фи нан си ра ње ра до ва 
на укла ња њу ди вљих де по ни ја са по љо
при вред ног зе мљи шта но ва ме ра аграр
не по ли ти ке, ко ја је пр ви пут ре а ли зо ва
на 2016, и то, ре ба лан сом бу џе та, ко ји је 
ура ди ла но ва По кра јин ска вла да.

Санирање 
де по ни је

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУ РАЛ НИ РАЗ ВОЈ ОПШТИНЕ ИРИГ

Воћарство и 
виноградарство
окосница развоја
У пла ни ра ном бу џе ту за 

2018. го ди ну, из дво је
но је око два ми ли о на 

ди на ра за по др шку про гра
ми ма ко ји се од но се на уна
пре ђе ње кон ку рент но сти 
кроз под сти ца је за ин ве сти
ци је у фи зич ку имо ви ну 
по љо при вред ног га здин
ства. 

Ди рек тор Аген ци је за 
ру рал ни раз вој Оп шти не 
Ириг Фе дор Пу шић ис ти че 
да ће по је ди нач ни из но си 
тих сред ста ва би ти из ме ђу 
50 и 100 хи ља да ди на ра, а 
да ће већ то ком про ле ћа 
сред ства би ти на рас по ла
га њу по љо при вред ним про
из во ђа чи ма. 

 Је дан од кри те ри ју ма ће 
би ти да се по ро дич на 
га здин ства већ ба ве оним 
по сло ви ма ко је ће мо ми да 
фи нан си ра мо. Би ће рас пи
са на два кон кур са, је дан на 
про ле ће, а дру ги на је сен. Пре све га, 
усред сре ди ће мо се на по љо при вред ни
ке ко ји се ба ве во ћар ством и пла сте нич
ком про из вод њом. Око сни ца ће би ти то, 
јер је чи ње ни ца да Ириг иде у прав цу 
раз во ја во ћар ства и ви но гра дар ства, 
про из вод ње ви на и ра ки је. Оче ку је мо да 
се пр ва сред ства рас по де ле то ком про
ле ћа – ка же ди рек тор Аген ци је за ру рал
ни раз вој Фе дор Пу шић.

Под сти цај мо гу оства ри ти ли ца ко ја су 
упи са на у Ре ги стар по љо при вред них 
га здин ста ва и чи ја су га здин ства у ак тив
ном ста ту су и то: фи зич ко ли це – но си
лац ко мер ци јал ног по ро дич ног по љо
при вред ног га здин ства; пред у зет ник; 
при вред но дру штво; зе мљо рад нич ка 
за дру га ко ја има нај ма ње пет чла но ва 
за дру ге ко ји су упи са ни у Ре ги стар као 
но си о ци или чла но ви пет раз ли чи тих 
ко мер ци јал них по ро дич них по љо при
вред них га здин ста ва у ак тив ном ста ту су, 
сред ња шко ла и на уч но и стра жи вач ка 
ор га ни за ци ја у обла сти по љо при вре де.

Ди рек тор Аген ци је на по ми ње да се 
оче ку ју но ве ин ве сти ци је на те ри то ри ји 
оп шти не Ириг, што ће, по ред раз во ја 
оп шти не, до при не ти и раз во ју кон ку
рент но сти, али и ја ча њу на по љу по љо
при вред не про из вод ње. 

 Јед на ин ве сти ци ја ко ја нас оче ку је је 
отва ра ње сло ве нач ке фир ме чи ја ће се 
про из вод ња ба зи ра ти на пре ра ди во ћа и 
по вр ћа и про из во ди ће екс трак те ко ји се 
ко ри сте у пре храм бе ној ин ду стри ји. Дру
га фир ма са ко јом смо у пре го во ри ма је 

фир ма ко ја се ба ви из ра дом оде ће. 
Ње но се ди ште је у Но вом Са ду и за ин
те ре со ва на је да отво ри јед но оде ље ње 
и у Ири гу, а то зна чи по сао за око 30 
љу ди, што је ве о ма  бит но. Отва ра њем 
ове фир ме, по ред то га што ће се за по
сли ти од ре ђен број љу ди, они не ће 
мо ра ти да пу ту ју, већ да жи ве и ра де на 
те ри то ри ји на ше оп шти не – до да је 
Пу шић. 

Он ка же да је за до во љан го ди ном ко ја 
је за на ма, јер све што је пла ни ра но 
то ком 2017. го ди не је и ре а ли зо ва но. 

 Оно што смо пла ни ра ли, то смо и 
ура ди ли. На рав но да је мо гло да бу де 
бо ље и увек мо же бо ље. То ком го ди не 
спро во ди ли смо раз ли чи те ак тив но сти 
за на ше по љо при вред не про из во ђа че, 
ра зна пре да ва ња, пре све га о уз го ју 
во ћа и га је њу ле шни ка... Та ко ђе смо 
има ли две струч не екс кур зи је. У Сло ве
ни ји смо са нашим пољо при вред ни ци ма 
по се ти ли по љо при вред не про из во ђа че 
ко ји се ба ве пре ра дом во ћа, а у Грч кој 
смо об и шли јед ну ве ли ку хлад ња чу.  
Вр ло је бит но да на ши по љо при вред ни
ци ви де ка ко се ра ди у раз ви је ни јим 
зе мља ма и да пре не су ис ку ства. Раз ме
на ис ку ства се по ка за ла као до бра за 
раз вој по љо при вре де. Та ко ђе смо и ми 
има ли две по се те то ком ове го ди не, 
по се ту пред став ни ка по љо при вре де из 
Не мач ке и Сло ве ни је. На ред не го ди не 
нас та ко ђе оче ку ју две струч не екс кур зи
је у  Ју жни Ти рол и Сло ве ни ју – каже 
дирек тор Пушић.  Сања Ста не тић

Фе дор Пу шић, ди рек тор Аген ци је
за ру рал ни раз вој Општине Ириг

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

Уређење школа

Начел ник Општин ске упра ве 
Општи не Пећин ци Жељ ко Трбо
вић оби шао је 8. децем бра Бре

стач и Огар, где су поче ли радо ви на 
рено ви ра њу обје ка та основ них шко
ла. Он је том при ли ком под се тио да је 
сада шње општин ско руко вод ство када 
је сту пи ло на дужност зате кло обра зов
не уста но ве на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не у изу зет но запу ште ном ста њу, 
јер у њих деце ни ја ма није зна чај ни је 
ула га но. 

 Школ ски објек ти су били нео кре че
ни, на мно ги ма су про ки шња ва ли кро
во ви, фискул тур не сале су биле пот пу
но неу слов не, а у већи ни шко ла су још 
увек у тоа ле ти ма били чучав ци. У про
те кле чети ри годи не смо, упр кос томе 
што је општин ски буџет био опте ре ћен 
насле ђе ним дуго ва њи ма, ула га ли у 
шко ле коли ко год смо могли – изја вио је 
Трбо вић и додао да је за чети ри годи не 
рено ви ра но девет школ ских обје ка та.

– Завр ше на је изград ња новог кри
ла основ не шко ле у Обре жу, а шко ла 
је опре мље на новим настав ним сред
стви ма. Рено ви ра на је згра да основ
не шко ле у Прхо ву. У пот пу но сти је 
рекон стру и сан обје кат основ не шко ле 
у Шима нов ци ма, где је угра ђен и нови 
гасни котао за цен трал но гре ја ње. 
Рекон стру и сан је обје кат основ не шко
ле у Доњем Товар ни ку, где је уград
њом изо ла ци је уна пре ђе на енер гет ска 
ефи ка сност згра де, а угра ђен је и нови 
котао за цен трал но гре ја ње. Рено ви
ра не су фискул тур не сале у шко ла ма 
у Бре ста чу, Пећин ци ма и Шима нов ци
ма.  Дели мич но је рено ви ра на згра да 
основ не шко ле у Кар лов чи ћу. Заме ње
на је ком плет на кров на кон струк ци ја 
на згра ди основ не шко ле у Срем ским 
Миха љев ци ма. Основ на шко ла у Дечу 

је у пот пу но сти рено ви ра на изну тра и 
угра ђен је видео над зор. Ради ли смо 
коли ко год смо могли и када су виде
ли коли ко се локал на само у пра ва тру
ди поче ли су да се јавља ју дона то ри, 
а сти гла нам је помоћ и од Репу бли ке, 
Покра ји не и роди те ља уче ни ка и то 
је јасан пока за тељ да када Општи на, 
при вре да и локал на зајед ни ца раде 
сло жно није дан циљ није недо сти жан  
напомиње Трбовић.

А циљ пећи нач ке локал не само у пра
ве је, по речи ма Жељ ка Трбо ви ћа, да 
се деци обез бе де што бољи усло ви за 
уче ње, а настав ни ци ма што бољи усло
ви за рад.

 И зато не спа ва мо на лово ри ка
ма, већ покре ће мо нови инве сти ци о ни 
циклус. Већ се догра ђу је ново кри ло 
тех нич ке шко ле у Пећин ци ма, а до кра
ја годи не биће реа ли зо ва не инве сти ци
је у седам шко ла. Током децем бра биће 
рено ви ра ни тоа ле ти и заме ње на дотра
ја ла сто ла ри ја новом ПВЦ сто ла ри јом у 
шко ла ма у Бре ста чу, Ога ру, Прхо ву и 
Сиба чу. Већ су у току и радо ви на уре
ђе њу каби не та за тех нич ко обра зо ва
ње у основ ној шко ли у Пећин ци ма, а 
за који дан почи њу радо ви на уре ђе њу 
сте пе ни шта на ула зи ма у основ ној шко
ли у Доњем Товар ни ку и уград ња нове 
капи је на игра ли шту за мале спо то ве 
у дво ри шту основ не шко ле у Срем
ским Миха љев ци ма – каже Трбо вић и 
за наред ну годи ну наја вљу је ком плет ну 
рекон струк ци ју основ них шко ла у Кар
лов чи ћу и Купи но ву.

У прат њи начел ни ка Трбо ви ћа била 
је и Сне жа на Гагић, чла ни ца При вре ме
ног орга на Општи не Пећин ци, а у Бре
ста чу и Ога ру доче ка ли су их настав
ни ци и пред став ни ци саве та месних 
зајед ни ца и локал не зајед ни це. 

ПЕЋИН ЦИ 

ДС напуштају 
кандидати

Избор ну листу Демо крат ске стран ке 
за локал не избо ре, рас пи са не у општи
ни Пећин ци за 24. децем бар, напу стио 
је кан ди дат Све ти слав Ради во је вић из 
Шима но ва ца који је Општин ску избор
ну коми си ју Општи не Пећин ци писме
ним путем оба ве стио да повла чи Изја
ву о при хва та њу кан ди да ту ре, након 
чега је Општин ска избор на коми си ја 
у петак, 8. децем бра, доне ла Реше ње 
којим се утвр ђу је да Ради во је ви ћу пре
ста је свој ство кан ди да та, а Реше ње је 
обја вље но на зва нич ном сај ту Општи
не Пећин ци.

Тако се избор на листа Демо крат ске 
стран ке за децем бар ске избо ре, која 
и пре Ради во је ви ће вог оду ста ја ња од 
кан ди да ту ре није има ла 30 кан ди да та 
(коли ко има одбор нич ких места у Скуп
шти ни општи не Пећин ци), све ла на 28 
кан ди да та. 

До закљу че ња тек ста нисмо успе ли 
да сту пи мо у кон такт са Ради во је ви ћем 
али, како незва нич но сазна је мо, раз лог 
за повла че ње кан ди да ту ре је то што он 
навод но не може да подр жи неи сти не 
које пред став ни ци Демо крат ске стран
ке током кам па ње пла си ра ју у меди ји
ма.

РУМСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Цртежи и 
привиђења

Црте жи и при ви ђе ња је назив изло
жбе радо ва рум ског сли ка ра Дра га на 
Петро ви ћа Деби ша која је 8. децем бра 
отво ре на у гале ри ји Кул тур ног цен тра. 
Реч је четвр тој само стал ној изло жби 
овог ауто ра, прва је била 2009. годи не 
са вели ким фор ма ти ма и апстракт ним 
моти ви ма, потом две изло жбе у Зави
чај ном музе ју, а ову годи ну завр ша ва 
изло жбом црте жа у Кул тур ном цен тру. 

Рани је је радио вели ке фор ма те, 
сада су изло же ни и мали.

Дебиш је рођен у Руми, завр шио је 
сред њу шко лу за при ме ње ну умет ност 
у Новом Саду, гра фич ки одсек. Сли
кар ством се актив но бави више од два
де сет годи на и добит ник је више при
зна ња и награ да за свој рад. Живи и 
ства ра у Руми.

С. Џ.

