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Градоначелник Санадер са мајком Душицом и малом Вањом

МИТРОВАЧКО ПОРОДИЛИШТЕ

Девојчица Вања прва
митровачка беба у 2018.
Д

Прва беба рођена у
2018. години у
сремскомитровачком
породилишту је
девојчица Сара из
Шида. Мајка Татјана
Марић породила се
1. јануара у 00.45
часова природним
путем и на свет
донела своје
треће дете

евојчица Вања, које се роди
ла 1. јануара у 11.25 часова
прва је митровачка беба у новој
години. Мајци Душици Пејкић, која је
родом из Бешенова, а данас живи у
Сремској Митровици, Вања је друго
дете. Девојчица је на рођењу била
тешка 3.920 грама и 56 центиметара
дугачка.
-  Породила сам се природним
путем, све је прошло у најбољем
реду захваљујући др Славку Арба
насу и бабицама – кратко је проко
ментарисала мајка Душица.
Мајку и бебу су другог јануар
ског дана у породилишту митровач
ке болнице обишли градоначелник
Владимир Санадер и начелник Град
ске управе за социјалну и здрав
ствену заштиту Војислав Мирнић,
који су прворођену митровачку бебу
даривали са 50.000 динара и поклон
пакетом са беби опремом.
- Традиционално почетком јануара
обилазимо прворођене бебе у новој
години са жељом да имамо што више
беба у 2018. Ми смо ту да помогне
мо колико можемо да се наталитет у

нашем граду повећа. Наставићемо и
у овој години да из буџета исплаћу
јемо новчану накнаду за прворођено
дете у износу од 30.000 динара, као
и да помажемо парове који се одлу
че на вантелесну оплодњу – изјавио
је градоначелник Санадер.
Начелник Мирнић је такође чести
тао мајкама које су на почетку годи
не добиле најлепши новогодишњи
поклон.
Иначе, прва беба рођена у 2018.
години у сремскомитровачком поро
дилишту је девојчица Сара из Шида.
Мајка Татјана Марић породила се 1.
јануара у 00.45 часова природним
путем и на свет донела своје треће
дете. Њих је митровачка локална
самоуправа обрадовала са поклон
пакетом у вредности од 10.000 дина
ра.
Прошле године је у породилишту
у Сремској Митровици рођено 1.519
беба, од тога 790 дечака и 729 девој
чица. У 2017. је и 13 мигранткиња
порођено у митровачком породили
шту.
Б. С.
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Таблоидна директорка

Директорка Анкица Јевтић

И

згледа да је директорка Основне школе „Слободан
Бајић Паја“ Анкица Јевтић погрешила професију?
Некако, као да боље комуницира са таблоидним
порталима, него са својим колегама из школе у којој је
запослена. Њено име се свако мало повлачи по медијима,
а последње њено појављивање у јавности везано је (а за
кога би другог?) за учитеља Матеа Жарка, човека
претплаћеног на хирове директорке којој као да ова
омиљена школа многих ђака служи за „специјалне
намене“? Односно за лични обрачун са дотичним
учитељем. Који траје већ дуже време.
Последњи „бисер“ директорке Јевтић односи се на
решење о отказу, што је резултирало као вођење
дисциплинског поступка против учитеља који је наводно
приликом једнодневне школске екскурзије вршио физичко
и психичко насиље. Да подсетимо, Тужилаштво је
одбацило кривичну пријаву коју је директорка због истих
ствари поднела против учитеља Матеа Жарка. И уместо
да се прпошна директорка, поштујући лепо васпитање,
извинила учитељу због малтретирања по измишљеној
основи (битне повреде одредаба управног поступка,
погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и
погрешне примене материјалног права), она наставља
својеврсни тулум, шиканирајући и понижавајући једног од
најбољих учитеља које је „Бајићева“ школа икада имала.
Да ли томе доприноси то што је Мате Жарко хрватске
националности, како потенцира један таблоидни портал, о
чијем деловању Тужилаштво још увек не жели да се
изјасни? Иначе о томе су обавештени Министарство
просвете, Заштитник грађана, Мисија ОЕБС-а у Србији и

Учитељ Мате Жарко

други субјекти. Правни опуномоћеник учитеља Матеа
Жарка, адвокат Зорица Цундра доставила је приговор
Школском одбору, али знајући за праксу која влада у
Школи, тешко да ће се он озбиљно разматрати. По свему
судећи, ствар ће се поново наћи на суду, који је већ и до
сада укидао неразумне одлуке директорке Јевтић против
учитеља Жарка.
Докле ће ово судско замешатељство (ако до њега дође)
трајати и колике ће трошкове платити Школа ако суд
изгуби? Мисли ли о томе неко ко подстрекава директорку
Јевтић да доноси неразумне одлуке на штету Школе и
Града који се по „Бајићевој“ школи и њеној директорки
надалеко прочуо? Чак и ако се не рачунају милиони које
порески обвезници плаћају због њених изгубљених
спорова на суду?
ли шта рећи за директорку која не признаје ни
одлуке Тужилаштва које одбацује њену кривичну
пријаву против учитеља? А да истовремено не
запита ни себе ни друге где је за сво време наводног
малтретирања деце у аутобусу, била њихова учитељица
Светлана Грујичић. Која је све време на екскурзији седела
као да се ништа није дешавало у аутобусу?
Зар није и директорка, а камо ли родитељи требало да
је питају: „Аман, жено, шта се то дешавало с нашом
децом коју смо пустили с тобом и коју си требала да
чуваш на екскурзији?!“
Како то да је цео „случај“ монтиран тек кад се екскурзија
завршила и сви отишли кућама? Зар само зато да се
директорка обрачуна са учитељем који јој не пири у
хладну чорбу?

А
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У ШИДУ УРУЧЕНИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

Скућило се 20 породица

Свака од 20 породица која је стекла услов за ову помоћ, добила је 9.500 евра и пакет
помоћи од 1.500 евра

У

сали
Скупш тин е
општин е Шид 28.
децембра председник
Општине Предраг Вуковић
уручио је 20 уговора о доде
ли бесповратне помоћи за
куповину сеоских кућа са
окућн ицом,
избегличк им
породицама из шидске
општине.
Споразумом о донацији
закљученим између Европ
ске банке за развој, Савета
Европе и Републике Србије,
у вези са решавањем стам
беног збрињавања избегли
ца и уговором о гранту изме
ђу Комесаријата за избегли
це и миграције и Општине
Шид, Општини Шид је доде

љен износ од 220.000 евра
за доделу бесповратне
помоћи за куповину сеоских
кућа. Свака од 20 породица
која је стекла услов за ову
помоћ, добила је 9.500 евра
и пакет помоћи од 1.500
евра.
Председник Општине Шид
изразио је задовољство што
су на овај начин успели
стамбено да збрину 20 избе
гличких породица.
- Драго ми је што је на кра
ју 2017. године 20 породица
успело да реши једно од нај
важнијих животних питања а
то је кров над главом, а све
захваљујући Општини Шид
и Комесаријату за избеглице

и миграције. У 2018. години
настављамо сарадњу као и
стамбено збрињавање оста
лих избегличких и расеље
них лица - истакао је Вуко
вић.
Захвалност што су конач
но успели да обезбеде себи
кров над главом, изразили
су и чланови породица.
- Ја сам избегла из Хрват
ске и имам троје деце. До
сада нисам имала ништа
своје и пресрећна сам што
коначно имамо своју кућу.
Захвалила бих се Општини
Шид и Комесаријату за избе
глице што су нам то омогу
ћили - рекла је Данијела
Бабић из Моровића.

Помоћник комесара за
избеглице и миграције Иван
Гергинов је рекао да Коме
саријат за избеглице и
миграције са Општином
Шид има плодну сарадњу
дуги низ година.
- Сарадња се наставила и
касније са појавом миграна
та и могу да кажем да је од
2009. године та сарадња на
нивоу од 66 милион
 а динара,
само у погледу стамбеног
збрињавања избеглица, од
којих су на наше задовољ
ство многи од њих решили
да овде остану и постану
Шиђани - изјавио је Иван
Гергинов.
М. Н.

ПОМОЋ ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Шиду 30 милиона динара

О

пштина Шид је из
текућ е
буџетс ке
резерве Владе Репу
блике Србије добила помоћ у
износу од 30 милиона дина
ра. О овој помоћи шидској
општини, као и о пројектима
планираним за ову годину на

конференцији за новинаре
одржаној 5. јануара, говорио
је председник Општине Шид
Предраг Вуковић.
- За скоро две године рада,
Општина Шид није подигла
ниједан кредит. Драго нам је
што је Влада Републике

Србије то препознала и из
текуће буџетске резерве за
нас издвојила 30 милион
а
динара. Та средства су
гарант да ће у 2018. години
сви пројекти који су на види
ку бити реализовани и ту
више сметње нема. Прво и

најзначајније је да улажемо у
индустријску зону, да се она
покрене, јер то је гарант
запослења, отварања нових
радних места, али и гарант
да омладина остане у нашој
општини - истакао је Вуко
вић.
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ЗАВРШЕН ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ОПШТИНЕ ШИД И ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Сот коначно добио воду

- Надамо се да ће и у 2018. години и мештани Бикић Дола и суседних села, такође
добити воду - истакао је председник Општине Шид Предраг Вуковић.

П

окрајински секретар за пољо
привреду,
водопривреду
и
шумарство Вук Радојевић, посе
тио је 26. децембра Сот и са пред
ставницима
локалне
самоуправе
Шид присуствовао свечаном пушта
њу у рад водовода у овом селу. Про
јекат изградње водоводне мреже у
Соту завршен је након шест месеци,
а радове су заједнички финансирали
Покрајински секретаријат за пољо
привреду, водопривреду и шумарство,
Управа за капитална улагања, док је
опремање бунара, резервоара и елек
тромашинске радове финансирала
Општина Шид.
Непостојање водоводне мреже у
фрушкогорским селима деценија
ма је био горући проблем. Мештани
тих села пијаћом водом се годинама
снабдевају са јавних чесми, док су
се са водом за свакодневне животне
потребе снабдевали преко хидрофора
са својих бунара. Завршетком радова
на водоводној мрежи у Соту проблем
водоснабдевања је коначно решен, а
према најавама надлежних у скорије
време се очекује изградња водоводне
мреже и у суседним селима.
- Ми смо веома поносни што је Сот
коначно у 21. веку добио воду. Посебно
се захваљујем Покрајинском секрета
ријату за пољопривреду, водопривре
ду и шумарство, Управи за капитална
улагања, Покрајинској влади, јер да
није било њихове подршке, овај проје
кат не би био скоро реализован. Нада
мо се да ће и у 2018. години и мешта
ни Бикић Дола и суседних села, такође
добити воду - истакао је председник
Општине Шид Предраг Вуковић.
Новоизграђене водоводне мреже
у Соту дугачка је осам километара, а
како наводе представници покрајин
ске власти, овај пројекат је само један
у низу планираних у шидској општини.

Завршетком радова на
водоводној мрежи
у Соту проблем
водоснабдевања
је коначно решен,
а према најавама очекује
се изградња водовода
и у суседним селима

Олујићи се први прикључили
Породица Олујић у Соту, прво је
домаћинство које је прикључено на
водоводну мрежу.
- Мислим да ће реализацијом овог
пројекта, наш дугогодишњи проблем са
водоснабдевањем коначно бити решен.
За нас је то велика ствара с обзиром на
то да се годинама бавимо пластенич
ком производњом. Захваљујем се сви
ма који су нам изашли у сусрет, како
Покрајини тако и Општини Шид који су
помогли да ми у Соту коначно добијемо
воду и живимо као сав нормалан свет
- истакао је Горан Олујић.

Горан Олујић

Вук Радојевић и Предраг Вуковић у Соту

- Покрајинска влада уз проактив
ну улогу Општине Шид, препознала
је овај проблем као један од приори
тета и определили смо да овај проје
кат заједнички подржимо. Наш секре
таријат обезбедио је осам милиона
динара, Управа за капитална улагања
такође осам милион
 а и Општина Шид
одређена финансијска средства. На
овај начин желимо да реализујемо и
друге значајне пројекте у Војводини
и у интересу ће нам бити да препо
знавајући приор
 итете локалних само
управа, финансијски их и подржимо.
2017.године смо са локалном само
управом овде у Шиду бии у прилици
да реализујемо инвестиције у вред
ности од преко 45 милиона динара.
За уређење каналске мреже, комаса
цију земљишта у К.О. Моровић, као и
сва друга улагања у пољопривредна
газдинства. Задовољство ми је што
смо у Соту у прилици да отворимо
водоводну мрежу и истовремено да
позовемо пољопривреднике из шид
ске општине да активно прате конкур
се нашег секретаријата и да искористе
погодности које им стоје на располага
њу - изјавио је Вук Радојевић.  М. Н.
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Жалбе на градски превоз

ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Недељом ред вожње
непознаница за путнике?!

Н

а територији Града Сремска
Митровица од 1. септембра 2016.
године на снази је нов систем
јавног градског и приградског превоза.
Град је подељен на три зоне и уведене
су нове линије. Током дана саобраћају
четири врсте аутобуса: зглобни аутобус,
соло градски аутобус, соло приградски
аутобус и минибус. Најповољнији пону
ђач на тендеру био је Сирмијум бус, са
којим је потписан трогодишњи уговор, а
годишње се за субвенцион
 исање јавног
превоза из градског буџета издвоји око
80 милиона динара.
Међутим, иако је прошло годину и по
дана од увођења новог реда вожње,
за многе који се периодично возе из
града до Лаћарка или неког митровач
ког села, поласци аутобуса су и даље
велика непознаница. М новинама су
се путници из Лаћарка жалили да се
викендом, посебно недељом не зна
време поласка аутобуса, па се дешава
да га многи чекају и дуже од 45 мину
та на станици. Има и оних који се жале
на укидаље линије Камењар – Црвена
чесма, која је постојала у старом систе
му. Та линија је укинута, а уведена је
нова Купер – Ново гробље. Међутим ни
за њу поново многи не знају када и куда
саобраћа.