НОВИ БАНОВЦИ

Награда
Љиља ни Вуји чић

Удру же ње  гра ђа на „Волим Банов це“ 
орга ни зо ва ло је за дане викен да годи
шњу  изло жбу  бано вач ких  руко тво ра
ца, који су изло жи ли  зани мљи ве радо
ве ура ђе не разним тех ни ка ма. Награ
да, која носи име покој не Дра га не 
Скер ле то вић, која је била  пот пред сед
ни ца овог удру же ња, при па ла је 
Љиља ни Вуји чић. 
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НОВИ СЛАНКАМЕН

Очи шће на дивља 
депо ни ја

Месна зајед ни ца Нови Слан ка мен у 
сарад њи са Општи ном Инђи ја орга ни зо
ва ла је чишће ње дивље депо ни је и сад
њу више од 30 сад ни ца бре ста, а све у 
циљу очу ва ња живот не сре ди не. Акци ји 
су се при кљу чи ли мешта ни који су на 
овај начин пока за ли жељу да актив но 
уче ству ју у сре ђи ва њу и улеп ша ва њу 
живот не сре ди не.

Како су иста кли пред став ни ци Месне 
зајед ни це Нови Слан ка мен, план је да се 
у наред ном пери о ду додат но пошу ми 
иста лока ци ја. Апе лу је се на нео д го вор не 
поје дин це да не баца ју сме ће на места 
која за то нису пред ви ђе на.

 
ИНЂИ ЈА

Пре да ва ња о ХИВу

Пово дом Свет ског дана бор бе про тив 
ХИВа Кан це ла ри ја за мла де општи не 
Инђи ја орга ни зо ва ла је пре да ва ње о зна
ча ју пре вен ти ве у бор би про тив јед не од 
нај о па сни јих боле сти сада шњи це. Док
тор ка Сне жа на Мати је вић гово ри ла је о 
опа сно сти ма које мла де вре ба ју, пре све
га, због неза шти ће ног сек су ал ног одно са 
као и које све после ди це могу наста ти 
услед ризич ног сек су ал ног пона ша ња. 
Неко ли ко десе ти на мла ди ћа и дево ја ка 
има ли су при ли ку да поста вља ју број на 
пита ња о ХИВу и дру гим недо у ми ца ма 
са који ма се сусре ћу.

Испред про сто ри ја Кан це ла ри је за 
мла де поста вљен је штанд на коме су 
волон те ри дели ли пре зер ва ти ве и лет ке 
са инфор ма ци ја ма о ХИВу и дру гим пол
ним боле сти ма. Ина че, у инђиј ском Дому 
здра вља сва ко днев но се може извр ши ти 
тести ра ње које је бес плат но и ано ним но.

Кам па њи се при дру жи ла и локал на 
само у пра ва, у циљу поди за ња све сти о 
зна ча ју ове опа ке боле сти згра да Општи
не је била осве тље на црве ном бојом, 
међу на род ним сим бо лом бор бе про тив 
ХИВа.

М. Ђ.

Бољи усло ви за бавље ње спор том 
оче ку ју ђаке из Основ не шко ле 
„Бран ко Ради че вић“ и све ста нов

ни ке Мара ди ка захва љу ју ћи про јек ту 
сана ци је спорт ског тере на у школ ском 
дво ри шту. За те наме не, Општи на 
Инђи ја путем кон кур са доби ла је два 
мили о на дина ра од Покра јин ског секре
та ри ја та за спорт и омла ди ну. 

Како је иста као пред сед ник Месне 
зајед ни це Мара дик Сте ван Бра дић, 
про је кат под ра зу ме ва пре свла че ње 
игра ли шта пла стич ном под ло гом при
ла го ђе ном за све вре мен ске усло ве и 
све спор то ве. Поред под ло ге, терен ће 
доби ти и нове кошар ка шке кон струк ци
је, чиме ће се ство ри ти нај бо љи усло ви 
за бавље ње рекре а тив ним спор том.

 Захва љу је мо се Општи ни Инђи ја и 
ресор ном покра јин ском секре та ри ја
ту који су нам на овај начин иза шли у 
сусрет и помо гли да се извр ши сана ци

ја спорт ског тере на. То је за нас, пого
то во за нај мла ђе вео ма зна чај но јер у 
селу нема мо мно го таквих лока ци ја на 
који ма деца могу да се баве спор том  
рекао је Бра дић.

Пре самог кон ку ри са ња, Општин ска 
упра ва је пред у зе ла низ обим них актив
но сти нео п ход них за испу ња ва ње усло
ва за кон курс, као што је пре ба ци ва ње 
имо ви не спорт ског тере на у јав ну сво
ји ну. Циљ локал не само у пра ве је да се 
у свим насе ље ним мести ма општи не 
Инђи ја ство ре нај са вре ме ни ји усло ви 
за бавље ње спор том.

Пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак 
иста као је више пута да локал на само у
пра ва интен зив но ради на томе да се за 
сва насе ља инђиј ске општи не обез бе де 
исти усло ви за бавље ње спор том, те 
да ће се и у наред ном пери о ду ради ти 
на побољ ша њу ста ња када је спорт ска 
инфра струк ту ра у пита њу. М. Ђ.

МАРА ДИК

Сана ци ја тере на

ИНЂИ ЈА: СИСТЕМ 48

Каме ра ма про тив 
дивљих депо ни ја
На радост свих мали ша на кли

за ли ште у Инђи ји са радом би 
тре ба ло да поч не 15. децем бра, 

потвр дио је на послед њем састан
ку Систе ма 48 у Инђи ји, пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак. Он је рекао да 
су у току при прем ни радо ви и под се
тио да ће ове годи не кли за ли ште бити 
поста вље но на новој лока ци ји, у пар ку 
код Гим на зи је.

 Виде ли сте да смо про ме ни ли лока
ци ју па ћемо виде ти реак ци је наших 
гра ђа на, да ли им је боља ова лока
ци ја или ће то бити она где је кли за
ли ште било рани је, код Поште  каже 
Гак и дода је:

 Оста је мо дослед ни томе да жели
мо да омо гу ћи мо нашим нај мла ђим 
сугра ђа ни ма да нау че да кли жу и за то 
ће има ти два месе ца про сто ра. Тако
ђе, на овај начин смо им омо гу ћи ли 
да аде кват но про ве ду зим ске пра зни
ке. Сма тра мо да је то мно го памет ни
ји корак него орга ни зо ва ти кон церт за 
Нову годи ну који тра је све га два, три 
сата.

Пред сед ник Општи не Инђи ја освр
нуо се и на посао који ће бити реа ли
зо ван у наред ном пери о ду, а који се 
одно си на поста вља ње видео над зо ра 
на неко ли ко лока ци ја у општи ни Инђи
ја, где се непре ста но ства ра ју дивље 
депо ни је.

 О тој иде ји гово ри ли смо прет ход
них шест месе ци и тек сада су се сте
кли усло ви да је и реа ли зу је мо. На 
вели ке метал не сту бо ве ста ви ће мо 
видео над зор са две стра не и пове за
ће мо га WI FI уре ђа јем на неке општин
ске уста но ве, где ће се све сни ма ти. 
Инспек ци ја ће на тај начин моћи да 
утвр ди ко су осо бе које баца ју сме ће 
и ства ра ју дивље депо ни је и на осно ву 
тога под но си ће одго ва ра ју ће при ја ве. 
Заи ста је ружна сли ка тако одла га
ти сме ће. Са дру ге стра не и рад ни ци 
„Кому нал ца“ губе дра го це но вре ме 
због тога. Жели мо да Инђи ја изгле да 
достој но ими џу какав је пра ти  каже 
Гак и дода је да на овај начин желе да 
сузби ју ства ра ње дивљих депо ни ја.

М. Ђ.
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Све ово вре ме има ли 
смо јед но пар тиј ске 
систе ме, лидер ске 

стран ке и лидер ски 
вође ну држа ву.

Дру штво и поли ти ка 
су вође ни тако да их 

пред во де вели ке 
фигу ре. Вели ка сна га 

моћи и лич ни
ауто ри тет, само тако 

ће се неке ства ри у 
држа ви ура ди ти, што 

је тра гич но за
дру штве ни раз вој, 

каже Алек сеј Киш ју хас

Сло бод ни ум днев ног листа „Данас“ 
Алек сеј Киш ју хас је соци о лог из 
Новог Сада, доцент на Фило зоф

ском факул те ту у поме ну том гра ду и 
колум ни ста листа од 2006. годи не. 
Њего ве мно го број не колум не, писа не 
на раз ли чи те теме, неза о би ла зне су за 
чита о це. Над на слов је довољ но при јем
чив да се кре не са чита њем, али и раз
ми шља њем. Као што је сва ко добро 
јело зачи ње но зачи ни ма, тако су и Киш
ју ха со ви тек сто ви зачи ње ни али не 
зачи ни ма него комен та ри ма на дру
штве ним мре жа ма. 

М НОВИ НЕ : Тема ваших колум ни је 
често сукоб тра ди ци је модер но сти? 
Да ли тра ди ци ја и модер ност нужно 
мора ју бити у суко бу? Или је то спе
ци ја ли тет ових про сто ра?

АЛЕК СЕЈ КИШ ЈУ ХАС: Нарав но да 
не мора ју. Тра ди ци ја нужно истра ја ва у 
нашим сва ко днев ним живо ти ма. Неки 
обра сци пона ша ња и вред но сти које 
нази ва мо тра ди ци о нал ним и данас 
посто је у нашим модер ним дру штви ма. 
На овим про сто ри ма однос тра ди ци о

нал ног и модер ног је врло често у суко
бу, чак се и људи деле на тра ди ци о на
ли сте и модер ни сте по нај ра зли чи ти јим 
пита њи ма, од поро ди це па до тога да ли 
ста ре роди те ље дати у дом или се ста
ра ти о њима. 

Шта су сте ре о ти пи када је у пита њу 
тра ди ци ја, а шта када је у пита њу 
модер ност?

Реч тра ди ци о нал но се често кори сти 
као нека врста епи те та за нешто што је 
лоше и заста ре ло, док реч модер но 
носи са собом пози тив не коно та ци је, 
види како је он моде ран, како је ово 
моде ран дизајн...Тра ди ци ја се врло 
често кори сти на поли тич ки начин како 
би се неке кон зер ва тив не и наци о на ли
стич ке вред но сти про гу ра ле у савре ме
ном добу. Онда се оне не нази ва ју сво
јим пра вим име ном него се за њих каже 
да су тра ди ци о нал не. Реч тра ди ци ја се 
кори сти како би се одбра ни ли кон зер ва
тив ни ста во ви.

Да ли је наше дру штво после 5. 
окто бра могло да кре не неким дру

гим путем, или је ово што данас има
мо, упра во оно што смо запра во хте
ли: да живи мо као сав нор ма лан 
свет?

Ово дру штво после 5. окто бра није 
могло да кре не неким дру гим путем. 
Неке дубо ко уко ре ње не дру штве не 
струк ту ре и кул тур не вред но сти су те 
које нам нису дале да брзо и ефи ка сно 
тран сфор ми ше мо дру штво. Деси ле су 
се неке ства ри које су спре чи ле тран
сфор ма ци ју, попут уби ства Зора на 
Ђин ђи ћа. Да су те ства ри биле избег ну
те дру штво би оти шло неким дру гим 
путем.

Кажу да се после неких тешких 
ломо ва држа ва (у сми слу инсти ту ци
ја) још може и успо ста ви ти, али да је 
за опо ра вља ње дру штва потреб но 
мно го више вре ме на. 

Ми инсти ту ци је нисмо ни има ли 
изгра ђе не као уре ђе ни свет. Нешто 
мало се поку ша ло са инсти ту ци ја ма 
као што су Савет за бор бу про тив 
коруп ци је или пове ре ни ка за инфор ма
ци је. То су неке неза ви сне инсти ту ци је 

АЛЕК СЕЈ КИШ ЈУ ХАС, 
СОЦИ О ЛОГ

Наше дру штво
воли ауто ри тете

M NOVINE :
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које су фор ми ра не. У овом дру штву 
ника да нису посто ја ле истин ски плу
рал не и неза ви сне инсти ту ци је. Код нас 
су инсти ту ци је увек биле лич не и фоку
си ра не на јед ну лич ност или на неку 
врсту лиде ра. Сна га лич ног ауто ри те та 
као што је слу чај са прет ход но наве де
ним одра ђу је посао, инсти ту ци је су 
пер со на ли зо ва не и кад се те лич но сти 
скло не инсти ту ци је про па да ју. Све ово 
вре ме има ли смо јед но пар тиј ске систе
ме, лидер ске стран ке и лидер ски вође
ну држа ву. Дру штво и поли ти ка су вође
ни тако да их пред во де вели ке фигу ре. 
Вели ка сна га моћи и лич ни ауто ри тет, 
само тако ће се неке ства ри у држа ви 
ура ди ти, што је тра гич но за дру штве ни 
раз вој. Било би добро да су инсти ту ци
је неза ви сне и да су људи који раде на 
тим пози ци ја ма у вебе ри јан ском сми
слу биро кра те. Про сте биро кра те које 
раде по сло ву зако на, а не лич ног ауто
ри те та.