Начелник Мирослав Јовановић
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Субвенционисан превоз
Бесплатан градски и приградски пре
воз имају ученици из социјално угро
жених породица (њих око 200), слепа
лица и њихови пратиоци, као и ратни
војни инвалиди. Јефтинију месечну
карту плаћају сви ученици средњих
школа, студенти и пензионери.
Редовна цена месечне карте за прву
зону износи 1.800 динара, за другу
3.600, а за трећу зону 5.400 динара.
Ђаци имају јефтиније месечне карте

Жале се и путници из Мартинаца
да им у јутарњим сатима шаљу пра
шњав зглобни аутобус у којем дува. Он
купи путнике из Сремске Раче, Босута,
Кузмина, па путници који имају ту (не)
срећу да живе у Мартинцима, када уђу
у бус немају више где да седну и оста
так пута морају да престоје.
Да је највећи проблем викендом сти
ћи из неког села до Сремске Митрови
це мање више потврђују сви путници,
јер на пример први бус недељом сао
браћа у 6.07 ујутру из Дивоша за Срем
ску Митровицу, а следећи за град је тек
у 16.15 часова. По путницима, линије ка
селима су ретке и у „редовно“ време, а
када деца оду на распуст, е тек су онда
у проблему, јер се многе линије укину
на тих неколико недеља.
Све су ово била питања за начелника
Градске управе за саобраћај, комунал
не и инспекцијске послове Мирослава
Јовановића, с обзиром на то да Град
Сремска Митровица са 80 милион
а
динара годишње субвенционише јавни
градски и приградски превоз.
- Што се укидања линије Камењар –
Црвена чесма тиче, када је рађена сту
дија јавног градског превоза, утврђено
је да та линија превезе мали број пут
ника и да није оправдана. Она је зато
укинута, али смо увели нову линију за
Лаћарак кроз Ниску улицу, тако да сада
две линије саобраћају кроз Лаћарак.
Једна завршава у Блоку Б, а друга у
Малој Босни.
У граду на аутобуским стајалишти
ма постоје редови вожње. У Лаћарку
због непостојања стајалишта нисмо
били у могућности да залепимо редо
ве вожње. Међутим, ми смо одштам
пали велики број књижица са редом
вожње за све поласке, који су бесплат
но дељени. Масовну поделу смо имали

По путницима, линије
ка селима су ретке
и у „редовно“ време,
а када деца оду на
распуст, е тек су онда
у проблему, јер се
многе линије укину на
тих неколико недеља

Нема кашњења
Позвали смо директора Сирмијум
буса Владимира Винша да за наше
новине прокоментарише притужбе
грађана на кашњење и квалитет
аутобуса. С обзиром на то да се из
градског буџета субвенцион
 ише пре
воз, зар грађани не заслужују квали
тетнији јавни превоз, питали смо
Винша.
Он је ауторки ових редова рекао да
нема кашњења аутобуса, поготово
не недељом, јер су тим даном најма
ње гужве. По његовим тврдњама, сви
аутобуси саобраћају по реду вожње.
Такође истиче да су испоштоване
све одредбе уговора који је потписан
са Градом.
- У аутобусе се уграђују ГПС уређа
ји, тако да ће се у сваком тренутку
знати где се налази аутобус. Они пут
ници који кажу да аутобуси касне,
нека се нама обрате, па ћемо ми
веома лако проверити да ли је било
кашњења у поласцима. Што се ква
литета аутобуса тиче, наши аутобуси
су 2002. и 2003. годиште – рекао је
Винш.

које за прву зону износе 1.600 динара,
за другу 2.600 и за трећу зону 3.000
динара.
Пензионери чија је пензија испод
26.195 динара месечну карту за прву
зону плаћају 500 динара, за другу
1.000 динара и за трећу зону 1.500
динара. Они који имају већу пензију
плаћају за прву зону 1.000, за другу
зону 1.500 и за трећу зону 2.000 дина
ра.
од 1. септембра, када су се израђива
ле идентификације. Тада су уз картицу
путници добили и ред вожње. Постоје
три врсте реда вожње на нивоу годи
не. Један важи за радне дане без јула
и августа, други важи суботом и рад
ним данима у јулу и августу, а трећи
ред вожње важи недељом и државним
празницима. Ми смо направили тај ред
вожње и на превознику је да га поштује
– каже начелник.
На питање да ли су рађене контроле
и шта су оне утврдиле, Јовановић одго
вара:
- Нама је сада отежано да ради
мо контролу полазака, јер имамо јако
пуно линија, а контролу ради комунал
на полиција. Три пута недељно отпри
лике радимо контролу. Имали смо
неколико позива грађана да аутобуси
касне. Током новембра, закључно са
14. децембром урадили смо 47 контро
ла и што се тиче реда вожње није било
примедби. Било је притужби грађана да
грејање у аутобусу не ради, па смо пре
вознику наложили да поправи грејање.
За предстојеће лето ће сви аутобуси
морати да имају клима уређаје, а већ
сада смо уградили камере у аутобусе.
Важно је да аутобуси буду безбедни,
а аутобуси превозника са којим има
мо потписан уговор нису старији од 15
година. Када би имали млађе аутобусе
на путевима, цена карте би морала сва
како бити већа.
Од начелника Јовановића сазнајемо
да је у току имплементација информа
ционог система јавног градског и при
градског превоза. У све аутобусе је
уграђена одговарајућа опрема.
- У аутобусима су уграђене камере и
када инсталирамо софтер имаћемо ста
лан увид у безбедност путника, колико
се прода карата и слично. Такође је
уграђен и ГПС уређај којим ће се кон
тролисати кретање возила, и посебан
терминал код самог возача. Следећа
фаза је да се изврши обука возача, који
ће бити дужни да сваки пут када запо
чињу превоз укуцају одређене подат
ке, тако да ћемо ми за једно два до три
месеца електронски моћи да пратимо
кретање возила. На тај начин ћемо моћи
да контролишемо превозника, да ли се
поштује ред вожње, да ли се издају кар
те и у сваком тренутку ћемо знати где се
аутобус налази – напомиње начелник за
саобраћај Мирослав Јовановић.
Биљана Селаковић
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ПАЦИЈЕНТИ НЕЗАДОВОЉНИ ДУГИМ ЧЕКАЊЕМ НА ПРЕГЛЕД У МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ

Терају нас да идемо
код приватника

Р

едакцији М новина
недавно се за помоћ
обратио седамдесето
годишњи Сава Уметић из
Сремске Митровице, неза
довољан због дугог чекања
на преглед код специјали
сте у Општој болници Срем
ска Митровица. Он наводи
да је највећи притисак на
интернистичку и уролошку
амбуланту, рендген и очно
одељење.
Наиме, Уметићу, који је
дијабетичар, ултразвучни
преглед абдомена и уро
тракта заказан је тек за 21.
март 2018. године.
- Четвртог децембра
2017. ми је моја докторка
заказала за 21. март 2018.
године ултразвук абдомена
и уротракта, а већ имам
проблема са бубрезима.
Треба контролисати и дебе
ло црево, јетру, све због

НА УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД МОРАМ ДА ЧЕКАМ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА: Сава Уметић

ДР ЖИВКО ВРЦЕЉ, ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Преоптерећеност лекара
и медицинских радника
често превелика
Д

иректору Опште болнице у Срем
ској Митровици др Живку Врце
љу поставили смо писменим
путем неколико питања у вези са
листама чекања, радом заштитника
права пацијената, (не)љубазношћу
медицинског особља митровачке бол
нице. Питали смо га следеће: Због
чега се на прегледе у специјали
стичким амбулантама чека и по пет
месеци? На који начин менаџмент
Опште болнице може да реши овај
проблем? По нашим сазнањима
највеће гужве су на урологији,
интерном, очном и радиологији.
Колико специјалистичких амбулан
ти ради у две смене? И зашто оста
ле не раде у две смене? Колико
имате запослених лекара који раде
и у болници у и приватној пракси?
Може ли се томе стати на пут? Мно

ги се жале и на нељубазност лека
ра, али пре свега медицинских
сестара. Зар сестре на шалтеру не
могу бити љубазније? Ко тренутно
у Општој болници обавља дужност
заштитника права пацијената? Ко
плаћа заштитника? И колико је у
овој години било жалби заштитин
ку, а колико их је решено у корист
пацијента? Многи нису упознати са
тим да уколико им се не закаже пре
глед у року од месец дана, или не
уради нека анализа, да трошкове
лечења код приватника могу да
рефундирају у социјалном. Колико
је било у овој години таквих случа
јева, да су пацијенти од болнице
тражили потврду да нису у стању
да изврше преглед у разумном
року? И на крају, наши саговорници
наводе да су доживели да их лека

ри дискриминишу зато што су ста
рији. Наводно, болница нема слуха
за старију популацију. Како Ви то
коментаришете?

Одговор који нам је стигао у писме
ном облику преносимо у целости.
- С обзиром на то да је митровачка
болница једина здравствена установа
секундарног типа у Срему и да се сва
кодневно повећава број пацијената са
упутима из домова здравља за специ
јалистичке прегледе, неминовно је да
се на неке прегледе дуже чека. Уво
ђењем електронског заказивања пре
ко ИЗИС-а, та листа се додатно про
ширује, па иако се настоји, колико год
је то могуће урадити што већи број
прегледа и у амбулантама које раде
цео дан, некада се деси да је немогу
ће одговорити у бржем временском
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шећера. Стичем утисак да специјали
сти митровачке болнице не воле ста
рије особе. Њихов однос према стари
ма је проблематичан. То вам говорим
из искуства, код њих постоји аверзија
према старим људима. Вероватно
пуно тражимо, а они би све да збрзају,
да ми одустанемо од неког квалитет
ног прегледа. А то значи да ћемо оти
ћи код приватника, односно код тих
истих лекара који раде и у државној и
у приватној пракси. А у приватној
амбуланти вас пријатно дочекају, има
ју за вас чак и сат времена, а терапију
вам дају са задршком, да морате доћи
барем четири, пет пута – наводи Уме
тић.
Наш саговорник је просветни рад
ник, 41 годину радио је са децом, а
већи део свог радног века провео је у
Дому ученика.

Бактерије
на поклон
- Пре неколико година, приликом
операције жучи, добио сам на поклон
од болнице три врсте бакетрија.
Лечили су ме четири године од бакте
рија и нису ме излечили, док нисам
дошао у ситуацију да не могу да се
попнем на спрат. Тада сам чуо за
професора Јасенка Ђозића у Новом
Саду, отишао сам код њега, добио
терапију у виду ињекција и излечио
се – прича Уметић.

Др Живко Врцељ

Упут за амбулантно специјалистички преглед

- Када одете код лекара опште прак
се, он вам изађе у сусрет, прегледа
вас, установи нешто и пошаље вас код
специјалисте. На прегледе онда чека
те месецима, јер им болница служи да
шаљу пацијенте у своје клинике где
приватно раде – прича Уметић.
Сава Уметић указује и на гужве у
чекаон
 ицама, па се често дешава да
не будете прегледани у заказано вре
ме, већ тек након неколико сати чека
ња.
- Када сам ишао код интернисте на

преглед, прво сам чекао три месеца
да ме прими. Онда када дође дан за
преглед, у пола осам се јавим на шал
тер, ураде ми ЕКГ, а затим сатима сто
јим у оном малом ходнику, где је сао
браћај густ. Мали број седи, а већина
стоји јер је мало места у чекаоници.
Углавном на прегледе долазе старији
људи, којима је тешко и да стоје и да
седе сатима. Када сам коначно у 13.30
дошао на ред, лекар ми измери прити
сак и пита ме зашто имам тако висок

периоду. Управо електронско закази
вање треба да допринесе скраћива
њу листа, и она ће постепено таква
постати. То је новина и за нас и за
лек аре у примарној здравственој
заштити, која би требало да донесе
пацијенту олакшан приступ лекару
специјалисти.
ИЗИС још није имплементиран у
потпуности и у току су корекције и
побољшања. Тим поводом у Новом
Саду, у седишту покрајинског секрета
раијата за здравство недавно је одр
жан састанак са координатором за
ИЗИС, проф. др Стoкић, где је речено
да се термини за заказивање повећају
за 10 одсто, што је и учињено пре
четири дана. Мојом иницијативом, у
одељењима хирургије повећан је број
термина за прегледе за 50 одсто и пре
иницијативе покрајинског секретарија
та за здравство, јер сам видео про
блеме у функцион
 исању. Основни
проблем је у настојању да се уведу
европски стандарди у здравству и у
нашој земљи, а да она за потпуну
имплементацију још није припремље
на. Реч је о стандардима броја прегле
да који је код њих знатно мањи, него
што је случај код нас, јер су наше
потребе становништва за дневним
прегледима много веће, затим виша
финансијска средства, модернија
опрема, која се много мање квари,

него код нас, али и значајније развијен
сектор приватног облика здравствене
заштите, који растрећује државни сек
тор и представља му здраву конкурен
циују. Код нас је углавном застарела
опрема – ЦТ апарат је прошле године
био у квару седам месеци, учестали
су кварови монитора, УЗ срца, ЕМНГ,
расходован апарат за ТЦД, затим ста
ра лапароскопска опрема на хирурги
ји. Проблем је настао и због, делом,
лоше вођене кадровске политике про
теклих година, са свим последицама.
Можете замислити колико се листе
чекања продужавају због квара меди
цинске опреме. Проблем недостајања
уговора приватних поликлиник а и
дијагностичких центара са РФЗО, што
иначе постоји у већини земаља ЕУ,
где пацијнети могу са здравственом
картицом да иду где желе. Решење за
болницу видим у повећању броја тер
мина за специјалистичке прегледе и
дијагностику, за још 20 одсто, али се
мора узети у обзир да се сви хитни и
одељенски пацијенти одмах прегле
дају. Када обновимо опрему и самим
тим смањимо могућност кварова исте
и сведемо је на минимум, увођење
поподневних смена у амбулантама
где оне још не постоје, и можда најва
жније поверење и разумевање између
здравствених радника и пацијената,
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притисак. Онда уместо да се посвети
пацијенту, гледа у рачунар и нешто
куца, појма нема ни шта му причам.
Препише ми терапију и каже да дођем
за шест месеци на контролу. Питам га
ја а шта да радим ако ми не буду одго
варали лекови. А он каже да пробам
онда да закажем преглед ванредно. И
тако и буде, пошто ми нису одговарали
лекови, одем у интернистичку амбу
ланту, али сестра на шалтеру неће да
ме прими јер немам заказано, иако им
кажем да сам дошао да променим
терапоију. Оне ми кажу да доктора
могу наћи викендом на одељењу или
да видим где приватно ради. Онда ја
почнем да пијем оно што сам раније
пио, а када дођем на контролу, доктор
прокометарише да ја њему не верујем
– прича своја искуства Сава Уметић.
Наш саговорник је пре неколико
година имао искуства и са очним лека
ром, а на преглед је требао да чека
пет месеци. Обратио се заштитнику
права пацијената, и прегледан је након
месец дана.
- Тражено ми је да идем код очног
због шећера и заказали су ми за пет
месеци преглед, пет месеци сам тре
бао да чекам да ми прегледају очно
дно, а у свакој оптичарској радњи када
одете, ради лекар из болнице. По
мени је поштено да ако неко хоће да
ради приватно, нека ради, али му онда
није место у болници. Или увести да
социјално рефундира прегледе у при
ватној пракси, па лепо можеш да

свак а спорна сит уација постаће
решива.
Што се тиче односа особља митро
вачке болнице према пацијентима, он
је много бољи него ранијих година.
Евидентно је да се некад појаве про
блеми, али се они правовремено
санкционишу. Увек ће бити незадо
вољних, а ми се трудимо да свима
изађемо у сусрет и решимо проблем.
Незадовољни пацијенти могу потра
жити помоћ заштитника права пације
ната у градској кући свакодневно и у
нашој установи заштитник а права
осигураних лица. Према извештајима
заштитника права осигураних лица, у
просеку месечно буде 15-так усмених
приговора из којих не произил
 ази
повреда права пацијената. РФЗО
поставља заштитиника права осигу
раних лица. Апсолутно не оправдавам
нељубазност, иако је преоптереће
ност лекара и медицинских радника
често превелика, сваком се са дужном
пажњом мора одговорити и помоћи у
решавању насталих потешкоћа на
релацији пацијент-болница. Али исто
тако не оправдавам и недолично
понашање пацијената, и без разлога
врше притисак и показују вербалну
агресију према запосленима. Однос
према пацијентима свих старосних
доби, пола, вере и нације је исти и
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Приватно на преглед,
па рефундирај трошкове
Сава Уметић је један од малоброј
них који зна своја права. Те је тако
успео да наплати од државе анализу
коју је обавио у приватној лаборато
рији. Наиме, у случају да не можете
да обавите преглед за који не постоји
листа чекања у државној болници у
року од 30 дана можете преглед оба
вити код приватног лекара и тражити
рефундацију трошкова од Републич
ког фонда за здравствено осигурање.
- Када су требали да ми се ураде
тумор маркери због интернистичког
прегледа, тражили су ми их лекари,

отишао сам у лабораторију митровач
ке Болнице где су ми рекли да они не
могу то да ми ураде, јер немају тесто
ве. Ја им кажем али то мени треба, а
они ће мени урадите приватно. Кажем
ја њима, урадићу ја то приватно, али
ко ће то да плати. Тражио сам да ми
дају потврду да не могу да ураде ана
лизу, урадио тестове приватно, а када
су стигли резултати одем са њима на
преглед и тражим захтев за рефунда
цију трошкова. Успео сам да издеј
ствујем да ми исплате све трошкове
– каже наш саговорник.

Бити болестан је
само по себи тешко,
а још је теже
пацијентима који
наилазе на нељубазне
сестре, презапослене
докторе, које сви ми
из свог џепа плаћамо

бираш где ћеш отићи на преглед. Сигу
ран сам да би добар део лекара који
ради у болници изгубио пацијенте –
каже Уметић.
Нажалост, велик је број оних који
имају слична искуства са лекарима и
здравственим системом уопште, али
је мало оних који се одлуче да јавно о
томе проговоре. Бити болестан је само
по себи тешко, а још је теже пацијенти
ма који наилазе на нељубазне сестре,
презапослене докторе, које сви ми из
свог џепа плаћамо.
Има и изузетака, наравно, не треба
све генерализовати, али свакако да
ситуација у здравству није ни мало
ружичаста.
Биљана Селаковић

нема места дискриминацији Ми јесмо
све старија популација, што је забри
њавајуће, али не стоји податак о
лошем односу према старијој попула
цији. Систем заштитника права паци
јената функционише на нивоу РФЗО-а,
болнице и органа локалне самоуп
 ра
ве, што сматрам да је веома добро
урађено у односу на време од пре 4-5
година када они нису постојали. Сва
ког месеца добијамо извештаје од
Заштитник а права пацијената, све
притужбе су процесуиране, а понекад
има и лажних пријава Министарству
здравља о несавесном лечењу или
опхођењу према пацијентима. Реше
ње повремених проблема ове врсте
видим у обостраном стрпљењу и раз
умевању.
Иначе, од 01.01.2017.г., лекари су
осигурани преко лек арске коморе,
тако да ће лично сносити трошкове
судских пресуда по основу несавесног
лечења или лекарске грешке. Број
таквих случајева је знатно смањен у
протеклој години, а већина судских
процеса из ранијих година је решена и
финансијски покривена.
Последњих неколико месеци Мини
старство здравља у здравственим
установама у Србији спроводи акције
бесплатних превентивних прегледа,
једне недеље у месецу, управо у циљу
смањења листе чекања и заказивања,

као и доступности здравствене зашти
те и неосигураним лицима. У три
досадашње акције, прегледано је у
просеку, близу 500 грађана.
У току 2018. године, покрајински
секретаријат за здравство и Мини
старство здравља планирају набавку
новог ЦТ апарата за нашу болницу,
потом стерилизатора, лапароскопског
стуба за хирургију, као и реновирање
неких делова болнице. Веома смо
захвални ресорном секретаријату на
челу са доц.др Зораном Гојковићем и
министру здравља асс.др Златибору
Лончару, на свим досадашњим актив
ностима које воде ка унапређењу
функционисања Опште болнице
Сремска Митровица и бољој здрав
ственој заштити грађана сремског
округа.
Још морам да напоменем да је акту
елни проблем свих здравствених уста
нова Републике Србије, па тако и
наше, одлазак здравствених радника
са искуством у иностранство. То су
радници у које су уложена значајна
средства за школовање. Када је реч о
лекарима који раде и у болници и у
приватној пракси, они по закону имају
право на допунски рад, а најважније је
да, док су у болници свој посао оба
вљају савесно – изјавио је др Живко
Врцељ, директор Опште болнице у
Сремској Митровици за М новине.
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БОЖИЋ У СРЕМУ

Прослављен дан
Христовог рођења
Бадње вече у Сремској Митровици

Т

радиционалним литургијама у
православним храмовима широм Срема обележен је Божић.
Литургијама је претходило паљење
бадњака, у присуству великог броја
верника.
Паљењу бадњака испред цркве Светих сирмијских мученика у Малој Босни
у Сремској Митровици присуствовао је
и градоначелник Владимир Санадер,
који је присуствовао и божићним богослужењима у Храму Светог Кирила и
Методија у Насељу Камењар и у цркви
Светог Димитрија у центру града.
Поводом Бадњег дана заменица
градоначелника Светлана Миловановић, помоћник градоначелника Богдан
Кузмић и представници Националног

парка „Фрушка гора“ делили су Митровчанима бадњаке на Градском тргу.
Представници румске локалне самоуправе присуствовали су традиционалном паљењу бадњака у Храму Сабора Српских Светитеља, најновијој
румској цркви у Насељу Кудош.
По обичају бадњаци су се, на Бадње вече могли узети и у свим румским
црквама где се од 17 часова одржавало повечерје, а потом палио бадњак, у
присуству бројних грађана. Тако је било и у поноћ када је започело јутрење.
На Бадње вече, концертом румских
тамбураша из Градског тамбурашког
оркестра „Бранко Радичевић“ окончана је и манифестација „Божићна улица“.

Паљење бадњака у Цркви Светог Илије у Старој Пазови

У присуству великог броја верника
у храму Ваведења Пресвете Богородице у Инђији одржана је света литургија, након чега је уследило паљење
бадњака. Овом чину присуствовао је
и председник Општине Инђија Владимир Гак.
У православним храмовима широм
општине Пећинци 6. јануара одржана
су вечерња богослужења и паљења
бадњака, а општинско руководство на
челу са начелником Општинске управе
Жељком Трбовићем присуствовало је
вечерњој служби у цркви Светог Вазнесења Господњег у Дечу.
Како је рекао начелник Трбовић, вечерње богослужење прилика је да се
Бадње вече проведе заједно са грађанима пећиначке општине, јер су божићни празници време мира, заједништва и толеранције.
Бадњи дан је и у Епархији старопазовачкој започео је јутарњом литургијом, а током поподнева у свим црквама служено је свечано повечерје уз
паљење Бадњака. Повечерју у Храму
Светог пророка Илије у Старој Пазови,
поред великог броја верника, присуствовали су и представници политичког и друштвено – културног живота.
Честитајући грађанима Старе Пазове
овај велики празник, председник Општине Ђорђе Радиновић пожелео је
пре свега, добро здравље и да у овој
вишенационалној општини сви и убудуће живе у миру и љубави, поштујући
једни друге као и до сада.
Е. М. Н.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ВУК РАДОЈЕВИЋ ОБИШАО ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ

Покрајина помаже развој општине

П

окрајински секретаријат за пољо
привреду, водопривреду и шумар
ство у току 2017. године за пројек
те реализоване на територији општине
Инђија издвојио је око 40 милиона
динара. Вук Радојевић, покрајински
секретар за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство недавно је обишао
радове на изградњи комуналне инфра
структуре - нових сабирних цевовода и
батерија бунара, бунарских шахтова и
ограде бунара, за које је финансијску
подршку пружио ресорни секретаријат.
Уговором за реализацију овог пројекта,
предвиђена су укупна средства од
24.432.831 динар, од чега Покрајински
секретаријат обезбеђује 19.546.265
динара, а Општина Инђија 4.886.566
динара.
Радојевић је истакао да ће изград
њом нових бунара бити повећана коли
чина захваћене воде на изворишту, те
ће бити повећан капацитет постојећег
водозахвата. Он је са представницима
локалне самоуправе обишао и северо
источну радну зону где су завршени
радови на изградњи водоводне мреже,
коју је делом финансирао Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водо
привреду и шумарство.
- Задовољство ми је што смо у 2017.
години суфинансирали неколико проје
ката на територији општине Инђија и
надамо се да ћемо овако квалитетну

Општини Инђија 40 милиона за инфраструктурне пројекте

сарадњу наставити и у 2018. години.
Учешће секретаријата у реализацији
изградње водоводне мреже, дужине
1.100 метара у индустријској зони је око
10 милиона динара и укупна вредност
нашег суфинансирања по разним про
јектима била је око 40 милион
 а динара
у 2017. години - рекао је Радојевић.
Председник Општине Инђија Влади
мир Гак се захвалио на несебичној

подршци при реализацији веома бит
них пројеката за све становнике општи
не Инђија. Гак је истакао да је локална
самоуправа за непуних шест месеци,
захваљујући Влади Војводине изгради
ла скоро две хиљаде метара асфалт
ног пута, комплетну водоводну мрежу,
а очекују се и радови на изградњи дру
гог крак а водовода у индустријској
зони.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Одговоран и амбициозан
буџет за 2018. годину

Б

уџет Општине Инђија за 2018.
годину износи 5,1 милијарду
динара и као такав усвојен је
већином глас ова одборник а на
последњој седници локалног парла
мента у 2017. години. У овом, како
председник Општине Владимир Гак
каже, одговорном и амбициозном
плану прихода и расхода, збир је 5,1
милијарду динара и када се пореди
са комшијским општинама знатно је
већи, пре свега, због средстава пред
виђених за враћање старих дугова.
- Ми морамо да имамо одговоран и
амбициозан буџет. Одговоран у сми
слу да враћамо дуговања, да се са
њима боримо и да паралелно са
тиме радимо и ову развојну страну каже Гак и додаје:
- Асфалтираћемо улице, попра
вљати школске објекте, радићемо на
уређењу игралишта, финансираћемо
и помагати спортске и друге колекти
ве. Заиста предвиђамо буџетом мно

го тога. Буџет за спорт је на историј
ском нивоу и надам се да ћемо најве
ћи део моћи и да остваримо.
Општински јавни сектор у 2018.
години неће увећати трошкове адми
нистрације, али ће наставити са инве
стиционим улагањима. Пример за
такву оријентацију је ЈКП „Водовод и
канализација“.
- Имајући у виду стање које смо
затекли и како завршавамо 2017.
годину, можемо рећи да смо урадили
много тога уз реализацију већег броја
пројеката. 2018. годину смо још амби
циозније планирали. Имамо пројекте
који су у току, желимо да пустимо
фабрику воде у пробни рад, да је
касније пустимо и званично у рад,
како би наши грађани, али и привред
ни субјекти били снабдевени најква
литетнијом водом - рекао је Драгољуб
Трифуновић, директор ЈКП „Водовод
и канализација“ и додао да ће у 2018.
години биће завршен посао око

Владимир Гак,
председник Општине Инђија

изградње бунара и повезаних цевово
да.
На последњој седници СО Инђија у
2017. години одборници су усвојили
антикорупцијски план као и неколико
одлук а које регулишу управљање
зградама колективног становања.
М. Ђ.
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110 милиона
динара за село
У току прошле године инђијска
регис тров ан а
пољоп рив редн а
газдинства добила су укупно 110
милиона динара преко конкурса које
је расписао Покрајински секретари
јат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство. Вук Радојевић рекао је
да је око 65 милиона динара уложе
но у подизање противградних мре
жа, 17 милиона у мреже за наводња
вање, док је остатак распоређен на
остале стимулације које секретари
јат финансира. Радојевић је подсе
тио да пољопривредницима млађим
од 40 година, женама и онима који се
баве пољопривредом у отежаним
условима, поврат новца иде и до 70
одсто у односу на реализовану инве
стицију.