Како комен та ри ше те чиње ни цу да 
је дана шња омла ди на при лич но кон

зер ва тив на, и како су њихо ви роди
те љи који су одра ста ли 70 – их годи
на уз хипи покрет, рокен рол, и све оп
шту еман ци па ци ју, одга ја ли тако 
десно ори јен ти са ну и рели ги о зну 
децу? 

Истра жи ва ња пока зу ју да посто ји 
доста добар део омла ди не која је    кон
зер ва тив на али има мо и оне који су 
про гре сив ни. Омла ди на као дру штве на 
гру па је при лич но разно вр сна. Када је 
реч о погле ди ма на свет мла ди се мно го 
више угле да ју на сво је вршња ке, мно го 
већи извор соци ја ли за ци је су попу лар
ни меди ји, и вршња ци него роди те љи. У 
јед ном момен ту је поста ло кул ићи у 
цркву, а мла ди желе да буду кул.

Да ли ће жене на овим про сто ри ма 
кад тад зажа ли ти за соци ја ли змом? 
Или, шта је жена ма донео либе рал ни 
капи та ли зам?

Сигу ран сам да хоће, само ту врсту 
жаље ња тре ба про бу ди ти и ради ти на 
томе. Жене су у соци ја ли зму доби ле 
пра во гла са, тада су масов но обра зо ва
не и тада је дра стич но ско чи ла писме
ност жена. Ако хоће мо да упо ре ди мо, 
соци ја ли зам као врста систе ма је ради
ла у корист жена и рад ни ца, а дана шња 
врста систе ма ради у корист капи та ла, 
а не рад ни ца и рад ни ка. 

Да ли има те ути сак да је ути цај 
цркве на дру штво ису ви ше јак? Да ли 
црква уоп ште може има ти пози ти ван 
ути цај на раз вој дру штва, с обзи ром 
на њен кон зер ва ти ви зам?

Про блем са црквом није то што је 
базич но кон зер ва тив на него што прет
по ста вља посто ја ње дру гог све та (живот 
после смр ти) на уштрб овог овде живо
та. Има те систем који вашу једи ну егзи
стен ци ју жртву је зарад неког дру гог све
та, врло често у соп стве ном инте ре су. 
То је струк тур ни про блем како са орга
ни зо ва ном рели ги јом тако и са црквом 
као екс по нен том те орга ни зо ва не рели
ги је. Уко ли ко сте на неки начин при мо
ра ни или осе ћа те неку врсту при ти ска 
да се суздр жа ва те од сек су ал них одно
са пре бра ка, од меса током неких арби
трар них месе ци (пост), кон тро ли ше се 
ваше пона ша ње на екс пли цит не и суп
тил не начи не. Струк тур но се гра ди нека 
врста нетр пе љи во сти пре ма при пад ни
ци ма дру ги вера, људи се одва ја ју у 
табо ре то је про блем са црквом а не 
њен има нент ни кон зер ва ти ви зам.

Како на вас ути чу нега тив ни комен
та ри испод колум ни?

Нега тив ни комен та ри ме не пога ђа ју. 
То је врста јав не деба те у фор ми ано
ним них комен та ра испод тек ста иако је 
то нај ни жи и нај лак ши облик јав не деба
те. Ја мислим да је он важан и вре дан. 
Јав ност има при ли ку, обич ни чита о ци 
могу да про ко мен та ри шу и да дају неки 
свој суд и пока жу став. То је уче шће 
обич них чита ла ца у јав ној деба ти. Ја 
увек сто јим иза оног што сам напи сао. 
Нека да су то нару че ни комен та ри, ту 
мислим на нега тив не који пред ста вља ју 
тако зва не бото ве.

Раз го ва ра ла
Све тла на Кота ра нин

Сва ке неде ље ја сам сам пред 
белим папи ром и могу да напи шем 
шта год хоћу и оно што напи шем буде 
обја вље но. Моје колум не нису цен зу
ри са не од стра не редак ци је, то је пра
ва рет кост за меди је у Срби ји. Имам 
пот пу ну сло бо ду када је писа ње у 
пита њу.

Сам пред 
белим папи ром

Про блем са црквом 
није то што је базич но
кон зер ва тив на него 
што прет по ста вља 
посто ја ње дру гог
све та (живот после 
смр ти) на уштрб овог 
овде живо та. Има те 
систем који вашу
једи ну егзи стен ци ју
жртву је зарад неког 
дру гог све та, врло 
често у соп стве ном 
инте ре су. То је
струк тур ни про блем 
како са орга ни зо ва ном 
рели ги јом тако
и са црквом као
екс по нен том те
орга ни зо ва не рели ги је

ИЗЛО ЖБА У МУЗЕ ЈУ СРЕ МА

Мали формати
У Музе ју Сре ма у Срем ској Митро ви ци 

у уто рак, 5. децем бра отво ре на је изло
жба радо ва малог фор ма та умет ни ка 
Сло ва ка који живе у Срби ји. Изло жба 
носи назив „Коре ни 3“, а при ка за ни су 
радо ви 23 ауто ра. 

Како се могло чути, изло жба „Коре ни“ 
на којој се по тре ћи пут изла жу радо ви 
малог фор ма та сло вач ких умет ни ка 
поста је тра ди ци о нал на поја ва на вој во
ђан ској умет нич кој сце ни. Она пре зен ту је 
акту ел но сти из ате љеа умет ни ка раз ли
чи тих гене ра ци ја. Изло жба ће бити отво
ре на до 14. децем бра. Б. С. 

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Отво ре на изло жба 
Сини ше Попо ва

Изло жба сли ка Сини ше Попо ва, пред 
број ном публи ком, отво ре на је 5. децем
бра у Зави чај ном музе ју Рума. Изло жба 
обу хва та 35 сли ка, уља на плат ну, а што 
се тиче моти ва, нај ви ше је мртве при ро
де.

За сво је сли ке добио је и више награ
да, међу који ма је прва награ да на Покра
јин ској смо три на Пали ћу 2015. годи не, а 
те исте годи не је добио и пла ке ту „Све
тлост“ Општи не Ста ра Пазо ва. 

– Опус Сини ше Попо ва се може дове
сти у везу са токо ви ма дома ће тра ди ци је 
која је изне дри ла бео град ску шко лу сли
ка ња. Тре ба зна ти да су њени след бе ни
ци води ли рачу на о лепо ти фор ме и 
обли ка, као основ ним пре ми са ма до 
којих су држа ли – каже у ката ло гу за ову 
изло жбу сли кар Здрав ко Вучи нић.

Изло жба сли ка Сини ше Попо ва биће 
отво ре на до 5. јану а ра. С. Џ.

270 ГОДИНА РУМСКОГ 
ВАШАРА

Мурал у зна ку 
јубилеја

Мурал на јед ној од стам бе них згра да у 
цен тру Руме настао недав но у зна ку је 
обе ле жа ва ња јуби ле ја  270 годи на Рум
ског ваша ра. Ура ди ло га је неко ли ко мла
дих људи, међу који ма има и ака дем ских 
сли ка ра, а зајед но су одне дав но, тако да 
њихо ва гру па  како нам реко ше  још 
нема зва нич но име.
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ДНЕВ НИ БОРА ВАК ЗА ДЕЦУ, МЛА ДЕ И ОДРА СЛА ЛИЦА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Задо вољ ство за кори сни ке, 
пре дах за роди те ље

У Днев ном борав ку за 
децу, мла де и одра
сла лица у Срем ској 

Митро ви ци, који функ ци
о ни ше у окви ру Шко ле за 
основ но и сред ње обра зо
ва ње „Ради вој Попо вић“ већ 
се осе ћа пред но во го ди шња 
атмос фе ра. Еуфо ри ја због 
нај леп шег пери о да годи не, 
Нове годи не и Божи ћа уве ли
ко тра је. Кори сни ци борав ка 
спрем но доче ку ју пра зни ке, 
јер су на ради о ни ца ма изра
ди ли ново го ди шње укра се за 
јел ку, напра ви ли ике ба не са 
шишар ка ма, као и послу жав
ни ке и раз не дру ге пред ме те 
са ново го ди шњим моти ви ма. 
У дану када смо их посе ти ли 
(про шли четвр так, 7. децем
бар), кити ли су јел ку и то 
укра си ма од разних мате ри
ја ла наста лих у окви ру рад но 
оку па ци о не тера пи је. 

Коор ди на тор ка Днев ног 
борав ка у Срем ској Митро
ви ци Алек сан дра Голић за М 
нови не каже да они упра во, 
поред еду ка тив них про гра ма 
и тера пе ут ског рада, акце нат 
ста вља ју на рад но оку па ци о
ну тера пи ју и ради о ни це, јер 
кроз њих кори сни ци могу да 
се изра зе. 

 Днев ни бора вак на овој 
адре си посто ји од 1990. 
годи не и увек је био у скло
пу Шко ле за основ но и сред
ње обра зо ва ње „Ради вој 
Попо вић“. Кори сни ци овде 
дола зе, задо во ља ва ју сво је 
потре бе, има ју раз не актив
но сти које су пред ви ђе не 
нашим про гра мом рада, али 
задо во ља ва ју и сво је потре
бе ван поро ди це. Важно је 
да се иза ђе из кру га поро ди
це, људи који су сва ки дан 
са њима, да се соци ја ли зу ју. 

При су ство ради о ни ци ма за 
њих је вели ко задо вољ ство, 
а ујед но ства ра ју про из во
де који могу да се про да ју, 
поста ју видљи ви ји у дру штву. 
Нама је нај ва жни је да су они 
задо вољ ни – каже Алек сан
дра Голић. 

У скло пу шко ле посто
ји цве ћар ски смер, па тако 
кори сни ци про из во де цве ће 
и аро ма тич но биље. Љиља
на Велич ко вић је настав ни ца 
прак тич не и тео риј ске наста
ве на сме ру цве ћар. Она 
каже да се у про из вод њи 
цве ћа и аро ма тич ног биља 
укљу чу ју и кори сни ци Днев
ног борав ка и школ ска гру па 
и то пре ма сво јим жеља ма и 
рас по ло же њу.

 Нама је важно да они буду 
задо вољ ни и да њима рад са 

Неко ли ко кори сни ка 
Днев ног борав ка не живи у 
Срем ској Митро ви ци, већ у 
окол ним сели ма и њих 
роди те љи сва ко днев но 
дово зе у бора вак. Роди те
љи кажу да би било добро 

када би локал на само у пра
ва успе ла да наба ви ком би 
вози ло које би ишло по 
кори сни ке и вра ћа ло их 
кући. Тако би се у сва ком 
слу ча ју олак ша ло роди те
љи ма. 

Пре воз кори сни ка

Коор ди на тор ка Днев ног
борав ка Алек сан дра Голић

Кори сни ци спрем но доче ку ју ново го ди шње пра зни ке

Кори сни ци
овде дола зе,

задо во ља ва ју
сво је потре бе,

има ју раз не
актив но сти које
су пред ви ђе не 

нашим про гра мом 
рада, али

задо во ља ва ју
и сво је потре бе

ван поро ди це, 
каже Алек сан дра 

Голић
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цве ћем и зачин ским биљем 
при ја. Њима је зани мљи во 
ако се нешто пра ви, ради мо 
лут ки це од кукур зо ви не, пра
ви мо цве ти ће, како ко може. 
Они уче ству ју у сеја њу, пра те 
раз вој биљ ке у пла стен ку и 
ту су када стиг не крај њи про
из вод. Воле да сец ка ју, суше, 
паку ју биље, и тако пока зу
ју сво ју кре а тив ност – при ча 
Љиља на Велич ко вић.

Срем ска Митро ви ца међу 
рет ки ма у Сре му нуди услу гу 
днев ног борав ка за одра сла 
лица, те су упра во кори сни ци 
овог Днев ног борав ка нај ве
ћим делом лица од 18 до 26 
и пре ко 26 годи на.

 Јесмо при шко ли, али 
наши кори сни ци су ста ро сно 
иза шли из обра зов ног систе
ма. Доби ја мо из Цен тра за 
соци јал ни рад реше ња и они 
их упу ћу је овде. По папи ри
ма има мо зва нич но 39 кори
сни ка, с тим што ову услу гу 
не кори сте сви. Кон стант но 
нам дола зи око 32 кори сни
ка – наво ди коор ди на тор ка 
Днев ног борав ка Алек сан дра 
Голић. 

Свр ха Днев ног борав ка је 
задо вољ ство пре све га кори
сни ка, али и задо вољ ство и 
олак ша ње поро ди ци. 

 Има ти дете са посеб ним 
потре ба ма није лако и то 
је про блем целе поро ди це. 
Тре ба раз у ме ти поро ди це и 
мора им се нека ко олак ша
ти. Мислим да овим видом 
пру жа ња услу ге се доне кле 
олак ша ва поро ди ци. Док 
бора ве у Днев ном борав ку, 
поро ди ца може да се бави 
дру гим ства ри ма, посве ти 
себи и дру гој деци, а да при
том зна ју да су им деца на 

сигур ном – нагла ша ва Алек
сан дра Голић.