-То је подршка која нам веома много
значи. Пет нових инвестиција ће уско
ро почети да се реализују на овом
месту и хтели смо слику наше инду
стријске зоне да покажемо Србији, да
се види да смо је у потпуности опре
мили и да озбиљно радимо. Сада рас
полажемо са 97 хектара општинске
земље где сваки инвеститор купује
парцелу по цени на коју је процењена.
Могу слободно рећи да је у питању
једна од најопремљенијих и најуређе
нијих индустријских зона у Србији каже председник Општине Инђија.
М. Ђ.

Школа клизања
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Уручена опрема
полицијској станици

Донација техничке опреме Полицији

П

оследње дане 2017. године
представници Општине Инђија
искористили су како би полициј
ској станици доделили техничку опре
му у вредности од милион динара.
Оперативци инђијског МУП-а добили
су панцире које до сада нису имали,
купљене су купе, чуњеви, рачунарска
опрема, штампачи, дигитални фотоа
парати, лампе и друге неопх одне ства
ри за ефикаснији рад полицијских слу
жбеника.
Председник Општине Инђија Влади
мир Гак истакао је да је ово наставак
добре и интензивне сарадње са поли
цијском станицом у Инђији.
- Безбедност наших суграђана нам је
на првом месту и у складу са овлашће

њима максимално ћемо допринети да
она буде на највишем нивоу - истакао
је Гак и додао да је куповина техничке
опреме за полицију реализована пре
ко Савета за безбедност саобраћаја
општине Инђија.
У име полицијске станице опрему
је примио начелник Горан Костић који
се захвалио локалној самоуправи на
куповини неопх одних средстава за рад
полицијских службеника.
- Захваљујемо се локалној самоу
прави и њеним представницима на
донацији која ће допринети квали
тетнијем обављању наших послова
и задатака а самим тим и повећању
безбедности грађана општине Инђија
- истакао је Костић.
М. Ђ.

ЦРВЕНИ КРСТ
Са првим данима нове 2018. годи
не почела је са радом школа клизања
на клизалишту код Гимназије у Инђи
ји. Како су истакли представници
Установе Спортски центар на тај
начин су омогућили свим суграђани
ма да искусе чари овог спорта. Школа
клизања ради сваки дан у периоду од
10 до 12 часова, а за почетнике је
обезбеђена адекватна опрема уз
надзор инструктора. Клизалиште код
Гимназије отворено је сваког дана од
10 до 22 часова, а у прва три дана од
почетка рада посетило га је преко
1.300 клизача, потврђују из Установе
Спортски центар и додају да је и ове
године цена клизања 100 динара за
сат времена коришћења и у цену је
урачунато и коришћење клизаљки.

Први по хуманости у Војводини

С

тановници општине Инђија били
су једни од најхуманијих у Срби
ји са процентом од око 5,7 дава
ња у односу на број становника у 2017.
години.
- У току прошле године на територи
ји наше општине укупно 2.318 људи се
одазвало акцијама давања крви, од
тога је њих 220 одбијено из здравстве
них разлога. Када се томе додају ста
новници наше општине који крв дају у
Новом Саду, Београду или неком дру
гом већем центру добије се податак да
је од наших суграђана прикупљено
укупно око 2.700 јединица крви. Конач
ни резултати ће бити готови током
фебруара, али ми очекујемо да ово

буде резултат који ће бити најбољи у
Војводини, а други у Србији, тако да
наши суграђани заиста заслужују све
похвале за исказану хуманост - рекла
је Мирела Седлан, секретар Црвеног
крста.
Током 2017. године реализовано је
39 редовних и седам ванредних акција
добровољног давања крви на терито
рији општине Инђија. Ванредне акције
су организоване због смањених зали
ха крви у Заводу за трансфузију крви
Војводине. У 2018. години планирано
је 39 редовних акција добровољног
давања крви, а прва је одржана 8.
јануара.

М. Ђ.
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ПРОБЛЕМ ЗЛОУПОТРЕБЕ БОЛОВАЊА У ПРИВАТНИМ ФИРМАМА

Лажна боловања последица
лоших услова рада и бедних плата
Постоје и примери када
радници одласком на
боловање изражавају тихи
протест због ниских примања
или лоших услова рада, те им
је свеједно да ли ће бити на
боловању или радити, јер ће
им плата бити иста

Српски радници су чешће на боловању од словачких или немачких

Д

а ли радници у Србији све чешће
побољевају? Или на боловање
одлазе из других разлога? Одго
вор на то питање није лак. А и зависи
кога питате, раднике или послодавце.
Однос према раду и данас се често
води крилатицом не можеш ти
мене тако мало платити, колико ја мало
могу радити.
Питање боловања отворено је и на
последњој седници Парламента при
вредника Сремског округа, када су се
послодавци пожалили на честа одсу
ства радника услед боловања. Ако је
веровати послодавцима, све више рад
ника „отвара“ боловање када им недо
стаје неколико дана годишњег одмора,
у време сетве или жетве како би завр
шили своје пољопривредне радове или
пак додатно зарадили на неким другим,
обично сезонским, пословима. Верују и
да је свако треће боловање лажно.
Постоје и примери када радници одла
ском на боловање изражавају тихи про
тест због ниских примања или лоших
услова рада, те им је свеједно да ли ће
бити на боловању или радити, јер ће
им плата бити иста.
Покушали смо да сазнамо од пред
ставника митровачких фирми какво је

њихово мишљење о овој теми, јер се
по чаршији све чешће спомиње злоуп
 о
треба боловања. Међутим послодавци
нису били претерано расположени да
говоре за наше новине. Из фирме Итон
електрик су нам рекли да њихова ком

панија такве ствари не коментарише
кроз медије. Из компаније Хајлекс су
кратко одговорили да они имају јасну
процедуру у случају болести неког од
запослених и да томе посвећују дужну
пажњу, увек полазећи од тога да је док

Из Синдиката поручују
да сваки послодавац
понаособ треба да
преиспита разлоге
који доводе до
повећаног боловања,
да ли су то услови
рада, зараде, и да са
синдикатима у својим
фирмама сагледају
све околности
и пронађу решење
за своју фирму
Наташа Сапун, председница Синдиката
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Контрола лекара
Министар за рад Зоран Ђорђевић
је најавио да ће инспектори Мини
старства здравља Србије контроли
сати лекаре који одобравају болова
ња запосленима, јер послодавци
кажу да је злоупотреба боловања
проблем. Он је додао да по Закону о
раду, послодавац може да провери
боловање одобрено његовом запо
сленом.
- Он може, ако процени да радник
злоупотребљава боловање, да га
пошаље на додатну контролу о свом
трошку а, ако злоупотребљава боло
вање, може да буде раскинут уговор
о раду - рекао је Ђорђевић.
тор са оправданим разлогом послао
запосленог на боловање. Драгана
Перић, директорка фирме Еуроцајт је
за наше новине изјавила да у њиховом
предузећу постоји неколико радника
који често користе боловање.
- За сада нисмо имали потребу да
формирамо комисију која би контроли
сала раднике. У сваком колективу
постоје они радници који без обзира на
услове и зараду ипак користе болова
ња, али као што смо напоменули, то је
само неколицина – изјавила је Перић.
Писмени допис смо упутили и компа
нији Купер стандард, јер имамо незва
ничне податке да део радника одла
ском на боловања изражава револт
због лоше зараде и услова рад. Зато
смо их питали следеће:
Шта мислите да су разлози за уче
стало боловање? Да ли можда радни
ци тако изражавају незадовољство
због лоших услова рада или малих
зарада? На који начин се Ваше преду
зеће носи са овим проблемом? Имамо
сазнања да се у Купер стандарду при
према колективни уговор и да је дого
ворено да они радници који нису на
боловању добијају 10 одсто на плату.
Да ли је то један од начина да се сти
мулишу радници да не одлазе на боло
вање? Одговоре на ова питања нажа
лост нисмо добили.
Са друге стране, Наташа Сапун,
председница Већа самосталних синди
ката за Град Сремску Митровицу и
Општину Шид каже да и до њих долазе
инфорације о повећаном проценту
боловања међу запосленима, а наро
чито из приватних предузећа која имају
велики број запослених.
- Наравно, руку под руку са овом
чињеницом, од стране послодаваца

Ако је веровати
послодавцима, све
више радника
„отвара“ боловање
када им недостаје
неколико дана
годишњег одмора,
у време сетве или
жетве како би
завршили своје
пољопривредне
радове или пак
додатно зарадили
на неким другим,
обично сезонским,
пословима. Верују
и да је свако треће
боловање лажно

Верујемо пацијентима
Лекари опште праксе кажу да, када
им дође пацијент и пожали им се на
болове у ногама, рукама, кичми или
на неке друге здравствене проблеме,
наравно да ће га послати на болова
ње и да уради додатне анализе.

Полазе од тога да ће свако доћи код
лекара зато што је болестан и немају
они право да изигравају детективе. И
додају да им се најчешће обраћају
људи који раде у фабрикама, тешке
физичке послове.

одмах се рађа и идеја о злоуп
 отреби
боловања. Сматрамо да ни послодав
ци, а ни ми немамо право да ценимо да
ли је неко болестан или не. За то посто
је стручни људи, лекари, који са аспек
та струке и лекарског кодекса врше
процену здравственог стања и способ
ности за рад. Верујемо да је највећи
број боловања оправдан и изазван пре
свега сезонским болестима које се лако
шире у великим колективима, али и
повредама на раду и последицама про
фесион
 алних обољења. Уколико се од
стране послодавца и роди сумња у зло
употребу боловања истом стоје на рас
полагању механизми предвиђени
Законом о раду чијом применом се
врло ефикасно може проверити здрав
ствено стање запослених. Уколико се
сумња послодавца покаже као оправ
дана Закон о раду дозвољава посло
давцу чак и да откаже запосленом уго
вор о раду. Како имамо информацију у
најави је и доношење правилника о
контроли боловања који ће додатно
разрадити и пооштрити ту област –
рекла је за наше новине Наташа Сапун.
Наравно, не треба све генерализова
ти. Има и оних којима је одлазак на
боловање неопходан јер су заиста
болесни, те они могу да испаштају.
Из Синдиката поручују и да сваки
послодавац понаос об треба да преи
спита разлоге који доводе до повећаног
боловања, да ли су то услови рада,
зараде, и да са синдикатима у својим
фирмама сагледају све околности и
пронађу решење за своју фирму.
Било како било, да ли само често
лажемо своје надређене да смо боле
сни, или је нешто друго у питању, али
просечан Србин проведе дупло више
дана на боловању од свог колеге из
Словачке и чак шест пута више од
немачког радника. Према неким стати
стикама просечан радник у Србији због
здравствених проблема са посла одсу
ствује у просеку 25 дана годишње.
Биљана Селаковић
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ДОМ ЗДРАВЉА ПЕЋИНЦИ

Ново санитетско возило

Ч

елници Општине Пећинци пред
крај 2017. године уручили су
кључеве новог комплетно опре
мљеног санитетског возила директо
рици пећиначког Дома здравља „Др
Драган Фундук“ Дубравки Цветковић
Мићић, које је набављено средствима
која су обезбеђена на конкурсу Управе
за капитална улагања Аутономне По
крајине Војводине.
Према речима директорице Дома
здравља Дубравке Цветковић Мићић,
ово је дугоочекивани дан за ову уста
нову.
- С обзиром на то да тренутно има
мо два стара израубована возила која
не испуњавају потребе наше установе,
хитне службе и транспорта пацијена
та, ово санитетско возило ће олакша
ти наш посао, а оно што ће комплетно
задовољити потребе наше службе је
још једно санитетско возило које нам
је обећао министар здравља Златибор
Лончар, приликом недавне посете оп
штини Пећинци, чиме ћемо у потпуно
сти бити спремни да даноноћно квали
тетно обављамо свој посао и будемо
на услузи пацијентима – рекла је Цвет
ковић Мићић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЕЋИНЦИ

Замена столарије

Н

ачелник Општинске управе
Општине Пећинци Жељко
Трбовић обишао је 27. де
цембра Предшколску установу
„Влада Обрадовић Камени“ у Пе
ћинцима, где су завршени радови
на замени дотрајале столарије
на фискултурној сали новом ПВЦ
столаријом.
Он је том приликом изјавио да
је реновирање објеката образов
них установа на територији оп
штине Пећинци био и остао један
од приоритета пећиначке локалне
самоуправе.
- У протекле четири године ре

новирали смо објекте школа у де
вет насеља и објекте предшкол
ске установе у пет насеља наше
општине, а побољшање услова
у којима наша деца уче значајан
је део и новог инвестиционог ци
клуса који смо у општини Пећин
ци покренули током децембра и
у оквиру којег ћемо реновирати
школске објекте у седам насеља
и објекте предшколске установе у
шест насеља наше општине. На
ша деца заслужују боље услове
за учење и ми ћемо дати све од
себе да им то обезбедимо – наја
вио је Трбовић.

БАНКОМАТ У ДОЊЕМ ТОВАРНИКУ

Новац сада дижу
„код куће“

У Доњем Товарнику 3. јануара пуштен је у
рад банкомат банке Поштанска штедионица, а
на новом банкомату су прве трансакције извр
шили председник Савета месне заједнице
Доњи Товарник Милан Алексић и начелник
Општинске управе Општине Пећинци Жељко
Трбовић, који је том приликом нагласио да се
локална самоуправа труди да у свим насељи
ма пећиначке општине грађанима обезбеди
ниво услуга које имају и становници већих сре
дина.
- Ако желимо да млади људи остају у насе
љима у којима су рођени, да ту оснивају поро
дице и да не одлазе у градове, поред посла
морамо настојати да им обезбедимо и квалитет
живота као у већим срединама, а то подразуме
ва да у свом насељу имају и пошту и амбуланту
и школу и вртић и све остало што би им било
доступно када би живели у граду. На том пољу
смо у протеклом периоду доста урадили, али то
је посао који није завршен и којем ћемо посве
тити доста времена и енергије и у наредном
периоду. Сада су становници Доњег Товарника
добили банкомат и више неће морати да путују
до Пећинаца да би подигли новац, већ ће то
моћи да ураде код куће – изјавио је Трбовић.
Милан Алексић се у име мештана Доњег
Товарника захвалио Поштанској штедион
 ици
која је инсталирала банкомат, али и пећиначкој
локалној самоуправи која је без накнаде усту
пила простор за постављање банкомата.
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ПУТИНЦИ

Лепо време продужава радове

Ж

итељи Улице Вла
димира Назора у
Путинцима нового
дишње празнике су дочека
ли у асфалтираној улици.
Захваљујући
неуоб
 ича
јено лепом времену за крај
децембра асфалтирано је
још неколико улица у рум
ској општини, међу којима је
и ова у Путинцима.
Овим радовима је улица,
после више од десет година,
комплетно уређена.
- Део асфалта, у дужини
100 метара овде је урађен
пре десет година, а потом
се стало са радовима. Рум
ска општина је донела одлу
ку да се цела улица уреди
и 25. децембра су почели
радови на асфалтирању
преосталих 212 метара. За
ове радове је из општинског
буџета издвојено 1,1 милион
динара - каже Бранко Ман
дић, председник Савета МЗ
Путинци.
Са овим радовима се
неће стати, те је Мандић
најавио и планове за 2018.
годину.
– У 2018. биће реализован
пројекат пешачко - бицикли
стичке стазе између Пути
наца и Жарковца. Локална
самоуправе је обезбедила
преко 20 милиона динара и
радови ће почети чим стигне
дозвола ЈП „Путева Србије“.

Обилазак радова

Најважнији пројекат за нас у
2018. години биће свакако
изградња вртића, а корист
ће имати и малишани из
околних Доњих Петроваца
и Жарковца. Цела процеду
ра је коначно завршена и
вртић сигурно радимо 2018.
године. Према анкетама, за
вртић имамо близу 60 деце
чији су родитељи заинте
ресовани да их ту сместе,
а верујемо да тај број може
бити и већи. Општина Рума
ће финансирати и тај про
јекат и за то ће издвојити
око девет милиона динара

- истакао је Бранко Мандић.
Поред радова у Путин
цима, лепо време је иско
ришћено и за поставља
ње новог асфалта у Улици
Николе Тесле у граду, делу
између Виноградарске и
Лењинове улице.
Реч је о асфалтирању нај
угроженијег дела поменуте
улице у дужини од преко
400 метара. Радове на уре
ђењу путне инфраструкту
ре обишао је 26. децембра,
тада су радови и окончани,
и председник Општине Сла
ђан Манчић.

– Захваљујући овим радо
вима улица ће добити много
бољи изглед, квалитетнију
путну инфраструктуру, али
ће бити и безбеднија за све
учеснике у саобраћају. За
ове радове је издвојено 3,5
милион
 а динара из буџета.
Наставићемо да радимо све
док нам временски усло
ви то омогућавају. Имамо
паре на позицијама, отво
рене уговоре и наставиће
мо радове на путној инфра
структури, али и на уређењу
објеката – указао је Слађан
Манчић.
С. Џ.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Александар Јовановић на челу Водовода

Н

а самом почетку седнице локал
ног парламента Општине Шид
која је одржана 29. децембра,
одборници су обавештени о формира
њу нове одборничке групе - Демократ
ска унија коју представљају одборници
Наташа Цвјетковић, Снежана Јевтић и
Живан Мирић.
Одборници су већином гласова усво
јили измене програма пословања јав
них предузећа и установа, а усвојени
су и њихови програми рада за 2018.
годину. Према речима новоименованог
директора ЈКП Јавна расвета, услуге
и одржавање Душана Ластића, у овој
години у плану тог предузећа је између
осталог, јавно осветљење пружног пре
лаза Шид - Вашица, затим јавна расве
та уз формирану пешачку стазу у насе
љу Исток у Шиду и јавно осветљење
поред ОШ „Бранко Радичевић“ у Шиду.
Усвојене су измене и допуне одлуке

о остваривању права у области соци
јалне заштите на територији шидске
општине, којом су дефинисана пра
ва на опрему корисника за смештај у
установу или другу породицу, право на
једнократну помоћ, право на накнаду
трошкова сахране, помоћ у кући, сме
штај у прихватилишту и личног пратио
ца детета. Усвојен је и предлог одлуке
о реализацији буџета јединице локал
не самоуп
 раве у делу планираних
расхода за услуге социјалне заштите
за 2018. годину. Овом одлуком утвр
ђене су приоритетне услуге социјалне
заштите општине Шид, које се финан
сирају из средстава наменског тран
сфера и изворних прихода јединица
локалне самоуправе.
Уместо досадашњег директора ЈКП
„Водовод“ Марка Бајића, именован
је нови вршилац дужности тог јавног
предузећа Александар Јовановић.

Усвојен је и предлог одлуке о изузима
њу од откупа станова који су подигну
ти средствима датим или сакупљеним
за добротворне и друге друштвено
корисне сврхе, као и предлог одлу
ке о општим правилима кућног реда
у стамбеним и стамбено - пословним
зградама. Одборници локалног пар
ламента усвојили су и предлог реше
ња о образовању комисије за израду
годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљи
шта за 2017. годину, а именована је и
комисија за спровођење комасације
земљишта у општини Шид к.о. Моро
вић. Последње тачке дневног реда
односиле су се на измене решења
о разрешењу и именовању чланова
школског одбора ОШ „Филип Вишњић“
Моровић и чланова Управног одбора
Дома здравља и Културно образовног
центра.
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МИХАЈЛО СТАНКОВИЋ - МИША, ИСТРАЖИВАЧ У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ
ПРИРОДЕ ЗАСАВИЦА

Данас се тражи
комодитет у природи
Михајло Станковић
Миша се преко
30 година бави
теренским
истраживањима и
сарадник је скоро
свих научних
институција, које се
баве екологијом и
сродним гранама.
До сада је објавио
143 научна рада и
четири књиге чији је
аутор или коаутор.
„Под ногама“ има
читаву Србију,
Македонију, Црну
Гору и Босну
и Херцеговину

С

ви они који су барем једанпут
посетили Специјални резерват
природе Засавица свак ако су
приметили добро „наоружаног“ истра
живача, Михајла Станковића, великог
заљубљеника у природу. Када га угле
дате, онако „натовареног“ са великим
ранцем на леђима и свим његовим
апаратима за праћење, посматрање и
бележење стања на терену, схватите
да је он прави човек на правом месту.
Михајло Станковић се преко 30 година
бави теренским истраживањима и
сарадник је скоро свих научних инсти
туција, које се баве екологијом и срод
ним гранама. До сада је објавио 143
научна рада и четири књиге чији је
аутор или коаутор. „Под ногама“ има
читаву Србију, Македонију, Црну Гору и
Босну и Херцеговину.
Станковић је у Специјалном резерва
ту природе Засавица од самог почетка,
пуних 20 година. Зато га на почетку
разговора за М новине питамо да ли су
ове две деценије, колико истражује
Засавицу, брзо прошле.
- Сада када о томе размислим, про
шло је брзо ових 20 година. Почело је

Михајло Станковић - Миша

тако што сам чуо да су кренула нека
истраживања баре преко Саве. Позвао
ме је Симић (Слободан Симић, управ
ник резервата, прим. аут.) да се при
кључим тиму. И ја сам отишао на први
терен, где сам већ забележио неке
ретке врсте које су указивале да је
могуће да ту буде нека врло интере
сантна прича. Тако је кренула прича са
Засавицом, доста сам и самоиниција
тивно кренуо да обилазим терене, уз
договор са њима. А када је 1997. годи
не резерват стављен под заштиту, кре
нули смо плански део истраживања
које траје свих ових 20 година.

: На шта се за ових 20
MМNOVINE
НОВИНЕ:
година посебно поносни? Мислим
на откривене биљне и животињске
врсте чије је Засавица станиште.
МИХАЈЛО СТАНКОВИЋ: За 20 годи
на колико се раде истраживања у Спе
цијалном резервату природе Засавица
је пронађено 102 нове врсте за Србију,
од тога седам нових врста за цео Бал
кан. Оно што је по мени учинило прео
крет у заштити и истраживању је про
налазак умбре, слатководне рибе, која

се сматра ретк ом и заштићеном
врстом. Убеђен сам да којим случајем
нисмо њу нашли, питање је који ниво
заштите бисмо добили и како би ишло
даље истраживање. Она је дала печат
даљем истраживању, јер те 1996. када
је пронађена, Засавица је била једино
станиште умбре у Србији и то је дало
највиши ниво заштите.
Када смо почели са истраживањима,
процена је била да на Засавици живи
90 заштићених врста птица, да би се
испоставило да је на Засавици било
120 заштићених врста птица. То је било
пре 20 година, а закључно са 2017.
годином имамо 216 врста. Оно што је
много битније је број гнездарица, које
остају овде током целе године и ту оба
вљају свој репродуктивни процес, а
њих је 111 врста, што је једна фанта
стична слика. Али ипак заостајемо за
историјским подацима. Наиме, подруч
је северне Мачве од 1893. до 1895.
године су истраживала браћа Дом
бровски, који су нам оставили драгоце
не орнитолошке и историјске податке,
као и податке о стању станишта, те
можемо на основу упоређивања стани
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шта да видимо промене које су се дога
ђале. Ми и даље имамо око 10 гнезда
рица које смо изгубили, а које су браћа
Домбровски забележили овде, али
зато имамо и неке нове гнездарице
које они нису бележили ни у прелету.
Дабар се 2004. године поново вра
тио на Засавицу.
2004. године је у оквиру међународ
ног пројекта који су спровели Мини
старство, биолошки факултет и немач
ка асоцијација за очување и заштиту
природе, враћена популација дабра на
Засавицу. Првих годину и по дана ишло
је прилагођавање и према нашим про
ценама око 90 одсто те прве популаци
је се задржало овде и засновало поро
дице. Репродуктивни период је био јако
добар, по два младунца су имали.
Данас, након 13 година популација
дабра се раширила добрим делом
северне Мачве, до Дрине и Јадра су
стигли, као и Савом узводно до Босне
и низводно до Шапца и Обреновца.
Колико ће се даље ширити зависи
само од једног фактора, човека, колико
он њима својим деловање буде дозво
лио. Дабра је некада у Војводини било
на више локација, то знамо према

Имао сам ситуација
да ме питају, па зар
они по трави да газе?
А како упознати
природу ако се
бетонирају све стазе
којима се шета, пита
се Миша Станковић

Три деценије дружења са природом
Михајло Станковић је по струци
шумарски техничар, а љубав према
истраживању природе догодила се
још у основној школи, када је захва
љујући деди, који га је водио по пла
нинама, научио да посматра приро
ду.
- Имао сам срећу да је наставница
која ми је предавала биологију од
петог до осмог разреда била теренац
и одмах ме је укључила у све актив
ности. Повезале ме је са људима из
Земаљског музеја у Сарајеву и то је
био први контакт са озбиљном нау
ком. Научио сам да користим методе

истраживања и литературу, тако да
сам од петог разреда кренуо озбиљ
ним научним стопама бележења и
прикупљања. Овог пролећа у Покра
јинском заводу за заштиту природе у
Новом Саду приредићу природњачку
изложбу којом ћу обележити три
деценије дружења са природом. За
тај период се у мојој збирци накупи
ло око 3.000 узорака минерала, сте
на и фосила, око 2.500 хербастог
материјала и око 1.000 узорак а
разног зоолошког материјала. То је
сада озбиљна грађа коју прегледам и
издвајам интересантне ствари.
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остацима скелета приликом археоло
шких ископавања. Међутим, његово
нестајање је углавном везано за онај
период када је Војводина почела да
исушује баре и мочваре и поплавне
шуме, да би ширила обрадиве површи
не. Тако да је сада популација дабра
сведена само на преостале заштићене
делове неког резервата или национал
ног парка. Уништавање станишта се
може лепо видети и на примеру саме
Засавице. Према аустро-угарским кар
тама, плавна зона Засавице је била
25.000 хектара, а сада је заштићено
1.800 хектара.
Колико су се туристи који посећују
СРП Засавица за ових 20 година
променили?
Некако ми се чини да су у почетку
били много више заинтересовани,
више су били окренути природи, имали
смо много више едукативних пешачких
тура. Сада сам у 2017. години имао
само једну пешачку туру, што је у одно
су на седам, осам до 10, колико их је
било пре 15 година, катастрофа. Шко
ле које нам долазе узимају само онај
основни пакет који подразумева причу
и евентуално вожњу бродом. Раније су
нам долазиле школе са припремље
ним програмима из биологије или
познавања природе, где су ђаци уче
ствовали у неком истраживању. Данас
туристи траже комодитет у природи.
Имао сам ситуација да ме питају, па
зар они по трави да газе? А како упо
знати природу ако се бетонирају све
стазе којима се шета.
Ја сам 20 година у Засавици, али
имам иза себе 32 године теренског
истраживања и где год да одем видим
тај негативни антропогени утицај.
Данас је тешко наћи оне који су спрем
ни да обују чизме и да оду у ону истин
ску природу, у дивљину где нема стазе,
сигнала, интернета. Човек је заборавио
да гледа у природи својим очима, он 90
одсто ствари сада не примети.
Биљана Селаковић
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ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ
ГОДИНЕ У РУМИ

Цакана и
Неверне бебе
Српс ку
Нову
годин у
Румљани ће на Градском тргу
дочекати уз песме Драгице
Радосављевић Цакане и рок
бенда „Неверне бебе“. Према
програму, пред публиком ће
прво наступити у 21 сат и 30
минута румски „Боца бенд“ а
потом, после 22 часа, попу
ларна фолк певачица Цакана
која ће се са Румљанима, али
и свима онима који у Руму
дођу на овај концерт, дружити
до 23 часа. У трећем делу
концерта, на бину излазе
„Неверне бебе“ чији ће кон
церт трајати до сат после
поноћи.
Како је изјавио председник
Општине Слађан Манчић, за
новогодишњи концерт је
обезбеђено 1,2 милиона
динара.
Традиционално, у поноћ ће
свеш тен иц и Правос лавн е
црквене општине Рума слу
жити молебан за Нову годину,
а потом је предвиђен и ватро
мет.
Директорка Културног цен
тра, који је организатор овог
концерта, Тања Слепчевић
каже да ће за Градски трг
бити отворена четири улаза,
уз контролу посетилаца, како
не би уносили пиротехничка
средства чија је употреба,
због безбедности, забрање
на.
С. Џ.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА

Правилник о додели
новца за спорт

Седница Општинског већа Рума

П

оследња седница Општинског већа у
2017. години је одржана је 26. децем
бра, а на њој је усвојен правилник о
начину и поступку остваривања права на
доделу средстава из општинског буџета за
програме и пројекте из области спорта који
су од значаја за румску општину.
Такође, донето је и решење о именовању
Комисије за доделу средстава за спортске
клубове и појединце.
Именована је и Комисије за доделу сред
става из буџета за редовне активности и
програме удружења за 2018. годину.