Днев ни бора вак не функ
ци о ни ше сам за себе, сара
ђу ју са дру гим невла ди ним 
орга ни за ци ја ма, локал ном 
само у пра вом, Цен тром за 
соци јал ни рад. Уче ни ци 
Меди цин ске шко ле „Дра ги
ња Ник шић“ дола зе овде на 
прак су. 

Срем ска Митро ви ца је 
јед на од пио ни ра уво ђе ња 
услу ге Днев ни бора вак, који 
се финан си ра сред стви ма 
из град ског буџе та. И мно го 
већи гра до ви, пого то во у уну
тра шњо сти Срби је, нема ју 
ова кву врсту услу ге, која сва
ка ко да пуно зна чи како кори
сни ци ма, тако и роди те љи ма 
те деце, јер барем на неко ли
ко сати днев но успе ва ју да се 
посве те себи и сво јим оба ве
за ма.   Б. Села ко вић

Ћер ка Јова и Вере Цви
је тић из Чал ме има 34 
годи не, има епи леп си ју и 
оме те на је у раз во ју. Сва
ког рад ног дана ово дво је 
хра брих људи сво ју ћер ку 
дово зе у Днев ни бора вак, 
како би се соци ја ли зо ва ла 
и иза шла вам поро ди це 
барем на неко ли ко сати. 

– Чим је доне та одлу ка 
да наше дете може да се 
при кљу чи Днев ном борав
ку, нама је то било олак ша
ње. Има мо пове ре ње у 
вас пи та че, ту је меди цин
ска сестра која води рачу
на о нашем дете ту јер има 
епи напа де. Не види добро 
и сла бо при ча. Сви ма овај 
бора вак зна чи. Нашем 
дете ту јер се на неко ли ко 
сати одво ји од нас, а и 
нама да пре дах не мо мало. 
Ми путу је мо сва ки дан из 
Чал ме и док је она у борав

ку, ми смо у гра ду или у 
гости ма. Има мо пове ре ње 
у осо бље, кори сни ци овде 
има ју гре ја ње, хра ну, вас
пи та че који пра те нашу 
децу, нису глад ни, нису 
жед ни, нису мокри, има ју 
где да спа ва ју и зна мо да 
неће оти ћи ниг де. Колек тив 
је одли чан и они нам дају 
вољу да је дово ди мо, тако 
да смо задо вољ ни са трет
ма ном – при ча ју Вера и 
Јово Цви је тић.

Још јед на мај ка чије дете 
поха ђа Днев ни бора вак је 
и Радин ка Чипан из Срем
ске Митро ви це. Њена ћер
ка има 37 годи на, завр ши
ла је ШОСО „Ради вој Попо
вић“, а након тога је поста
ла кори сни ца Днев ног 
борав ка за децу, мла де и 
одра сла лица. 

– Отка ко су наша деца 
кре ну ла у спе ци јал ну шко

лу, ми смо се као роди те
љи зала га ли и за отва ра
ње Днев ног борав ка. Њу је 
баба чува ла док је била 
мала, јер смо и муж и ја 
ради ли. Онда је пре ко Цен
тра за соци јал ни рад него
ва те љи ца дола зи ла у стан 
да буду са њом, па се поја
вио Днев ни бора вак, и тако 
је она успе ва ла да буде 
под нечи јим над зо ром док 
смо муж и ја били на послу. 
Сад како сам у пен зи ји, 
секре тар сам Удру же ња за 
помоћ мен тал но недо вољ
но раз ви је ним осо ба ма 
(МНРО), пома жем ради 
свог дете та и оста лих 
роди те ља, тако да ми пуно 
зна чи док је у борав ку, јер 
сам пре под не сло бод на да 
поза вр ша вам сво је оба ве
зе, одем код лека ра, а 
знам да је она на сигу р ном 
– наво ди Радин ка Чипан.  

Тешко је бри ну ти о осо би
са посеб ним потре ба ма

На радионици корисници укра ша ва ју сак си је са цве ћем које сами негу ју

Вера и Јово Цви је тић Радин ка Чипан



26 13. DECEMBAR 2017.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

ЛУГ 

Село позна то по
меду и медо ва чи

Село Луг је гео граф ски 
при лич но изо ло ва но 
место, сме ште но у 

запад ном делу Фру шке горе 
у тро у глу који чине Ђип ша, 
Сви лош и Сусек. У Луг се 
може доћи само из прав
ца Сусе ка, вео ма лошим 
асфалт ним путем дугач ким 

око пет кило ме та ра. Пре ма 
послед њем попи су има 770 
ста нов ни ка, а насе ља ва ју га 
углав ном Сло ва ци који чине 
97 одсто ста нов ни штва док 
пре о ста ла три одсто чине 
Срби. Луг припада општини 
Беочин. Име села озна ча
ва шуму са ниским дрве ћем 

и жбу њем. 1890. годи не је 
забе ле же но да су тада, са 
циљем да пре хра не сво је 
поро ди це, у овај део бео чин
ске општи не дола зи ли рад
ни ци углав ном Сло ва ци из 
Гло жа на и Бач ког Петров ца, 
а касни је и из дру гих места, 
како би крчи ли непре глед

Пре доста
годи на је била

у пла ну
изград ња пута 

пре ма
Срем ској

Митро ви ци, 
али то је само 

остао план. Да 
има инте ре са 

било би и пута, 
у овом слу ча ју 

само би Лужа ни 
има ли инте рес, 

рекао је
Кри сти јан Урбан

ЗАВРШЕТАК КАНАЛИЗАЦИЈЕ: Кри сти јан Урбан
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на шум ска про стран ства. 
Касни је 1901. годи не, као 
накна ду за тежак рад, тада
шњи вла сник посе да гроф 
Оде скал ски поде лио је пла
це ве и тада су рад ни ци – 
дрво се че поче ли дово ди ти 
сво је поро ди це и гра ди ти 
куће. 

У селу се махом сви баве 
пољо при вре дом и пче лар
ством, а земљи ште је нај
по год ни је за сад њу вино
гра да и воћ ња ка. Село има 
амбу лан ту, цркву и основ ну 
шко лу у скло пу које је пред
школ ско. Пре ма речи ма 
учи те љи це Мило шке Колар 
у Основ ној шко ли „Јован 
Попо вић“ су ком би но ва на 
оде ље ња, први и тре ћи и 
дру ги и четвр ти раз ред, укуп
но има 25 уче ни ка од којих у 
првом раз ре ду има чети ри 
уче ни ка, дру гом два, тре ћем 
девет и у четвр том 10 уче ни
ка. Наста ва се одви ја на сло
вач ком јези ку, а поред сло
вач ког деца уче и енгле ски 
језик. У скло пу шко ле нала зи 
се пред школ ска уста но ва у 
којој тре нут но има 13 деце, 
од којих је осмо ро пред школ
ског узра ста а оста лих пето
ро су мла ђи.

Како каже вас пи та чи ца 
Јар ми ла Мелег пре је било 
више деце, сад је све мање 
деце јер мно ги одла зе из 
села да раде у Сло вач ку.

  У пред школ ском ради
мо на сло вач ком јези ку али 
ради мо и на срп ском као на 
јези ку дру штве не сре ди не 
јер је то мешо ви та гру па – 
рекла је Јар ми ла Мелег.

О живо ту у овом срем
ском селу гово рио је Кри
сти јан Урбан, дуго го ди шњи 
пред сед ник села.

 Ми смо мало село. 
Нема мо неке вели ке инве
сти ци је пла ни ра мо само 
оно што може да се оства
ри. Нај но ви ја инве сти ци ја 
нам је изград ња Дома кул
ту ре и кана ли за ци о на мре
жа. Радо ви на изград њи 
кана ли за ци је поче ли су још 
2005. годи не, а услед недо

стат ка сред ста ва изград
ња је пре ки ну та и поно во 
наста вље на и завр ши ће 
се ове годи не. Оно што је 
нор мал но да сва ко село 
има јесте водо вод и фик сну 
теле фо ни ју, ми то нисмо 
има ли. 2004. годи не доби
ли смо водо вод, а 2009. 
годи не фик сни теле фон. 
Пре доста годи на је била у 
пла ну изград ња пута пре ма 
Срем ској Митро ви ци, али то 
је само остао план. Недо

ста так сред ста ва и ком
пли ка ци је веза не за про ла
зак пута кроз две општи не 
додат но оте жа ва ју. Да има 
инте ре са било би и пута, у 
овом слу ча ју само би Лужа
ни има ли инте рес – рекао је 
Кри сти јан Урбан.

„Под липом се хла ди мо и 
медом се сла ди мо“ назив је 
фести ва ла меда који се одр
жа ва у Лугу. Ту мани фе ста
ци ју орга ни зу ју меда ри тог 
живо пи сног срем ског села, 
које је спе ци фич но јер оби
лу је шаро ли ким биљ ним 
све том. Мани фе ста ци ја се 
орга ни зу је са циљем да се 
про мо ви ше мед јер је пче
лар ство у успо ну. На мани
фе ста ци ји која се одр жа ва 
у јулу поред меда могу се 
виде ти и оста ли пче ли њи 
про из во ди као што су про по
лис, меде ни кола чи и медо
ва ча. Mед и оста ле пче ли
ње про из во де од меда гости 
могу да про ба ју а касни је 
поје де не кало ри је могу да 
потро ше кроз игру уз тра ди
ци о нал ну сло вач ку музи ку.

Један од пче ла ра из Луга, 
Дани јел Колар нам је испри
чао сво ју при чу о пче лар ству.

 Пче лар ством се бавим 
40 годи на, овај крај је богом 
дан за пче лар ство. Има 
шуме, воћа и липе, све
га по мало, то је нај бо ље. 
Од пче лар ства може да се 
живи ако се ради озбиљ но а 
успех у послу ће има ти онај 
ко воли то да ради. Посла 
са пче ла ма има увек, лети 
бих волео да је дан дужи јер 
толи ко посла има да је дан 
кра так – рекао је Дани јел 
Колар.

Сва ке годи не у јулу Луг 
ожи вља ва захва љу ју ћи 
мани фе ста ци ји меда, а то 
нај ви ше пока зу је број посе
ти ла ца, којих је сва ке годи не 
све више.

Све тла на Кота ра нин

„Под липом се хла ди мо и медом 
се сла ди мо“ назив је фести ва
ла меда који се одр жа ва у Лугу. Ту 
мани фе ста ци ју орга ни зу ју пчелари 
тог живо пи сног срем ског села, 
са циљем да се про мо ви ше мед и 
производи од меда

Васпитачица Јармила Мелег са децом

Учитељица Мило шка Колар ОД ПЧЕЛАРСТВА МОЖЕ ДА СЕ ЖИВИ: Дани јел Колар
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Посна трпеза

Уче ни ци Средње стручне школе 
„Бран ко Ради че вић“ који се шко
лу ју за кува ре и уго сти те ље, сва

ке годи не у првој поло ви ни децем бра 
при пре ма ју за сво је дру га ре и про фе
со ре посну трпе зу. 

Тако је било 7. децем бра, када је ова 
трпе за орга ни зо ва на по 12. пут.

То увек буде при ли ка да се пока же 
да трпе за и у вре ме поста може бити 
шаре на, разно вр сна и при ма мљи ва, а 
да на њој нема меса, јаја или мле ка.

Трпе зу при пре ма ју уче ни ци, уз кон
сул та ци је са сво јим про фе со ром кувар
ства. Јела спре ма ју или кући или у 
школ ској кухи њи, а за послу же ње су 
заду же ни буду ћи коно ба ри.

Мир ко Зрнић, дирек тор шко ле исти че 
да ово пре ла зи у лепу тра ди ци ју да се 
у дане божић ног поста орга ни зу је Дан 
посне хра не.

 – Ово је лепа про мо ци ја и наше шко
ле, а пого то во зани ма ња кувар и уго сти
тељ. Види се да су се уче ни ци заи ста 
потру ди ли да лепо при ре де ову трпе зу. 
Нарав но, ово је при ли ка и да про фе со
ри про це њу ју зна ње уче ни ка, како су 
при пре ми ли јела и коли ко су успе шни у 

томе и то се рачу на у оце ну из прак тич
не обу ке – каже дирек тор Зрнић.

Бори вој Дим ко вић, про фе сор кувар
ства исти че да су сва пону ђе на јела 
ква ли тет но ура ђе на.

 – Кори сти ли смо печур ке, соју, маху
нар ке. Може те виде ти доста пита, 
кољи ва, посну пицу, папри каш од печу
ра ка, бакла ве, раз не сит не кола че. То 
је све оно што може да се при пре ми за 
сва ку посну сла ву. Нарав но, ова ко при
пре ми ти хра ну зах те ва и зна ње, вешти
ну и про фе си о на ли зам, што су наши 
уче ни ци и пока за ли – похва лио је сво је 
уче ни ке про фе сор Дим ко вић.

А јед на од њих је и Мари ца Живић, 
уче ни ца дру гог раз ре да која се спре ма 
за кува ра. 