На предлог Центра за социјални рад при
хваћен је и правилник о унутрашњој орга
низацији и систематизацији радних места у
Дневном боравку за децу, младе и одрасле
са сметњама у развоју.
На овој седници чланови Општинског
већа су размотрили и жалбе пристигле на
решења Комисије за избор корисника помо
ћи у грађевинском материјалу породицама
избеглица на територији румске општине.
Свих пет жалби су одбијене као неоснова
не.
С. Џ.

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нови апарат за Ортопедију

К

рајем протекле годи
не, у хируршкој орто
педској сали Опште
болнице Сремска Митро
вица, почело је извође
ње оперативних захвата,
коришћењем новог бате
ријског моторног система,
обезбеђеног
средствима
покрајинског секретаријата
за здравство, у износу од
близу 3,5 милиона динара.
- Овај нови моторни
систем омогућава да ура
димо већи број пацијената
са листе чекања за тотал
не протезе кука и колена
и намењен је углавном за
операције уградње вештач
ких зглобова кука и колена.
Употребом ове савремене
машине, бићемо у могућ
ности да урадимо уградњу
око 200 тоталних протеза,
што ће и пацијентима зна

чити, у смислу краћег чека
ња на операцију, а нама
ортопедима, бржи, ефика
снији и једноставнији рад
у операцион
 ој сали - речи

су др Дејана Маљковића,
начелника Службе ортопе
дије митровачке болнице.
Директор митровачке
болнице др Живко Врцељ,

овим поводом напомиње,
да захваљујући ангажова
њу покрајинског секрета
ра за здравство др Зорана
Гојковића као и средствима
овог секретаријата, обез
беђеним након конкурса
и спроведеног тендера,
данас у Служби ортопедије
постоји батеријски систем,
који значи много већу
сигурност и прецизност у
раду ортопеда.
- Коришћењем овог апа
рата, на добитку су и паци
јенти и ја верујем да ће
и ова година бити у зна
ку набавке нове опреме и
апарата, свуда где је треба
зановити. Једино тако смо
у ситуацији да пружимо
бржу и квалитетнију бол
ничку услугу, на задовољ
ство пацијената - рекао је
др Живко Врцељ.
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САНИТЕТ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Возила има
недостају возачи

П

рви минути након
било које врсте несре
ће кључни су за спа
шавање живота, зато је
исправност и опремљеност
санитетских возила веома
битна. Дом здравља „Др
Јован Јовановић Змај“ Ста
ра Пазова располаже са 10
возила специјалне намене
односно комби санитета за
збрињавање
пацијената.
Возила су климатизована и
поседују потребну медицин
ску опрему, редовно се сер
висирају и одржавају и у исправном су
стању.
- Сва санитетска возила, која кори
сте хитне службе у Старој и Новој
Пазови и Старим Бановцима потпуно
су опремљена. Спиналне маске, шанц
крагне, имобилазицион
 е удлаге, ЕКГ
апарати, реанимацион
 и сет, дефлиби
ратор, кисеон
 ичка терапија и остала
опрема је у сваком тренутку на рас
полагању екипама - каже за М новине
Бранка Поповић, надзорна сестра у
овој служби.
Екипе Хитне помоћи због терито
ријалне разуђености општине пређу
месечно и до пет хиљада километара.
- Возила су у техничком смислу у
релативно добром стању. Редовно их
сервисирамо и техничка исправност је
на нивоу на ком строга правила и то
предвиђају. Чак и старија возила одр
жавамо да буду у сваком тренутку на
располагању - објашњава Петар Дуду
ковић, шеф возног парка пазовачког
Дома здравља.

Са три санитетска возила свакоднев
но се превозе дијализни пацијетни, а
Дом здравља располаже и са четири
санитетска возила за транспортну слу
жбу. Иако увек треба више, све службе
функционишу неометано и са посто
јећим бројем возила, али проблем би
могао бити недостатак возача.
- Локална самоуправа се макси
мално труди да новчано стимулише
возаче, јер смо дошли у ситуацију да
нам возачи одлазе у приватне компа
није где је плата већа. Ево, недавно
смо отворили конкурс и ниједан возач
се није јавио. Овог тренутка их има
довољно, али је питање шта ће бити
када неко од њих одлучи да напусти
ову службу - наглашава др Алексан
дар Омеровић, директор Дома здра
вља у Старој Пазови.
Поред санитетских, пазовачки Дом
здравља располаже и са 11 путничких
возила за потребе Службе кућне неге
и лечења.
Ј. Клинко
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ПОМОЋ ПОКРАЈИНЕ

12 милиона за ракете
У циљу подизања нивоа ефикасности
противградне заштите на територији АП
Војводине у 2017. години, Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водо
привреду и шумарство определио је
преко 12 милиона динара на конкурсу
намењеном локалним самоуправама.
Како је истакао ресорни секретар Вук
Радојевић, реч је о мери аграрне поли
тике, коју секретаријат у први пут при
мењује. Међу корисницима ових сред
става из Покрајине је и Општина Стара
Пазова. Ова средстава требало би да
буду довољна, да се спремно дочека
предстојећа сезона. Око 30 хиљада хек
тара обрадивог земљишта на територи
ји општине Стара Пазова од елемантар
них непогода брани 10 противградних
стрелаца, рапоређених у пет против
градних станица.
З. К.

ИНФРАСТРУКТУРА

Најважнији пројекти
Преко милијарду динара из буџета
Општине Стара Пазова за 2018. годину,
планирано је за инфраструктурне про
јекте у свим насељима општине, изјавио
је председник Општине Ђорђе Радино
вић за М новине. Предвиђена је изград
ња спортске хале у Новој Пазови, рено
вирање и адаптација основних школа,
изградња два вртића, у Старим Банов
цима и у Војки. Један од приоритета
локалне самоуправе у овој години биће
путна инфраструктура, која је услед раз
воја привреде и великог броја теретних
возила доста оштећена. Ове године се

МАЛЕ БОГИЊЕ СТИГЛЕ У ОПШТИНУ СТАРА ПАЗОВА

Заражена беба из Војке
и жена из Старе Пазове
Забележени су први случајеви
малих богиња на територији
општине Стара Пазова. Заражена
је беба из Војке и жена из Старе
Пазове. Вирусу морбила биле су
изложене ван територије сремског
округа и део су епидемије прија
вљене у Београду. Епидемија
малих богиња вероватно ће траја
ти до марта, кажу епидемиолози,
али то зависи од обухвата вакци
нације. Већина оболелих особа,
91 одсто је невакцинисана, непот
пуно вакцинисана или непознатог

вакциналног статуса. Према изве
штају епидемиолошке службе
пазовачког Дома здравља, од
укупног броја деце рођене од
2003. до 2016. године вакцином
против заушки, рубеола и малих
богиња није заштићено око четири
одсто. У 2017. години у општини
Стара Пазова ММР вакцину при
мило је око две трећине деце у
другој години живота, ревакцину,
односно другу дозу ММР вакцине
преко 90 одсто предшколаца.
Ј. К.

очекује проширење постојећих и дола
зак 12 нових великих и десетак мањих
фирми у општину Стара Пазова, дома
ћих и страних, међу којима и немачка
компанија Лидл и Фронери, италијанска
фабрика сладоледа, истакао је пред
седник Радиновић. Тиме ће стопа неза
послености, која је драстично смањена
у претходном периоду, бити још нижа.
За последњих пет година отворено је
више од 10 хиљада нових радних места.
На евиденцији Национ
 алне службе за
запошљавање тренутно је око 1.700
незапослених, што у односу на 85 хиља
да становника колико живи на територи
ји општине, износи свега око 3,5 до
А. О.
четири одсто.
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СА СВИХ СТРАНА
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

Монографија
Монографија о међународ
ном такмичењу соло певача
„Никола Цвејић“ представље
на је у Градској библиотеци
„Атанасије Стојк овић“ 28.
децембра, у организацији
Градске библиотеке и ОМШ
„Теодор Тоша Андрејевић“.
Монографију о овом такми
чењу је сачинио Милорад
Стокин, рођени Румљанин,
који је своје прве кораке у
каријери соло певача имао у
румској музичкој школи, а
сада је мастер музички умет
ник који живи и ствара у Бео
граду.
Директорка ОМШ „Теодор
Тоша Андрејевић“ Весна
Гулан је истакла да се овом
монографијом желело све до
сада везано за такмичење
сакупити на једном месту и
тако сачувати од заборава и
изразила наду да ће ово так
мичење и даље успешно тра
јати.
Аутор Милорад Стокин је
додао да је имао доста мате
ријала за израду ове моно
графије коју је посветио
нашој познатој оперској диви
Гордани Јевтовић Минов –
која је била једна од ученица
Николе Цвејића, али и пред
седница Одбора „Марица и
Никола Цвејић“ од оснивања
све до своје преране смрти.
У уметничком програму су
учествовали чланови Срп
ског певачког друштва из
Руме, Вокалне гимназијске
групе, Наталија Ђикановић и
Јелена Томић, као и оперске
певачице Ана Ковачевић и
Наташа Рашић.

МИТРОВАЧКО
ПОЗОРИШТЕ
Пројекције филмова
Фердинанд (3Д)
10. јануар у 16:00 и 18:00
сати
11. јануар у 16:00 сати
12. јануар у 18:00 сати
Коко (3Д)
11. јануар у 18:00 сати
12. јануар у 16:00 сати
Џуманџи: добродошли
у џунглу (3Д)
10. јануар у 20:00 сати
12. јануар у 20:00 сати
Легенда о Коловрату
11. јануар у 20:00 сати
Цена улазнице 250 дина
ра. Резервације улазница за
пројекције филмова се не
примају. Све информације
могу се добити на телефон
022/615-115.
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УРУЧЕНА РЕШЕЊА МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Највише новца за
воћарство и сточарство

Александар Врсајковић

Горан Чарубрић

Петар Самарџић

инистар пољопривре
де, шумарства и водо
привреде Бранислав
Недимовић 29. децембра
свечано је уручио решења
о додели средстава младим
пољопривредницима у Кон
гресном центру на Новосад
ском сајму.
- Од поднетих 765 захте
ва одобрено је 667 решења
за младе пољопривредни
ке до 40 година старости и
исплаћено је око 460 милио
на динара. Сви који су испу
нили услове на конкурсу
добили су средства на своје
рачуне у складу са пројектом
који им је одобрен. Највише
средстава било је усмерено
ка воћарству и повртарству,
а било је доста захтева и у
области сточарства. Оно
што ме радује је чињеница
да су конкурисали пољопри
вредници из свих крајева
Србије – рекао је министар
Недимовић и додао да ће у
2018. години ресорно мини
старство задржати све оне
мере које су биле и у 2017.
години, као и то да ће се нај
више средстава усмерити
на то да наша прерађивач
ка индустрија постане што
боља и квалитетнија.
Инвестиције за које су
млади
пољопривредни
ци највише конкурисали су
квалитетна приплодна грла
- расни бикови, шиљежице,
као и назимице, а када је реч
о механизацији, велико инте
ресовање је било за атоми

зере, тракторске прскалице,
расипаче ђубрива, плугове
и вучене тањираче, сетво
спремаче, цистерне за стај
њак, опрему за мужу, као и
конструкције за пластенике
и опрему за наводњавање
„кап по кап“.
Међу одобреним захтеви
ма налази се и 13 Митровча
на који су присуствовали уру
чењу решења. Горан Чару
брић, воћар из Манђелоса
конкурисао је за средства
којима ће набавити систем
за наводњавање воћњака, с
обзиром на то да гаји обла
чинску вишњу на површини
од око 16 хектара.
- Остварио сам право на
средства у износу од око
600.000 динара за набавку
заливног система. Заврша
вам пољопривредни факул
тет на департману за воћар
ство, планирам да у будућно
сти правим и природне соко
ве од вишње, као и сушене
вишње, а ова средства ће ми
у значајној мери помоћи да
унапредим своју производњу
– изјавио је Горан.
Александар Врсајковић из
Лаћарка добио је средства
за набавку 20 приплодних
грла – назимица и нерасто
ва.
- Млад сам пољопривред
ник по годинама, али сам
млад и у овом послу. Ова
средства су ми врло добро
дошла,
употпунићу
свој
сточни фонд, и наставити
да се бавим сточарством.

Ова мера је веома добра,
јер омогућава нама млади
ма да останемо на селу и да
живимо од пољопривреде, а
у питању је једина национал
на мера где средства добија
те унапред – рекао је Алек
сандар.
ручењу решења при
суствовао је и Петар
Самарџић,
дирек
тор митровачке Агенције за
рурални развој.
- Драго ми је да међу овим
младим пољопривредници
ма има и Митровчана. Неки
од њих су помоћ при апли
цирању нашли управо код
нас у Агенцији. Најпре смо
их обавестили о конкурсу, о
условима, роковима, а затим
им помогли око прикупља
ња неопходне документаци
је као и око израде бизнис
плана. Драго ми је да међу
тринаест одобрених има
и две девојке које се баве
пољопривредом. Средства
ће им помоћи да унапреде
своју пољопривредну произ
водњу, а добра ствар код ове
мере је што средства доби
јају авансно, рекао је Петар
Самарџић.
Конкурс за подршку мла
дим пољопривредницима је
као национ
 ална мера распи
сан 2017. године по први пут,
а свечаном уручењу решења
присуствовали су и покрајин
ски секретар за пољопривре
ду Вук Радојевић и градона
челник Новог Сада Милош
Вучевић.
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ГРАДСКА КУЋА РУМА

РУМА

Традицион
 ални пријем

Т

радиционално на крају године, пред
седник Општине Слађан Манчић при
редио је пријем у Градској кући 29.
децембра.
Пријему су присуствовали покрајински
званичници, сарадници из Општинске упра
ве, представници јавних предузећа и уста
нова, привредници који послују у румској
општини, представници медијских кућа, као
и чланови Општинског већа и одборници.
Председник Слађан Манчић је истакао да
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Подељени
пакетићи

је поносан на велики искорак који је румска
општина забележила у 2017. години, али и
да се тренд развоја наставља четврту годи
ну заредом.
- Убрзани развој Општине је обележио
ову годину, али са истим еланом, ентузија
змом и још већим стремљенима очекујемо
наредну 2018. годину, у којој ће сигурно
наша општина напредовати у свим аспекти
ма – рекао је на пријему председник Општи
не Рума Слађан Манчић.
С. Џ.