 – Ја сам уче ство ва ла и про шле и 
ове годи не. Спре ми ла сам бакла ву, али 
сам пома га ла дру га ри ма код при пре
ме пице и буре ка, као и кољи ва. За ову 
бакла ву кори сти ла сам посну чоко ла ду 
за кува ње, ора хе, лешни ке и посну пла
зму. Ја сам сама ода бра ла шта ћу пра
ви ти и пра ви ла сам кући, а кољи во смо 
правили у шко ли – каже Мари ца. 

С. Џ.

Шаре на посна трпе за

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“ РУМА

Обележен Дан школе
Дан шко ле, 6. де цем бар, да тум ка да је 1833. го ди не 

ро ђен Јо ван Јо ва но вић Змај, рум ска Основ на шко ла „Змај 
Јо ва Јо ва но вић“ обе ле жи ла је у пре по днев ним са ти ма 
ра ди о ни ца ма у шко ли, а уве че је, пред број ном пу бли ком, 
при ка за на пред ста ва „На ма тре ба хе рој“. 

У пред ста ви, у из во ђе њу уче ни ка шко ле, цен трал но 
ме сто за у зи ма ли су ју на ци из срп ске на род не по е зи је по пут 
Мар ка Кра ље ви ћа, Ма лог Ра до ји це и Ми ло ша Во ји но ви ћа.

Ови ју на ци су на ве о ма за ни мљив на чин, по ма га ли ђа ци
ма  глум ци ма да са вла да ју пре пре ке на ко је су на и ла зи ли 
на свом пу ту.

Све сек ци је, сва ђач ка ин те ре со ва ња су би ла об у хва ће на 
овом при ред бом ко ју је пу бли ка на гра ди ла ду го трај ним 
апла у зом.

С. Џ.
Сце на из пред ста ве

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Про мо ци ја
збирке пoeзије

У пе так, 8. де цем бра у Би бли о те ци 
„Гли го ри је Во за ро вић“ одр жа на је про мо
ци ја збир ке по е зи је „Из ме ђу два не сна“ 
аутор ке Је ли це Цр но гор че вић. 

Про мо ци ју је во ди ла Мо рав ка То дић, 
би бли о те кар, а у умет нич ком де лу про
гра ма на сту пи ла је Све тла на Ми тро вић, 
ме цо со пран. По е зи ју су, по ред аутор ке, 
чи та ле и Би ља на Ми ла но вић и Ања Зец.

ДАН РУСИНА

Мај ци Русин ки
Све ча на ака де ми ја  „Мај ци Русин ки“ у 

орга ни за ци ји под руч не кан це ла ри је 
Наци о нал ног саве та русин ске наци о нал
не мањи не у Срем ској Митро ви ци орга
ни зо ва на је про шлог пет ка, 8. децем бра 
у Музе ју Сре ма.

У ака де ми ји, којом је обе ле же на  годи
шњи ца досе ље ња Руси на  у Срем ску 
Митро ви цу и око ли ну, уче ство ва ли су хор 
„Русин ски зра ци“, там бу ра ши, песни ци, 
као и гости из Бикић Дола. 

Први Руси ни дошли су у Срем ску 
Митро ви цу 1848. годи не из Гали ци је, 
тада шње Угар ске и то поје ди нач но. До 
1885. годи не у Срем ској Митро ви ци је 
живе ло око 300 Руси на. Раз ло зи за исе
ља ва ње из тих кра је ва били су сиро ма
штво, беда и глад који су завла да ли на 
овим про сто ри ма после Мађар ске рево
лу ци је 1848. годи не. Б. С.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Одр жа ни
Бран ко ви дани 

У пуној сали дома кул ту ре у Новим 
Банов ци ма у субо ту, 10. децембра је одр
жан тра ди ци о нал ни кон церт „Бран ко ви 
дани“, у орга ни за ци ји КУД „Бран ко Ради
чевћ“ из Нових Бано ва ца. Поред дома ћи
на, ужи так у народ ним песма ма и игра ма, 
публи ци су при ре ди ли и гости из Ста ре и 
Нове Пазо ве, Инђи је и Зему на, а сав при
ход од ула зни ца и добро вољ них при ло га 
наме њен је за помоћ у лече њу деча ка из 
Ста рих Бано ва ца Вука Јер ки ћа. 
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Запле на
35 кило гра ма
мари ху а не

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци и Ужи цу, у 
одво је ним акци ја ма, запле ни ли су више 
од 35 кило гра ма мари ху а не и ухап си ли 
две осо бе због посто ја ња осно ва сум ње 
да су почи ни ли кри вич но дело нео вла
шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет 
опој них дро га. Про тив још јед не осо бе 
под не та је кри вич на при ја ва у редов ном 
поступ ку.

Поли ци ја из Срем ске Митро ви це је у 
«пежоу” којим је упра вљао Ж.Л. (55), у 
спе ци јал но напра вље ном дуплом дну 
ауто мо би ла, про на шла 32,6 кило гра ма 
мари ху а не спа ко ва не у 56 паке та.

По нало гу над ле жног тужи о ца Ж. Л. је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва након 
чега ће, уз кри вич ну при ја ву, бити дове ден 
на саслу ша ње у Више јав но тужи ла штво у 
Срем ској Митро ви ци.

У одво је ним акци ја ма, при пад ни ци 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва у 
Ужи цу и Ари љу запле ни ли су више од три 
кило гра ма мари ху а не и ухап си ли М. О. 
(60) из Ари ља.

Поли ци ја је у Ужи цу, у вози лу којим је 
упра вљао М. О. (60) из Ари ља, иза воза
че вог седи шта у кеси про на шла два паке
та са 635 гра ма мари ху а не и ваги цу за 
пре ци зно мере ње, а потом у њего вој поро
дич ној кући још два кило гра ма ове опој не 
дро ге.

По нало гу вишег јав ног тужи о ца осум
њи че ном M. O. је одре ђе но задр жа ва ње 
до 48 сати, након чега ће, уз кри вич ну при
ја ву, бити спро ве ден тужи ла штву.

Тако ђе, поли ци ја из Ари ља је у ста ну и 
дру гим про сто ри ја ма два де сет ше сто го ди
шњег мушкар ца про на шла 425 гра ма 
мари ху а не, спа ко ва не у  две кесе. Про тив 
њега ће бити под не та кри вич на при ја ва у 
редов ном поступ ку над ле жном тужи ла
штву.

Запле њен дуван
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Руми су, при ли ком пре тре са 
куће у око ли ни гра да про на шли и запле
ни ли 165 кило гра ма реза ног и дува на у 
листу, маши ну за сече ње дува на, вагу и 
део напа ри ва ча. 

Због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело недо зво љен про
мет акци зних про из во да, у сарад њи са 
поре ском поли ци јом, про тив вла сни ка 

куће биће под не та кри вич на при ја ва, над
ле жном тужи ла штву. 

Туча у Шиду
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Шиду ухап си ли су тро ји цу ире гу
лар них мигра на та, због посто ја ња осно ва 
сум ње да су испред јед ног пре но ћи шта у 
Шиду уче ство ва ли у међу соб ној тучи у 
којој је повре ђе но пет мигра на та. 

Њима је ука за на лекар ска помоћ у срем
ско ми тро вач ком Меди цин ском цен тру.  

По нало гу над ле жног тужи о ца, дво ји ци 
пуно лет них мигра на та је одре ђе но задр
жа ва ње до 48 часо ва након чега ће бити 
дове де ни на саслу ша ње у Основ но јав но 
тужи ла штво у Срем ској Митро ви ци. Про
тив мало лет ни ка биће под не та кри вич на 
при ја ва над ле жном тужи ла штву. 

Мигрант лопов
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Шиду ухап си ли су 20годи шњег 
ире гу лар ног мигран та, због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио две тешке 
кра ђе на ште ту вла сни ка про дав ни це у 
обли жњем селу.

Сум ња се да је у два навра та про ва лио 
у исту рад њу и украо већу коли чи ну цига
ре та, днев ни пазар и алат. 

По нало гу над ле жног тужи о ца, осум њи
че ном је одре ђе но задр жа ва ње до 48 
часо ва, након чега ће, уз кри вич ну при ја ву 
бити дове ден на саслу ша ње у Основ но 
јав но тужи ла штво у Срем ској Митро ви ци.

Оби ја ли ста но ве
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци расве тли
ли су тешку кра ђу и тешку кра ђу у поку ша
ју, извр ше не кра јем новем бра на ште ту 
вла сни ка ста но ва у Срем ској Митро ви ци. 

Поли ци ја је ухап си ла Н. А. (27) и по 
нало гу над ле жног тужи о ца одре ди ла му 
задр жа ва ње до 48 часо ва, док је про тив 
33годи шњег саи звр ши о ца под не та кри
вич на при ја ва у редов ном поступ ку.  

Сум ња се да су из јед ног ста на укра ли 
кре дит ну кар ти цу помо ћу које су поди за ли 
новац са бан ко ма та, а у дру гом ста ну 
извр ши ли пре ме та чи ну.

Након саслу ша ња у Основ ном јав ном 
тужи ла штву у Срем ској Митро ви ци, Н.А. је 
одре ђен при твор до 30 дана.

Дрога у Ири гу
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Ири гу су, при ли ком пре тре са 
при ват не куће про на шли и оду зе ли биљ ну 
мате ри ју сум њи ву на мари ху а ну и 157 
табле та са листе опој них дро га. 

Тако ђе, поли ци ја је про на шла и оду зе ла 
ловач ки кара бин и 65 пушча них и пиштољ
ских мета ка раз ли чи тог кали бра, у неле
гал ном посе ду. 

Због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич на дела нео вла шће но 
држа ње опој них дро га и недо зво ље на 
про из вод ња,  држа ње, ноше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них мате ри ја, про тив 
36годи шњег мушкар ца биће под не та кри
вич на при ја ва над ле жном тужи ла штву. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ОК ВИЗУ РА РУМА

Кок тел за Европу

Одбој ка шки клуб Визу ра Рума орга ни зо
вао је 9. децем бра у Бео гра ду кок тел на 
којем је пред ста вљен тим који ће се так ми
чи ти у ЦЕВ Лиги шам пи о на.

Ово је четвр ти пут да одбој ка ши це Визу
ре уче ству ју на овом елит ном так ми че њу, а 
први пут под нази вом Визу ра Рума. 

При сут ни ма су се тим пово дом обра ти ли 
Зоран Радој чић, пред сед ник клу ба, Дејан 
Десни ца, први тре нер еки пе и Сла ђа на 
Ерић, капи тен еки пе.

Визу ра Рума ће се так ми чи ти у Ц гру пи 
Лиге шам пи о на, у којој су још Кемик Поли
це из Пољ ске, Мари ца Плов див из Бугар
ске и Дина мо Казањ из Руси је.

КА РА ТЕ КЛУБ СИР МИ ЈУМ 

Куп шампиона
Од 15. до 17. де цем бра у Клу жу На по ка 

у Ру му ни ји одр жа ва се Куп европ ских шам
пи о на на ко јем ће уче ство ва ти нај у спе шни
ји так ми ча ри у ка та ма и бор ба ма у свим 
уз ра сним ка те го ри ја ма ко ји су у 2017. го ди
ни би ли шам пи о ни. У са ста ву ре пре зен та
ци је Ср би је на сту пи ће и шест так ми ча ра из 
Ка ра те клу ба Сир ми јум: Вла ди мир Па вле
шин, Ва ња Гру јић, Ђор ђе Гру јић, Вла ди мир 
Па шић, Ана ста си ја Па вле шин и Мла ден 
Не ди мо вић. 
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РА ДО ВАН ВУ ЈО ВИЋ, ГЛУ МАЦ

Ако не да те свој мак си мум, 
ни шта не ма сми сла

У пу ној са ли По зо ри шта „До бри ца 
Ми лу ти но вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци, у пе так, 1. де цем

бра, од и гра на је пред ста ва „Па зи шта 
же лиш“. 

Шта се до го ди ка да два му шкар ца, 
чи је ли ко ве ту ма че Алек сан дар Ра до
ји чић и Ра до ван Ву јо вић, упад ну у 
зам ку тра же ња са вр ше не же не? Ин те
ли гент ним ху мо ром, од лич ним за пле
том и озбиљ ном ди ле мом – да ли 
по сто ји иде ал на парт нер ка или парт
нер, та лен то ва ни глу мач ки трио за јед
но са Алек сан дром То мић, оду ше вио 
је ми тро вач ку пу бли ку. 

Глум ца Ра до ва на Ву јо ви ћа пи та ли 
смо да ли са вр ше на осо ба уоп ште 
по сто ји и да ли нам ис пу ње ње же ља 
увек до но си сре ћу?

 Са вр шен ство не по сто ји. Увек 
чо век мо ра да на пра ви ма ли ком про
мис или усту пак за дру гу осо бу, што 
ми слим да је нор мал но, јер ка да је 
не што са вр ше но, он да је до сад но. У 
су шти ни до ста је до то га ко же ли и 
шта же ли. Ва жно је да чо век схва ти 
шта је вред но и да то це ни и чу ва.

М НО ВИ НЕ: Има ју ћи у ви ду Ва шу 
рад ну би о гра фи ју, мо же мо сло бод
но ре ћи да сте је дан од но си ла ца 
ре пер то а ра Ју го сло вен ског драм
ског по зо ри шта. Шта пре по зна је те 
као при мар но у та квом ста њу ства

ри  иза зов, на пор, на дах ну ће или 
стал но про ши ре ње под руч ја бор
бе?

РА ДО ВАН ВУ ЈО ВИЋ: При ви ле ги ја 
је и част би ти члан Ју го сло вен ског 
драм ског по зо ри шта и би ти део те 
еки пе ко ја, по мом ми шље њу, је сте 

ствар но ква ли тет на, уз ко ју мо же те 
стал но да учи те, ра сте те и да се раз
ви ја те.

Од ко га сте нај ви ше учи ли?
 Од сва ког по не што. Од Гло ги ја, од 

Ћет ка, Мић ка, Ђу рич ка...(Небој ша 

Роберт Де Ни ро
је дав но ре као
да та ле нат ле жи
у из бо ру. Чо век
тре ба да зна да
иза бе ре шта
да од и гра.
У да на шње
вре ме ни је ла ко,
јер чо век мо ра да
ра ди на сто стра на
да би мо гао да
пла ти ра чу не

M NOVINE :

Глумци из преставе „Пази шта желиш“
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Гло го вац, Војин Ћет ко вић, Дра ган 
Мића но вић, Нико ла Ђурич ко, прим. 
аут.) То су већ то ли ко до ка за ни и вр сни 
глум ци да је не мо гу ће да чо век не учи. 
Ствар но је то ве ли ка част и при ви ле ги
ја, са јед не стра не, а са дру ге стра не, 
ни је ни ла ко. Про шли ме сец сам играо 
25 пред ста ва. Ни је ла ко из др жа ти и 
на ћи пра ву мо ти ва ци ју и енер ги ју да 
да те свој мак си мум, а ако не да те свој 
мак си мум, ни шта не ма сми сла. 

Гле да ли смо Вас у фил мо ви ма и 
се ри ја ма, али нај ви ше у по зо ри шту. 
Где сте ви нај бо ље сна ла зи те?

 Све је див но на свој на чин. По зо ри
ште је јед на ча ро ли ја сво је вр сте, а 
сни ма ње је опет не што дру го. Ја во лим 
и јед но и дру го под јед на ко. И јед но и 
дру го су две пот пу но раз ли чи те ди сци
пли не.  Не бих мо гао да се опре де лим. 

По сто ји ли не ка уло га ко ју при
жељ ку је те?

 Не мам же љу да од и грам неку одре
ђе ну уло гу. Играо сам у до ста пред ста
ва ко је ме ис пу ња ва ју мак си мал но и не 
осе ћам да ми не што не до ста је. Нај ви
ше во лим уло ге ко је су за ни мљи ве и 
нео бич не. Не што што ни сам ра дио до 
сад, што ме ни пред ста вља не ку вр сту 
иза зо ва, не ку но ву те ри то ри ју  где глу
мач ки мо гу да се раз ви јам.

Да ли мо же мо да ка же мо да је иза
зов за вас би ла пред ста ва „Из о па
че ни“ у ко јој глу ми те хо мо сек су ал
ца?

 Па ре ци мо, она је би ла јед на од тих 
пред ста ва, јер ни кад до та да ни сам 
играо осо бу ко ја је хо мо сек су а лац. 
Дао сам све од се бе и ми слим да је 
пред ста ва би ла со лид на. Тре нут но 
играм у пред ста ви „У аго ни ји“ Ми ро
сла ва Кр ле же и ми слим да до са да 
ни шта та ко ни сам ра дио. 

Од би ја ли сте уло ге ко је вам се 

ни су до па ле. Да ли вам је то по мо
гло или од мо гло у ка ри је ри?

 Ми слим да је ме ни по мо гло. Ја сам 
та кав тип глум ца, осо бе, да не бих 
мо гао да ра дим не што иза че га не 
мо гу пот пу но да ста нем. Ако иза не че
га не мо же те да ста не те, он да је бо ље 
да се та квих про је ка та из у зме те, не го 
да при хва ти те и да вам це ло би ће 
бу де про тив то га и да бу де те ка та стро
фал ни. Де Ни ро је дав но ре као да 
та ле нат ле жи у из бо ру. Чо век тре ба да 
зна да иза бе ре шта да од и гра. У да на
шње вре ме ни је ла ко, јер чо век мо ра 
да ра ди на сто стра на да би мо гао да 
пла ти ра чу не. До са да сам имао сре ће 
да ни сам мо рао да при хва там не што 
што ни је би ло по мо јој же љи. 

Упр кос што се ја ко ма ло сред ста
ва из два ја за по зо ри ште и кул ту ру, 
чи ни се, да има мо ја ко до брих пред
ста ва, глу ма ца, драм атур га?

 Има до брих пред ста ва. Си ту а ци ја 
ни је та ко сјај на, не пра ве се та ко 
до бре пред ста ве ма сов но. Љу ди то 
што ра де, ра де да би узе ли хо но рар и 
ишли да ље. Не ма ју вре ме на да се 
то ме по све те. Ре ди те љи, дра ма тур зи, 
глум ци, све је то мно го те шко са ста ви
ти, ни ко не ма усло ве да се ба ви 
по слом на пра ви на чин. Што се кул ту
ре ти че ми слим да је у на шој зе мљи 
по при лич но су мор на. Ако не ко ко же ли 
да по ста не глу мац има не ку дру гу спо
соб ност или же љу, мој са вет је да иде 
у дру гом прав цу и ни ка ко да не иза бе
ре ову про фе си ју.

Игра ли сте са пред ста вом „Па зи 
шта же лиш“ по це лој Ср би ји, али и 
ино стран ству. Ка кво је ста ње у кул
ту ри и по зо ри шту код нас и у све ту?

 Чи ње ни ца је да се уста но ве кул ту
ре и по зо ри шта у на шој др жа ви рас па
да ју, да су то гра ђе ви не ко је су из гра
ђе не у вре ме Ти та и да се од та да 
ни шта ни је об но ви ло и ре но ви ра ло. У 
Ср би ји це на кар те пре ко 500 ди на ра је 
екс цес, да не об ја шња вам да кар те на 
Бро две ју ко шта ју и до 200 до ла ра или 
ви ше. Не ма мо усло ве и си ту а ци ја је 
ствар но те шка. И не са мо то, љу ди су 
од у ста ли од по зо ри шта. На ма је то ли
ко си сте мат ски го ди на ма уни шта ва на 
кул ту ра да љу ди ви ше не осе ћа ју 
по тре бу да ви де не што и да се опле
ме не на тај на чин. Они ће за од ре ђе ну 
ко ли чи ну нов ца, ко ли ко ре ци мо ко шта 
кар та за јед ну пред ста ву, да по пи ју 
не ко ли ко пи ва и лег ну да спа ва ју. Не ће 
се опре де ли ти да по гле да ју пред ста ву 
ко ја ће их на те ра ти да раз ми шља ју па 
ће на кон то га узе ти не ку књи гу и еду
ко ва ти се да ље. 

Шта у ско ри јој бу дућ но сти мо же
мо да оче ку је мо од Вас на пла ну 
ва ших но вих уло га?

 Тре нут но сни мам се ри ју „Ко ре ни“, 
то ће се при ка зи ва ти на РТС у, се ри ју 
„Пет“ и оче ку је ме пре ми је ра фил ма 
ко ју сам ра дио са Де ја ном Зе че ви ћем.

 Сања Станетић

МИТРО ВАЧ КА БИБЛИ О ТЕ КА

Вече посве ће но 
Сре му

У Библи о те ци „Гли го ри је Воза ро
вић“ у Срем ској Митро ви ци про
шлог четврт ка, 7. децем бра одр жа
но је вече посве ће но Сре му, Срем
ци ма и еми си ји Жив ка Попо ва 
„Нека куца срце мога Сре ма“, која 
се пуних 13 годи на еми то ва ла прво 
на Ради ју М, а затим на Теле ви зи ји 
М. Била је то обра зов но забав на 
еми си ја која је упо зна ва ла слу ша о
це са бога том башти ном Сре ма, 
посеб но Срем ске Митро ви це, од 
нај ста ри јих вре ме на па до поло ви
не 20. века.

Како је обра ћа ју ћи се при сут ни ма 
у Библи о те ци рекао Жив ко Попов, 
Срем и Срем ска Митро ви ца су чуд
ни и чуд но ва ти.

 О њима има мно го да се при ча, 
а у еми си ји су само неке при че које 
могу да нас под се те на оно што је 
било у Сре му и на оне људе који су 
овде живе ли, гра ди ли и машта ли 
да овај Срем буде нешто вели ко. 
Дра го ми је што сам макар мало 
допри нео да о Сре му и Срем ци ма 
кажем поне што – изја вио је Попов. 

Пре ма речи ма библи о те кар ке 
Морав ке Тодић, Зави чај но оде ље
ње Библи о те ке је ове годи не покре
ну ло акци ју при ку пља ња све врсте 
гра ђе за зави чај ну збир ку и плод те 
сарад ње су и аудио запи си које су 
доби ли од про фе со ра Жив ка Попо
ва. 

 Ми ћемо у наред ном пери о ду 
при ре ђи ва ти ова кве вече ри на раз
ли чи те теме и ком би но ва ти аудио 
запи се и дру гу доку мен та ци о ну гра
ђу, зачи ни ти то са мало музи ке и 
надам се напра ви ти леп уго ђај 
нашој публи ци – изја ви ла је Морав
ка Тодић. 

Током ове вече ри пред ста вљен је 
Срем као зави чај, гово ри ло се о 
Сре му као инспи ра ци ји умет ни ци
ма и о сме шној стра ни Сре ма. 

Песме Јасне Арб нас и Ради во ја 
Про ко пље ви ћа Про ке читао је 
Алек сан дар Крста јић, а музи ком су 
вече зачи ни ли чла но ви Там бу ра
шког саста ва Срем. 

Б. С.
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Пија ца

СА СВИХ СТРАНА

Пише:
Дра га на Попов

Некад је одла зак на пија цу био 
само оним дани ма који су се 
зва ли пијач ни, а данас је то 

сва ки дан. Сре да и субо та у неком 
про шлом вре ме ну су били ти дани. 
Сад кад год реши те да купи те зеле
ниш  пра во пија ца. 

Наша је мала у цен тру гра да, огра
ђе на неким кући ца ма које су опет 
про стор за про да ју, сме штај робе, а у 
зим ском пери о ду и место за гре ја ње 
про мр злих руку. Јед ном реч ју урба
ни стич ки про ма шај.

На пија цу не идем тек тако. Прво 
морам да напра вим спи сак, јер оба
ве зно нешто забо ра вим. Папир је тек 
толи ки да могу да га ста вим у нов ча
ник, и неиз бе жна коли ца. Кажу да кад 
поч неш да вучеш коли ца на пија цу и 
ниси више у цве ту 
мла до сти. Први знак 
ста ро сти. Та сам. 

У про вин ци ји се 
сви углав ном позна
ју, па тако и на пија
ци. На ула зу у пија цу 
доче ку ју вас про
дав ци из дале ких 
зема ља нуде ћи неке 
про из во де који су им 
пре о ста ли од доби
је не помо ћи, а све 
чека ју ћи да кре ну пут 
обе ћа не земље. Куп
це дози ва ју на срп
ском и јеф ти но нуде 
робу. Хва ла, кажем 
и ула зим у чељу
сти пија це. Узи мам 
спи сак и поку ша
вам да деши фру јем 
соп стве ни руко пис. 
Пасуљ је први на 
спи ску. Одла зим код 
„мог“ про дав ца и гле
дам у неко ли ко врста 
пасу ља који су изло
же ни. Који ја купу јем, питам се у себи. 
Сра мот но је, али никад не знам који 
пасуљ узи мам. Про блем реша ва про
да вац. Ви узи ма те овај бели, пома же 
ми. Је л’ сте сигур ни, неси гур на сам 
ја, а у себи мислим како је пасуљ јед
но став но пасуљ. Нарав но, потвр ђу је 
про да вац. Па, добро онда узи мам. И 
тако сва ки пут. Под стак ну та при ча ма 
и чита њем одмах ври снем у себи: да 
ли је ово орган ски пасуљ? Па, мора
мо јести орган ско, шта ако је пасуљ 
доспео на пија цу из неког кра ја све та 
где се утр ку ју са упо тре бом пести ци
да. А струч ња ци нам стал но „пре те“ 
како тре ба да се здра во хра ни мо. 
Диле ма око здра ве и нездра ве хра не 
попри ма димен зи је хисте ри је. 