По традицији, локална само
управа је прво поделила ново
годишње пакетиће за корисни
ке Дневног боравка за децу и
младе са сметњама у развоју.
Њима је новогодишње паке
тиће 25. децембра поделио
Слађан Манчић, председник
румске општине, Светислав
Дамјанчук, шеф Одељења за
друштвене делатности и Сло
бодан Красић, директор Цен
тра за социјални рад.
Пре поделе пакетића кори
сници Дневног боравка су за
своје госте припремили и кра
ћи програм.
Слађан Манчић им је поже
лео лепе и срећне новогоди
шње и божићне празнике.
– Сву децу из наше општине
гледамо на исти начин и тру
димо се да свима обезбеди
мо исте услове. Овде сам се
заиста уверио у широки спек
тар талената који имају деца и
млади у овом Дневном борав
ку. Мени је част што су нас
дочекали на овај начин, са при
редбом, игром, песмом, реци
тацијама... Драго ми је што је у
Дневном боравку весело, што
су деца задовољна, а сигу
ран сам и њихови родитељи –
истакао је председник Манчић.
С. Џ.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Јовица Коларевић и
Душанка Теодоровић.
ДОБИЛИ СИНА: Срђан и Драгана Јев
тић - Кузмин, Милош и Данијела Латас Путинци, Горан и Зорица Биљетина - Инђи
ја, Драган и Ђурђија Илић - Сремска
Митровица, Милан и Драгана Радивојко Рума, Драган и Јелена Сретеновић - Ноћај,
Дејан и Бојана Ненадовић - Јазак, Милош
и Јелена Бањанац - Ириг, Радован Аничић
и Сузана Жижић Аничић - Засавица I,
Оскар и Даниела Вузем – Вогањ, Небојша
и Бојана Ивановић – Шид, Зоран и Јована
Видицки – Рума, Марко и Ивана Марковић
– Салаш Ноћајски, Марек и Јелена Томан
- Ердевик, Душан и Кристина Медић Илинци, Драган и Драгана Мајсторовић Буђановци, Милан и Милица Илић Шуљам, Ненад и Зорица Антонијевић Пећинци, Драган Шкоберне и Весна Игња
товић – Шкоберне - Врдник.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Саша Курајић и Јова
на Божић Курајић - Сремска Митровица,
Новак и Зорана Зарић - Вогањ, Перица и
Злата Валент - Шид, Бранислав и Милица
Ковачевић - Сремски Михаљевци, Влади
мир и Јована Николић - Сремска Митрови
ца, Синиша и Верица Ђинић - Кленак,
Стеван Недељковић и Јелена Кораћ
Недељковић - Мачванска Митровица,
Миле и Јасмина Честић - Добринци, Мари
јан и Марина Матић - Рума, Милутин и
Жељка Њежић - Лаћарак, Петар и Маја

Колунџић – Рума, Горан Михајловић и
Бојана Побулић - Рума, Димитрије и Мили
ца Ковачевић - Прхово, Теодор и Наташа
Митровић - Ириг, Срђан и Тамара Крстић Никинци, Драган и Душица Пејкић - Беше
ново, Радослав и Владанка Кутић - Берка
сово.
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ: Душан и Светла
на Ђорђевић – Чалма.
УМРЛИ: Хорват Блаженка, рођ. 1943;
Неговановић Ђорђе, рођ. 1951; Беочанин
Ђорђе, рођ. 1940; Пашањски Миленко,
рођ. 1952; Чикић Милица, рођ. 1934; Аћи
мовић Драгомир, рођ. 1957; Вицковић
Марија, рођ. 1960; Малешевић Радмил,
рођ. 1946; Андрић Борко, рођ. 1943; Карага
Милица, рођ. 1954; Миросављевћ Миро
слава, рођ. 1938; Обрадовић Никола, рођ.
1930; Станковић Косана, рођ. 1927; Митро
вић Михајло, рођ. 1938; Павић Никола,
рођ. 1954; Думенџија Јања, рођ. 1919; Зец
Предраг, рођ. 1961; Ивековић Драгутин,
рођ. 1941; Васиљевић Радослав, рођ.
1932; Гавриловић Софија, рођ. 1936; Кар
пић Радмила, рођ. 1933; Миливојац Јован,
рођ. 1929; Глигорић Милена, рођ. 1934;
Кордић Драган, рођ. 1932; Марић Видо
слав, рођ. 1949; Аничић Зорка, рођ. 1938;
Лешевић Боривој, рођ. 1938; Зарић Стана,
рођ. 1931; Моро Саша, рођ. 1987; Пуљић
Милка, рођ. 1948; Бачић Марија, рођ. 1952;
Тодоровић Тривко, рођ. 1937; Коларов
Ђока, рођ. 1947; Дамјановић Мара, рођ.
1959; Мирковић Добрила, рођ. 1949; Туро
пољац Евица, рођ. 1933; Симић Петар,

рођ. 1940; Зец Лазар, рођ. 1940; Павловић
Милена, рођ. 1933; Ванек Верица, рођ.
1950; Кондић Слободан, рођ. 1961; Јаћи
мовић Василије, рођ. 1943; Миличић Нада,
рођ. 1962; Јокић Рајко, рођ. 1964; Милић
Здравко, рођ. 1938; Симић Јелена, рођ.
1936; Дабић Славка, рођ. 1949; Ковачевић
Стана, рођ. 1927; Борковић Десанка, рођ.
1933; Георгијевић Марија, рођ. 1936;
Бркљача Марко, рођ. 1942; Талировић Гој
ко, рођ. 1936; Пиндовић Мирјана, рођ.
1960; Шакотић Слободанк а, рођ. 1934;
Медић Петар, рођ. 1942; Витасовић Фра
њо, рођ. 1942; Маов
 ац Душко, рођ. 1964;
Јовелић Добривој, рођ. 1935; Русовски
Радивој, рођ. 1932; Мацановић Сања, рођ.
1967; Глушић Ђорђе, рођ. 1936; Лазић
Благоје, рођ. 1941; Бегановић Мустафа,
рођ. 1966; Добрић Обрад, рођ. 1953; Ада
мовић Невенка, рођ. 1940; Дурсановић
Богдан, рођ. 1947; Коруга Љубица, рођ.
1932; Владисављевић Милица, рођ. 1933;
Рогуља Лазар, рођ. 1929; Шћибан Слобо
дан, рођ. 1946; Павловић Голуб, рођ. 1938;
Цвијетиновић Димитрије, рођ. 1935.

RUMA
УМРЛИ: Иван Блажетић, рођ. 1948; Ана
Дозет, рођ. 1921; Александар Митровић,
рођ. 1942; Ковиљка Родић, рођ. 1940;
Нада Јовичић, рођ. 1935; Олга Марковић,
рођ. 1930; Јака Марчинко, рођ. 1936; Анђе
лија Загорац, рођ. 1929; Софија Томић,
рођ. 1929; Милена Делибашић, рођ. 1937.
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ЖУПАНИЦА АНА, СУПРУГА СТЕФАНА НЕМАЊЕ

Добра супруга
и пожртвована мајка
Пише: др Снежана Булат

Ана је Стефану Немањи подарила
три сина, Вукана, Стефана и Раст
ка. Податке о Аниним кћеркама
нуди Новаковићев родослов. Наи
ме, реч је о двема кћеркама, Вуки и
Деви. Међутим, на родословном
стаблу Немањића, у припрати Пећ
ке патријаршије, поред Вукана је
насликана женска особа, по имену
Јефимија, те се јављају претпо
ставке да је постојала и трећа кћер

П

орек ло жупанице Ане,
супруге оснивача дина
стије Немањић, Стефана
Немање, изазива велике недоу
мице. Доментијан је казивао да
је Ана била велика кнегиња,
кћер цариградског императора
Романа. Мавро Орбин наводи
да је била кћерк а босанског
бана, а Рајић се надовезује на
Орбинову тврдњу истичући да
је Ана била кћер босанског
бана, Стефана Борића. Ман
дић, пак, с дубоким уверењем
говори о Анином византијском
роду, јер само укључивање у
хијерархију светог царства, као
што је било византијско, и оро
ђавање с њим, Немањи је могло
да донесе изузетан углед и да
му да легитимитет власти. Да је
Ана била кћерка Ђорђа Бодино
вића, зетског краља, казивао је
Срећковић. Међутим, постоји
податак и о Анином француском
пореклу, који доноси летописац
манастира Троноша. Ову леген
ду доносимо у целости. Када се
Немања спасао од браће, помо
ћу св. Ђорђа, побеже преко
мора. Тада га прими француски
краљ и због његовог часног
држања, мудрости и мужевства,

даде му своју прелепу кћер Ану
за жену. Живео је дуго на двору
краља француског, свог таста, а
након извесног времена, добио
је два сина, Стефана и Вукана.
Изасланство француских вели
каша молило је француског кра
ља за Немању слободу. Тада се
краљ сажали и пусти Немању и
два његова сина, које назва при
растанку два крина своја. Ова
легенда се лако може довести у
везу са грбом Немањића, јер се
на њему налазе поменути кри
нови.
Не зна се поуздано када је
склопљен брак између Немање
и Ане. Али, оно о чему се са
сигурношћу може говорити
јесте да је њихов брак зрачио
огромном љубављу и срећом.
Как о наводи Доментијан у
Житију Светог Саве, жупан
Немања је самодржавно царе
вао свом српском земљом и
Поморском и Диоклитијом и
Далмацијом и Травунијом, са
Богом дарованом њему супру
гом, са благочастивом Аном.
Теодосије, о врлинама Стефа
на Немање, казивао је: „Тај спо
менути муж, благочестив, бого
бојажљив, ништељубив, хра

Анa Немањић
брошћу и војном вештином сја
јан као нико други, свима
добрима на земљи у срећи вео
ма изобилан, а уз то врлином,
безлобношћу и правдом, мило
шћу и кротошћу украшен – узе,
по закону, себи жену по имену
Ану“. Другу жену, према записи
ма, жупан никада није имао.
Ана је Стефану Немањи
подарила три сина, Вук ана,
Стефана и Растка. Податке о
Аниним кћеркама нуди Новако
вићев родослов. Наиме, реч је
о двема кћеркама, Вуки и Деви.

На Благовести, 25. марта 1195. године краљица Ана
се замонашила, налик свим великим светим царица
ма, које су оставиле земаљска царства. Монашки чин
је примила заједно са својим супругом Немањом.
Монашко име краљице Ане, Анастасија, има корен у
грчкој речи aнастатис, што значи васкрсење

Међутим, на родословном ста
блу Немањића, у припрати Пећ
ке патријаршије, поред Вукана
је насликана женска особа, по
имену Јефимија, те се јављају
претпоставке да је постојала и
трећа кћер.
тефан Првовенчани у
Житију Светог Симено
на о својој мајци говори
са великим поштовањем, као о
часној, добродушној и послу
шној жени. Сликовито описују
ћи мајчину доброту и бригу са
свог мужа, изрек ао јој низ
похвала: „И украсив га свима
правима црквеним, установи у
њему чрначки збор са часним и
благољубивим подружјем сво
јим, по имену Аном. И предаде
јој храм Пресвете, да се стара о
њему по сваком делу и о чрни
цама које установи у том мана
стиру светом. А она слушаше
са свак ом послушношћу и
добродушноћшу, чувајући храм
пресвете Богородице, предани
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Када се Немања спасао од браће,
помоћу св. Ђорђа, побеже преко
мора. Тада га прими француски
краљ и због његовог часног држа
ња, мудрости и мужевства, даде му
своју прелепу кћер Ану за жену.
Живео је дуго на двору краља фран
цуског, свог таста, а након извесног
времена, добио је два сина, Стефа
на и Вукана. Изасланство францу
ских великаша молило је францу
ског краља за Немању слободу.
Тада се краљ сажали и пусти Нема
њу и два његова сина, које назва
при растанку два крина своја
јој овим нашим светим господи
ном. Часна жена у дому мужа
својега више вреди од бисера и
драгог кам ен а. Зем аљс ки
мисле о бисеру и камењу. Тро
шни су камен и бисери, а про
рок милси на онога који је пун
добрих дела, као бисера и дру
гог камења. На то се она и угле
да, творећи угодна дела пред
Господом у дому мужа својега“.
Помињујући навод из Прича
Соломонових Стефан Првовен
чани истиче како је жупаница,
својим добрим делима, за свог
мужа значила много више него
све, трошне и пропадиве драго
цености. Сем тога што је Ана
заједно са Немањом била кти
торк а манастира пресвете
Богородице, овај брачни пар је
заједно подигао и два манасти
ра у горњем крају Топлице.
Теодосије, такође, лик Анин
украшава многим врлинама и
наглашава да ова благочастива
владарка није ни по чему зао
стајала за својим супругом. Из

Теодосијевог литерарног пера,
проистекао је податак о Аниним
молитвама упућеним Господу да јој подари још једно мушко
дете. Изрек авши зак летву,
брачни пар је био спреман да
живи у целомудрју уколико им
Господ услиши молитве: „И
дајемо ти заједничке обете, од
зачећа детета од природне
законите љубави и од постеље
одлучићемо се, и свако за себе
у чистоти тела све до краја
живота сачуваћемо се“. У
позним годинама живота, Ана је
на свет донела жељено дете,
по имену Растко, дете које је
одиграло веома значајну улогу
у духовном животу своје држа
ве и испунило своје отачаство
богољубним доброверијем.
акле, обликовање лик а
краљице Ане у историји,
али и свим средњовеков
ним литерарним списима све
тло је и позитивно. Сем тога
што је представљена као добра
и вољена супруга, Ана је била