Без зеле ни нема ни супе и ето ме 

пред тезгом са оним што неки зову 
бела зелен и шар га ре пе. Моје недо
у ми це се наста вља ју јер ника ко да 
откри јем раз ли ку изме ђу пер шу на и 
паштр на ка. Зато Мари ја која их про
да је, спрем на чека да само кажем: 
Пола кило гра ма меша не зеле ни. Што 
је сигур но  сигур но. Нећу погре ши
ти. Про из во ди на пија ци нема ју ети
ке ту на којој пише „орган ско“, али ће 
вас сва ки про да вац убе ђи ва ти да 
је про из вод баш из њего ве баште 
и да он не кори сти хеми ка ли је. Сто 
посто. Па, не би због сво је поро ди це 
и нуди џинов ске гла ви це купу са.  Заи
ста личи на „пра ви дома ћи“ купус. У 
том тре нут ку схва там да ја и не умем 
да раз ли ку јем орган ско од нео р ган
ског повр ћа. А толи ко сам чита ла. 

Е, није исто чита ти и 
детек то ва ти здра во 
повр ће. Дуго годи на 
ми је било све јед но 
када купу јем кром
пир. Бели или црве
ни кром пир  питао 
би про да вац. Све јед
но  одго ва ра ла би 
ја. Е, па није све јед
но. Тај ну ми је ско
ро откри ла рођа ка. 
Бели је за кува ње, 
а црве ни за пече ње. 
Ах, толи ке годи не су 
про шле у незна њу. 
Бели лук ми се сме
ши на сусед ној тезги, 
ситан. Мора да је 
орган ски. Молим 
вас јед ну вези цу 
овог орган ског белог 
лука, кажем ја. Није 
орган ски већ про
лећ ни, одго ва ра про
да вац. Мали је, па 
сам мисли ла да је … 
Ма, какви орган ски, 

госпо ђо ода кле сте ви, радо зна ло ће 
насме ја ни про да вац. Непри јат но ми 
је, али досто јан стве но наста вљам 
свој поход, све по спи ску који сам у 
међу вре ме ну зату ри ла, али као све 
сам запам ти ла.

На пија ци може те купи те и шер пе, 
лон це, бом бо не, гар де ро бу, али  и 
тоа лет папир. Тоа лет папир је таквог 
ква ли те та, да су ми уку ћа ни јед ном 
при ли ком рекли да се тај папир веро
ват но реци кли ра у некој при ват ној 
кући. Какав стан дард такав и тоа лет 
папир.

Паја ње по пија ци завр ша вам без 
спи ска за купо ви ну, пуним коли ци ма 
нео п ход них ства ри, буком у гла ви и 
обе ћа њем самој себи да ћу сле де ћи 
пут на пија цу оти ћи при пре мље ни ја. 

На пија цу не идем 
тек тако. Прво 

морам да напра вим 
спи сак, јер

оба ве зно нешто 
забо ра вим. Папир 

је тек толи ки да 
могу да га ста вим

у нов ча ник, и
неиз бе жна коли ца. 

Кажу да кад
поч неш да вучеш 
коли ца на пија цу

и ниси више у
цве ту мла до сти. 

Први знак
ста ро сти. Та сам. 

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Форо Или ја и 
Илић Сла ђа на.

ДОБИ ЛИ СИНА: Сло бо дан и Јасми на 
Кли ча рић  Дивош, Ђур ђе и Душан ка 
Чулић  Прхо во, Миро слав Мак си мо вић 
и Мир ја на Зор кић  Срем ска Митро ви ца, 
Мар ко и Дани је ла Миљ ко вић  Срем ска 
Митро ви ца, Ђури ца и Душан ка Андрић 
 Огар, Дејан и Ната ша Жуље вић  Голу
бин ци, Бра ни слав и Тања Лича нин  
Вишњи ће во, Алек сан дар и Рад ми ла 
Томић  Љуко во, Урош Кре ме но вић и 
Мире ла Сана дер – Кре ме но вић  Врд
ник.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Дејан и Зори ца 
Мусо вић  Шид, Алек сан дар и Ива на 
Бано вач ки  Попин ци, Дејан и Јеле на 
Награ дић  Срем ска Митро ви ца, Мар ко 
и Сла ђа на Јадран ски  Лаћа рак, Воји
слав и Дани је ла Тему но вић  Бешка, 
Бра ни слав и Ната ша Нон ко вић  Шид, 
Дамир и Јова на Јок сић  Рума, Милош и 
Дари ја Томић  Шашин ци, Вла ди мир и 
Биља на Крстић  Мар тин ци, Дар ко 
Фаби ан и Бран ки ца Пат ко вић – Фаби ан 
 Инђи ја.

УМР ЛИ: Харам ба шић Ђор ђе рођ. 
1948, Дрља ча Нико ла рођ. 1947, Сара
фи ја но вић Мила дин рођ. 1941, При ље
ва Бори слав рођ. 1948, Крч мар Гој ко 
рођ. 1954, Лукић Коса на рођ. 1948, 
Дави до вић Гој ко рођ. 1984, Моц ко Зуза
на рођ. 1934, Ракић Сла ви ца рођ. 1939, 
Ристић Љуби ца рођ. 1936, Јова но вић 
Тома ни ја рођ. 1946, Јоси по вић Мили ца 
рођ. 1941, Грбић Зла та рођ. 1954, Шума
ре вић Луца рођ. 1942, Мој си ло вић Јован 
рођ. 1950, Крста но вић Дра го рођ. 1945, 
Чизмић Јова рођ. 1949, Чубра Ђуро рођ. 
1940, Мар ко вић Милан рођ. 1975, Миша 
Бузаш рођ. 1958.

RUMA

УМР ЛИ: Ми лош Дра ги шић, рођ. 1935. 
год, Зо ра Ра ди во је вић, рођ. 1928. год, 
Да ли бор Зу јић, рођ. 1979. год, Ста ни сла
ва Плав шић, рођ. 1928. год, Мир ко Бат
но жић, рођ. 1948. год, Не бој ша Ци ко та, 
рођ. 1953. год, Да ни ло Бу за џић, рођ. 
1944. год. 

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на 19.00 и 21.00 час

13.12.  Послед њи посао
14 – 20.12. Бам зи и град лопо ва,
од 19.00 часо ва
120  отку ца ја у мину ти, од 21.00 час 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

У ритму Евро пе
У поне де љак, 11. децем бра у Позо

ри шту „Добри ца Милу ти но вић“ одр
жа на је ауди ци ја за так ми че ње у 
певању и пле су „Срби ја у рит му 
Евро пе“. У так ми че њу ће уче ство ва
ти 23 гра да из Срби је. Уче сни ци из 
града побед ни ка као награ ду доби ће 
путо ва ње у неку од зема ља Евро пе, 
а Митро ви ца је по тре ћи пут уче сник. 

Циљ про јек та „Срби ја у рит му 
Евро пе“ јесте него ва ње кул ту ре и 
јези ка зема ља Евро пе, али и прин ци
па и пра ва дете та.
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СТА РА ПАЗО ВА

Децем бар ска изло жба
пазо вач ких умет ни ка
Послед ња  ово го ди шња  

изло жба у гале ри ји 
Цен тра за кул ту ру у 

Ста рој Пазо ви посве ће на је 
ста ро па зо вач ким ака дем ским 
сли ка ри ма. 

Једа на ест пазо вач ких ака
дем ских сли ка ра на јед ном 
месту, на колек тив ној изло
жби у гале ри ји Цен тра за кул
ту ру, коју је у поне де љак 4. 
децем бра отво рио ликов ни 
кри ти чар Вла ди мир Вален
ћик. Изме ђу оста лог он је 
напо ме нуо да је напра вљен 
леп ода бир сли ка гале ри је за 
ову постав ку. Сли ке су изра
ђе не раз ли чи тим тех ни ка ма, 
чак има и моза ик и тро ди мен
зи о нал них радо ва, које  се 
рет ко виде на изло жба ма.

На изло жби је око два де сет 
сли ка а лепе за је гене ра циј
ски широ ка, од нај ста ри је 
сли кар ке  Мире Брт ка, која 
нас је нажа лост 2014. годи не 
упра во у децем бру зау век 
напу сти ла до нај мла ђе Дра га
не Олу ић рође не 1991. годи
не.

 Код неко ли ци не умет ни ка 
при ме ћу је мо доста вели ки 

зао крет  њихо ве  умет нич ке 
пое ти ке, као на при мер код 
Мар ја на Кара вле, који се 
пред ста вио гео ме триј ском 
апстрак ци јом, али је сачу вао 
и свој пре по зна тљи ви ликов
ни руко пис. Изве сна изме на 
умет нич ке пое ти ке при ме ће
на је и у радо ви ма Јозе фа 
Кла ћи ка, вете ра на ста ро па зо
вач ке ликов не сце не – иста
као је Владимир Вален ћик.

Ште та што је нај ста ри ји 
пазо вач ки вајар Јан Сту пав
ски пред ста вљен само фото
гра фи ја ма  њего вих дела, јер 
ове годи не када је про сла вио 
окру гли седам де се ти рођен
дан при мио је пре сти жну 
награ ду у Бра ти сла ви – Иден
ти фи ка ци о ни код Сло вач ке за 
изу зе тан допри нос у обла сти 
кул ту ре.

Поред поме ну тих умет ни ка 

на изло жби су и сли ке Павла 
Папа, Јана Агар ског, Мар ти не 
Кара вла Хло да, Миро сла ва 
Хаври ло ва, Ксе ни је Јови ше
вић, Зора на Кача ре ви ћа. 
Послед њу ово го ди шњу изло
жбу љуби те љи ликов не умет
но сти могу погле да ти цео 
месец и све до 8. јану а ра сле
де ће годи не.

Ана Симо но вић

Decembrová výsta va 
pazovských umel cov
Posledná tohtoročná výsta va v galérii 

Stre di ska pre kultúru v Sta rej Pazo ve 
venovaná sta ro pa zovským aka de

mickým  výtvarným umel com.
Jedenásť sta ro pa zovských aka de

mických mali a rov na jed nom mie ste na 
spo loč nej výsta ve v galérii Stre di ska pre 
kultúru,  ktorú v pon de lok 4. decem bra 
otvo ril Vladimír Valentík, výtvarný kri tik. 

Med zi iným on  pozna me nal, že si Stre di
sko pre kultúru dalo záležať a na vysta vu 
zvo li lo obrazy vypra co vané rozličnými tec
hni ka mi a tak sú zastúpené aj moza ik 
a trodimenzinálne práce, ktoré sa často   na 
výsta vach nevi dia. 

Na výsta ve je oko lo dvad sať obra zov  a  
vejár  je široký aj ked´ ide o generácie  
umel cov od Miry Brt ko vej, ktorá nás v roku 

2014, práve v decem bri navždy opu sti la po 
naj mlad šiu umelkyňu  Dra ga nu Olu i ćovú 
naro denú v roku 1991.  

 U nie koľko umel cov badať veľké 
odchylky od ich už známej ume lec kej poe
ti ke, ako napríklad u Mar ja na Kara vlu, ktorý 
sa pre sta vil geo me tric kou  abstrak ci ou. 
Určitési zmeny v poe ti ke badať aj u Joze fa 
Klátika, veterána sta ro pa zov skej výtvar nej 
scény  pri po menúl Valentík.

Ško da len, že je  najstarší  pazovský 
sochár  Ján Stu pavský   pred sta vený iba 
foto gra fi a mi jeho diel v roku ked´ oslávil 
svo je okrúhle sedem de si a te naro de niny 
a ked´ sa mu dosta lo aj pestižné oce ne nie 
v Bra ti sla ve. Ide o Iden ti fi kačný kód Slo ven
ska za výnimočný prínos v obla sti kultúry.

Okrem spo me nutých umel cov na výsta ve 
sú aj obrazy Pavla Papa, Jána Agarského, 
Mar tiny Kara vlo vej Hlo do vej, Miro sla va 
Havri lo va, Kse ni ji Jovi še vi ćo vej a Zora na 
Kača re vi ća .

Poslednú toh to ročnú výsta vu si  milovníci 
výtvarného ume nia budú môcť pozrieť celý 
mesi ac až do 8. janára nasle dovného roku.

Anna Simonovićová
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ОВАН: Осе ћа те 
додат ни при лив кре а
тив не енер ги је и 
спрем ни сте да убр за

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

БИК: Нала зи те се у 
кре а тив ној фази али 
мора ће те да пока же те 
више слу ха и за иде је 

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

БЛИ ЗАН ЦИ: У скла ду 
са поста вље ним при
о ри те ти ма пра ви те 
пла но ве и инси сти ра

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШКОР ПИ ЈА: Заин те
ре со ва ни сте за нове 
иде је и оче ку је те да 
вас неко од сарад ни ка 

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

СТРЕ ЛАЦ: Спрем но 
одго ва ра те на разна 
пита ња и испу ња ва те 
све што се од вас оче

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

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

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

ВОДО ЛИ ЈА: Потреб
но је да поно во дефи
ни ше те листу при о ри
те та како бисте у 

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

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

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

VREMEPLOV
13. де цем бар

1642. Хо ланд ски мо ре пло вац 
Абел Та сман от крио Но ви 
Зе ланд. 
2003. Аме рич ке сна ге ухап си ле 
сврг ну тог пред сед ни ка Ира ка 
Са да ма Ху се и на. 

14. де цем бар
1900. Не мач ки фи зи чар Макс 
Планк об ја вио Квант ну те о ри ју, 
пре ма ко јој енер ги ја ра ди ја ци је 
по ти че из не ви дљи вих де ли ћа, 
кван та, и ни је кон ти ну и ра на, 
ка ко се ра ни је ми сли ло. 
1911. Нор ве шки ис тра жи вач 
Ру ал Амунд сен пр ви сти гао на 
Ју жни пол. Амунд сен пре те као 
ен гле ског по лар ног ис тра жи ва ча 
Ро бер та Ско та, ко ји је на Ју жни 
пол сти гао 18. ја ну а ра 1912.

15. де цем бар
1914. Осло ба ђа њем Бе о гра да у 
Пр вом свет ском ра ту за вр ше на 
је Ко лу бар ска бит ка. 1961. Бив
ши на ци стич ки функ ци о нер 
Адолф Ајх ман, ор га ни за тор и 
из вр ши лац ге но ци да над Је вре
ји ма у Дру гом свет ском ра ту, 
осу ђен је на смрт у Је ру са ли му, 
а по том обе шен. 
1966. Умро је аме рич ки ре жи сер 
Волт Ди зни. 

16. де цем бар
1934. Пу штен је у са о бра ћај 
пр ви бе о град ски друм ски мост 
пре ко Са ве, на зван “Зе мун ски 
мост кра ља Алек сан дра”. Диг нут 
је у ва здух у апри лу 1941, а на 
ме сту ви се ћег мо ста по диг нут је 
1957, мост не зва нич но на зван 
“Бран ков мост”. 
2001. Пр ви аме рич ки брод од 
1962, ка да су САД уве ле ем бар
го про тив Ку бе, сти гао је у лу ку у 
Ха ва ни, но се ћи око 500 то на 
смр зну те хра не. 

17. де цем бар
1903. Бра ћа Вил бур и Ор вил 
Рајт из ве ла су пр ви успе шан лет 
ави о ном у исто ри ји ва зду хо
плов ства.
1989. У Ру му ни ји су из би ле 
ма сов не де мон стра ци је про тив 
дик та тор ског ре жи ма Ни ко лае 
Ча у ше скуа, у ко ји ма је по ги ну ло 
око 1.000 љу ди.

18. де цем бар
1865. Ра ти фи ка ци јом 13. устав
ног аманд ма на у САД је уки ну то 
роп ство. 
1940. Во ђа на ци стич ке Не мач ке 
Адолф Хи тлер на ре дио је у Дру
гом свет ском ра ту ге не рал шта бу 
не мач ке ар ми је да при пре ми 
ин ва зи ју на Ру си ју пре ма тај ном 
пла ну под ши фром „Опе ра ци ја 
Бар ба ро са“
1972. САД су у Ви јет нам ском 
ра ту по че ле ма сов но бом бар до
ва ње глав ног гра да Ха но ја, ко је 
је тра ја ло не пре кид но 12 да на и 
но ћи.

19. де цем бар
1905. Усво јен пр ви Устав Цр не 
Го ре, Ни кољ дан ски ко јим је 
др жа ва кон сти ту и са на као 
устав на мо нар хи ја. 
1958. Пред сед ник САД Двајт 
Ај зен ха у ер упу тио, пр ви у све ту, 
бо жић не че стит ке пре ко са те ли
та.

HOROSKOP

Сре да, 6. де цем бар
(23.  но вем бар)

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

Че твр так, 7. де цем бар
(24.  но вем бар)

Све та ве ли ко му че ни ца Ека те ри
на

Пе так, 8. де цем бар
(25.  но вем бар)

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

Су бо та, 9. де цем бар
(26.  но вем бар)

Пре по доб ни Алим пи је Столп ник

Не де ља, 10. де цем бар
(27.  но вем бар)

Све ти му че ник Ја ков Пер си ја
нац; Све ти Ја ков Ро стов ски

По не де љак, 11. де цем бар
(28.  но вем бар)

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

Уто рак, 12. де цем бар
(29.  но вем бар)

Св. муч. Па ра мон и Фи лу мен; 
Св. Мар да ри је, еп. аме рич ко  
ка над ски

Crkveni
kalendar

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

Кек си ћи са 
бру сни цом 

Са стој ци: бру сни це 100 г, ко ри
ца и сок јед не по мо ран џе, ка ши чи
ца екс тра та ва ни ле, ше ћер 120 г + 
30 г, мар га рин 250 г, бра шно 380 г.

При пре ма: Бру сни це исец ка ти, 
па до да ти че твр ти ну ше ће ра. 
Ме ша ти не ко ли ко ми ну та и оста ви
ти са стра не. Охла ђен мар га рин 
исе ћи на коц ке. До да ти рен да ну 
ко ру од по мо ран џе и две ка ши ке 
це ђе ног со ка. До да ти оста так ше ће
ра, ва ни лу и бра шно и уме си ти да 
се на пра ви те сто са гру му љи ца ма. 
До да ти бру сни цу. Сје ди ни ти да се 
до би је ујед на че на ма са. На пра ви те 
век ну и увиј те у про вид ну фо ли ју. 
Ста ви те у фри жи дер на ми ни мум 2 
са та да се стег не. Стег ну то исе ци те 
и ва љај те у оних 30 гра ма ше ће ра. 
По ре ђај те по пек па пи ру и пе ци те 
на 170 сте пе ни око 15 ми ну та. 
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ЖКгК „СРЕМ“ РУМА

Прве у Супер
лиги Срби је
Годи на која се бли жи кра ју увек је при ли

ка да се под ву че црта и сагле да шта је 
учи ње но, како лич но, тако и про фе си о

нал но, у свим сфе ра ма дело ва ња. 
Када је реч о спор ту, Жен ски кугла шки 

клуб „Срем“ Рума је у овој годи ни оства
рио сво је нај бо ље спорт ске резул та те у 
26 годи на посто ја ња  осво је но је тре ће 
место у Суперлиги Срби је за кугла ши це и 
на осно ву тог резул та та рум ске кугла ши це 
су уче ство ва ле, почет ком окто бра, на Kупу 
Евро пе у Мин хе ну. 

– Ту смо оства ри ли фан та сти чан наступ 
обо рив ши рекорд нашег клу ба са про се ком 
од 557 чуње ва по игра чи ци . Тим резул та
том смо били десе та еки па на тур ни ру с 
незнат ним зао стат ком за еки па ма испред 
нас.У Мин хе ну се так ми чи ло 18 еки па из 13 
европ ских држа ва, а иза нас су оста ле еки
пе из Немач ке, Сло вач ке, Ита ли је, Аустри је 
и дру гих бога ти јих зема ља и бога ти јих клу
бо ва – каже Јован ка Релић.

Она дода је да је одла зак у Немач ку до 
послед њег тре нут ка био под зна ком пита

ња, одно сно да ли ће успе ти саме да саку пе 
довољ но нов ца за пут и бора вак. 

– Мислим да смо баш зато биле реше не 
да се пока же мо у нај бо љем све тлу, иако 
је било доста про бле ма пред пут, неке од 
нас су мора ле кори сти ти годи шње одмо ре. 
Сма трам да се довољ но нов ца издва ја за 
спорт и да основ ни кри те ри јум мора бити 
резул та ти који се оства ру ју. ЖKK „Срем“ 
је тако ђе био и фина ли ста Kупа Срби је, 
а нову годи ну чека мо као прво пла си ра на 
еки па Супер  лиге Срби је. Има мо реал не 
изгле де да на кра ју првен ства поста не мо и 
шам пи он ке Срби је, први пут у сво јој исто ри
ји, а тако ђе смо и у полу фи на лу Kупа Срби

је – каже за наше нови не Јован ка Ралић.
 Рум ске кугла ши це ове успе хе оства ру ју 

игра ју ћи и тре ни ра ју ћи по туђим кугла на ма, 
сада је то кугла на у Голу бин ци ма, јер рум
ска кугла на не испу ња ва усло ве за игра ње 
мече ва супер лиге. Нарав но, то изи ску је и 
додат не тро шко ве које кугла ши це често 
покри ва ју саме.

Тако ђе тре ба рећи да су рум ске кугла ши
це оства ри ле и поје ди нач не сјај не резул
та те  Биља на Вуке лић је била прва ки ња 
Срби је у дисци пли ни “спринт” а осво је на је 
и сре бр на меда ља у тан де му Биља на Вуке
лић и Мари на Јокић на држав ном првен
ству. С. Џ.

Еки па ЖКК Срем у Немач кој

СПО РТ СКИ ЦЕН ТАР ПИН КИ 

Јуби лар ни 30. Међу на род ни 
тур нир у фут са лу

Про шле сре де 6. децем бра, у про сто ри ја
ма Послов но спорт ског цен тра „Пин ки“ 
одр жа на је кон фе рен ци ја за меди је пово

дом орга ни зо ва ња 30. по реду Међу на род ног 
тур ни ра у фут са лу који почи ње 22. децем бра. 
Кон фе рен ци ји су при су ство ва ло чла но ви орга
ни за ци о ног одбо ра на челу са пред сед ни ком 
Томи сла вом Јан ко ви ћем.

Као и прет ход них и ове годи не тур нир се 
игра по пра ви ли ма Фуд бал ског саве за Срби је, 
а уче сни ци ће бити поде ље ни у шест кате го ри
ја: пио ни ри (2003. годи ште и мла ђи), каде ти 
(2001. годи ште и мла ђи), омла дин ци ( 1999. 
годи ште и мла ђи), сени о ри, мла ђи вете ра ни 
(1982. годи ште и ста ри ји) и ста ри ји вете ра ни 
(1972. годи ште и ста ри ји).

При ја ве еки па за уче ство ва ње у тур ни ру 

тра ју до 19. децем бра, а извла че ње паро ва ће 
бити 20. децем бра. Сви фуд бал ски клу бо ви са 
тери то ри је Гра да Срем ска Митро ви ца могу да 
при ја ве јед ну еки пу без  пла ћа ња коти за ци је.

– Као и сва ке годи не ми смо се и ове годи не 
потру ди ли да напра ви мо добру при пре му за 
овај тур нир. Поред нов ча них награ да побед ни
ци ће доби ти пеха ре, меда ље и захвал ни це. 
Ове годи не ћемо се потру ди ти да обез бе ди мо 
награ ду за публи ку, али то ће бити изне на ђе не 
за све оне који буду пра ти ли тур нир – рекао је 
Томи слав Јан ко вић. 

Нов ча не награ де биће доде ље не за осво је
но прво место у свим кате го ри ја ма сем пио ни
ра, док ће нов ча на награ да за осво је но прво 
место у кон ку рен ци ји сени о ра изно си ти 
600.000 дина ра. С. К.

ШИМА НОВ ЦИ

Деч ја олим пи ја да
У фискул тур ној сали Основ не шко

ле „Душан Јер ко вић Уча“ у Шима нов
ци ма у субо ту 9. децем бра одр жа на 
Деч ја олим пи ја да, у орга ни за ци ји 
Спорт ског саве за Раз вој спор то ва, а 
под покро ви тељ ством пећи нач ке 
локал не само у пра ве. На поли го ну 
спрет но сти, нај мла ђи ста нов ни ци 
пећи нач ке општи не, узра ста од 4 до 
10 годи на, уз осмех и так ми чар ски 
дух пока за ли су сво ју спрет ност и 
уме ће.

Како нам је рекла Сне жа на Гагић, 
члан При вре ме ног орга на општи не 
Пећин ци, спорт ска мани фе ста ци ја 
Деч ја олим пи ја да, запо че та пре 
неко ли ко годи на, поста ла је већ тра
ди ци ја.

 Дра го ми је да видим сву ову 
децу како се так ми че изме ђу себе са 
осме хом на лицу. То само гово ри да 
труд Раз во ја спор то ва и пећи нач ке 
локал не само у пра ве да деци од 
малих ногу раз ви ју спорт ски дух, 
почи ње да даје резул та те. Дра го ми 
је да смо оку пи ли и мало ста ри ју 
децу, али нажа лост због вели чи не 
ове сале нисмо могли при ми ти све 
при ја вље не. Завр шну Олим пи ја ду, 
са мно го више уче сни ка, орга ни зо ва
ће мо 23. децем бра у Спорт ској хали 
у Доњем Товар ни ку – рекла је Сне
жа на Гагић.

Деч ја олим пи ја да у Шима нов ци ма, 
није се раз ли ко ва ла од било које 
дру ге, јер су и сва деца побед ни ци. 
Меда ље малим уче сни ци ма, по 
завр шет ку так ми че ња, уру чи ли су 
Сне жа на Гагић, Сини ша Ђокић, 
пред сед ник Спорт ског саве за Раз вој 
спор то ва, Томи слав Ћир ко вић, 
дирек тор Јав не уста но ве Спорт ски 
цен тар и Сне жа на Стан ко вић, дирек
тор шима но вач ке основ не шко ле. 