Д

Остаци манастира Пресвете Богородице код
Куршумлије у ком се жупаница Ана замонашила

Стефан Немања
брижна и пожртвована мајка.
Овом приликом, згодно је поме
нути епизоду о Растковом изне
надном одласку на Свету гору.
Наиме, након очевог допуште
ња да оде у лов, Растко је
пошао код мајке Ане, а мати,
као и свака мати, загрливши га
и целиваше га с љубављу, на
крају га пустила с миром. Након
сазнања да им је син нестао,
мајчино срце од жалости умало
није препукло и на све могуће
начине је покушавала да врати
своје дете. Неут ешна мајк а,
није успевала да разуме речи
свога супруга: „Будите храбри,
нећемо се жалостити од овога.
Неће пропасти син мој. Бог који
ми га је мирне наде дао, удо
стојиће ме да га видим и да се
наситим љубави његове“.
Упркос томе што не постоје
поуздани подаци о Анином шко
ловању, Теодосијево казивање
нам може потврдити да је била
итек ак о образована. Према
његовим речима, своје кћери и
синове је од малих ногу непре
стано учила да воле и поштују
књиге.
На Благовести, 25. марта
1195. године краљица Ана се
замонашила, налик свим вели
ким светим царицама, које су
оставиле земаљска царства.
Монашки чин је примила зајед
но са својим супругом Нема
њом, рекавши: „Да, не би ли ме
човекољубиви Бог удостојио да
будем заједно у збору са воље
ним чедом мојим у царству
небеском“. Свети образ Ана и
Немања су примили од рашког
епископа Калиник а. Дак ле,
један од разлога због ког је
жупаница донела овакву одлу

ку, била је жеља да се уподоби
своме сину, који је пошао за
Христом и показао пример сво
јим родитељима. Свети Сава о
родитељском монашењу кази
вао је: „Раздав све имање своје
убогима и растаде се од држа
ве своје и деце своје, и жене
своје, богом данога правога
венца, јер он не би учесник дру
гога брака, и учини себе удео
ничарем неисказаног и часног и
светоанђеоског лика, малог и
великог, и дано му би име госпо
дин Симеон. У исти дан и богом
дана му супруга, пређе госпођа
све српске земље, Ана, и она
прими свој свети лик. И дано јој
би име госпођа Анастасија“.
Монашко име краљице Ане,
Анастасија, има корен у грчкој
речи aнастатис, што значи
васкрсење.
ивот монахиње, Ана
стасија је отпочела у
манастиру Пресвете
Богородице код Куршумлије.
Мајка једне од најзнаменитијих
личности, задужене за процват
српске хришћанске културе и
цивилизације, умрла је 21. јуна
1199. године, само четири месе
ца након смрти свог супруга.
Сахрањена је у припрати Бого
родичине цркве у Студеници.
До данашњих дана, сачувана је
фреска изнад гроба, на којој је
осликана монахиња Анастасија
како клечи пред ликом Богоро
дице. Натпис изнад фреске гла
си: „Пресвјатја дјево и бога
насего мати, прими мољеније
рабје својој монахињи Анаста
сији“.
(У следећем броју:
Евдокија, супруга краља
Стефана Првовенчаног)
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СТАРА ПАЗОВА

Божићни концерт

С

КУД „Херој Јанко Чмелик“ завршило
је 2017. већ традицион
 алним Божић
ним концертом 26. децембра када су
презентовали овогодишње аматерске успе
хе.
„Божић је када смо заједно, када цела
породица седи за столом. Мама, тата, деца,
бака и дека.“ Ово је један од божићних сти
хова који карактерише Божићни концерт који
су пред препуном салом публици подарили
аматери СКУД „Херој Јанко Чмелик“. И заи
ста други дан Божића цела аматерска поро
дица деце овог друштва показала је својим
мама, татама, бакама и дедовима шта су то
целе године радили, шта су научили и какве
су успехе постигли на бројним фестивалима
и смотрама како код нас тако у иностран
ству.
Божићну честитку божићним песмама гле
даоцима су пренели чланови хора „Тилија“
који је ове године имао доста наступа и који
су посебно поносни на наступ на Коларцу у
Београду, који ће дуго памтити. На концер

ту се представио хор и оркестар Основне
школе „Херој Јанко Чмелик“. Песмом су се
представили и соло певачи, који су ове годи
не постигли успех на фестивалима. Тако је
наступио Игор Ухељи који је на покрајинском
фестивалу „У пивничком пољу“ освојио тре
ћу награду. Представила се Ема Кочиш која
је на фестивалу „Распевани Срем“ такође
освојила трећу награду и која је ове годи
не постигла значајне резултате на репу
бличкој смотри рецитатора, где је освојила
друго место. Такође су наступиле успешне
сремске певачице Марија Бзовкси, Андреја
Руман, Ана Симоновић као и младе певачке
наде као што је Маја Гедељовски.
На Божићном концерту су наступиле фол
клорне групе. Најмлађа група предшкола
ца показала је прве корке у фолклору, које
је научила ове године. Мало старија група,
ученика основне школе показала је да је
савладала мало више док се средња фол
клорна група представила кореографијом
са којом је успешно наступила на фестивал

традиције, где је освојила златну диплома.
Најстарија дечја фолклорна група потврдила
је да већ може да буде припремни ансамбл
ФА „Класје“. Извођачки ансамбл „Класје“ се
представио не само кореографијом старопа
зовачким народних игара већ је извео и игре
из Словачке.
Женска група певача, која ради при Удру
жењу жена у овом друштву представила је
лепоту изворних народних песама И потвр
дила да не само деца већ и маме и баке су
активне у овом друштву. Иначе удружење
жена је било најактивније ове године. Не
само да су жене учествовале у свим актив
ностима овог друштва већ није било викен
да када нису негде певале или презентовале
народну традицију словачку ношњу, ручне
радове, слике и народну кухињу. Међу нај
значајније може се уврстити учешће на Дру
гом сајму националних мањина у Београду
и на Данима Војводине у Подгорици, где су
представљале војвођанске Словаке.
Ана Симоновић

Vianočný večierok v Starej Pazove

S

KUS hrdinu Janka Čmelíka rok 2017
zakončil už tradičným Vianočným veči
erokom ktorý sa uskutočnil 26. decem
bra, kedy prezentovali celoročné ochotnícke
úspechy.
“Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina
sadá k stolu. Mamka, ocko, detičky, dedkovia
aj babičky.” - takto znie jeden Vianočný verš
ktorý je ako ušiitý na Vianočný večierok, ktorý
pred preplnou sálou divákom venovali
ochotníci SKUS hrdinu Janka Čmelíka. A
vskutku na Vianoce celá ochotnícka rodina
detí ukázala svojím mamičkám, oteckom,
dedkom, babičkám, čo to počas roka robili, čo
sa naučili v tomto kultúrnom stánku a aké
úspechy dosiah
 li na početných festivaloch a
prehliadkách ako doma tak v zahraničí.
Vianočnú gratuláciu vianočnými piesňami
divákom zaslali členovia speváckého zboru
Tília, ktorý v tomto roku mal početné
vystúpenia a na jedno sú zvlásť hrdí a budú
si dlho spomínať. Je to vystúpenie na Kolarci

v Belehrade. Predstavil sa aj chór a orchester
základnej školy hrdinu Janka Čmelíka.
Piesňou sa predstavili aj sólový speváci, ktorý
dosiahli pekné úspechy na festivaloch. Tak
vystúpili Igor Uheli, ktorý si vyspieval tretiu
cenu na festivale V pivnickom poli, Ema
Kočišová, ktorá si na festivale Rozospievaný
Sriem tiež vyspievala tretiu cenu a ktorá v
tomto roku dosiahla pozoruhodný úspech na
republikovej súťaži recitátorov, kde obsadila
druhé miesto. Tiež zaspievali aj výborné sri
emské speváčky Andrea Rumanová , Mária
Bzovská, Ana Simonovićová ako aj mladé
spevácke nádeje Mája Gedeľovská a Daniel
Molnár.
Na večierku vystúpili aj tanečníci. Tí
najmladší tanečníci, predškoláci prezentovali
prvé kroky v tanci, ktoré sa počas roka naučili.
Tí trochu starší, základoškoláci sa už v tanci
šikovne vyzvrtali a tá stredná tanečná skupina
prezentovala tance s ktorými sa úspešne pre
zentovala na festivale tradícii kde sa ovenčila

zlatým pásmom. Najstaršia detská tanečná
skupina na večierku potvrdila, že sa už pomaly
môže považovať za dorast folklórného súboru
Klasy, a tie zatančili nielen staropazovské ale
aj tance z Horehronia.
Ženská spevácka skupina, ktorá pracuje pri
Združení žien tohto spolku sa prezentovala
pazovskymi ľudovými piesňami a potvrdila, že
nielen deti ale aj ich mamky a babičky sú
aktívne v tomto spolku. A keď ide o toto zdru
ženie, zdá sa, že bolo najaktívnejšou progra
movou formou v tomto roku. Nielenže sa ženy
zúčastnili v každej programvej forme ako
nápomocná ruka, ale nebolo víkenda, kedy
niekde nespievali alebo neprezentovali ľúdovú
tradíciu krojom, obrazmi , ručnými prácami či
slovenskými špecialitami. Medzi najvýznam
nejšie patrí účasť na druhom Veľtrhu
národnostných menšín v Belehrade a na
Dňoch Vojvodiny v Podgorici kedy prezento
vali Vojvodinských Slovákov.
Anna Simonovićová
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА:
ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Отписани – Респект 2:0
Пише:
Драгана Попов

ад зађете у неке године потреба кад јој да смернице њој сване. Вре
за напуштањем природног ста ме дана најгоре могуће. Два сата,
ништа тј. места у коме сте добро а град врви од аутомобила. Зорица
пустили корење све је слабија. Мени усмерава, пријатељица се труди да
се бар чини тако. Мада, има и оних је помно слуша и ми клизимо неким
веселих у педесетим и шездесетим булеваром, а семафори, бициклисти
годинама који још увек мисле да се и пешаци су додатне потешкоће. Где
нису довољно показали и доказали ћемо сад? Ајде да питамо Зорицу. На
(само не знам коме), па јуре тзв. last Булевар Ослобођења на клопу код
minute по туристичким агенцијама, а Кинеза. - Али ја не волим кинески укус
после причају како је путовање било хране (никад нисам ни јела, али онако
екстра (још једна потреба да се дока из прича оних који јесу, одбијам и да
жу како су и жаргонски млади). Елем, је пробам). Шта вреди мој вапај, кад
путовање са пуно енергије у мом слу Зорица већ даје инструкције - Крените
чају је у плусквамперфекту (давно на запад, па 300 метара скрените на
прошло време), али… увек има неко десно - цвркуће она. Цвркуће Зорица,
а нас две шкрипи
али.
мо зубима јер ниг
Стицајем неких
Дан диван сунчан,
де нема слободног
околности
три
паркинг места. - На
дана пред нового
саобраћај умерен,
150 метара скре
дишње празнике
ћаскамо и пред нама ните лево - сле
искрсне путовање
ди команда. - Где
из провинције у
велики град. Где и
лево? Свуда око
велики град Нови
нас само аутомо
куда да кренемо?
Сад. Знатно мла
били, а и небо се
ђа
пријатељица
Ајд, питаћемо
смрачило. Почи
која је и возач и
ње пљусак. - Нећу
ја решимо да дан
навигцију. Што је
да једем кинеску
проведемо у вели
сигурно сигурно.
храну- понављам
ком граду. Па, ајде
по ко зна који пут.
што да не. Баш
Моја пријатељица
- На 200 матара
сам се зачаури
десно стижете на
ла. Пошто живи
тепа тој невиђеној
одредиште - оба
мо на крају света,
могућности да те
вештава Зорица, а
а пред носом нам
ми на некој кружној
је Европска уни
неко води кроз
раскрсници. Изу
ја, ваља до срп
простор који не
зетним маневром
ске Атине прећи и
пријатељица уска
границе. Гужве су
познајеш са
че на једно пра
прошле и сад спо
којно јездимо ка великом сигурношћу. зно паркинг место.
Ево паркинга,
првом прелазу, па
А како јој тепа? Зове а- ево
и полиције
другом,
трећем,
- Е, ту се већ оду
четвртом
и ето
је „Зорица“, јер
змем. Доста бре
нас опет у Срби
кад јој да смернице полиције за данас.
ји. Има ли тога у
Али, чувари јавног
оном другом делу
њој сване
реда и заштитници
света? Ма, нема.
пешака и бицикли
Још 1977. године
сам путовала из Швајцарске у Немач ста су само прошли. Ух, хвала Богу!
ку (западну), без пасоша. То је био Ма, какво јело, киша пада као у апри
шок за неког ко долази из несврстаног лу, паркинг место негде на маргина
света. Али, времена се мењају и тре ма наших интересних сфера, тужан
ба се прилагођавати. Колико ко може, поглед, исцрпљеност и питање шта
а неки и то одбијају. Док наши цари нам је ово требало? Па, ми се возимо
ници ручно подижу рампу, на другој у овом гротлу већ пола сата, а нисмо
страни скенирају пасоше. Путуј Евро ни изашле из аутомобила. - Ајде да се
по! Ми смо само у пролазу. Дан диван вратимо - кажем ја тихо, да не увре
сунчан, саобраћај умерен, ћаскамо дим пријатељицу. Није било седења
и пред нама велики град. Где и куда у чувеним кафићима, куповине у про
да кренемо? Ајд, питаћемо навигцију. давницама које нуде силне попусте,
Што је сигурно сигурно. Моја пријате није било шетње Дунавском улицом.
љица тепа тој невиђеној могућности Није било ништа. Само вожња по цен
да те неко води кроз простор који не тру Новог Сада. И ето изласка из про
познајеш са великом сигурношћу. А винцијске чауре. На који начин? Про
како јој тепа? Зове је „Зорица“, јер винцијски, наравно.

Отписани: Нединић Драган-Бели (гол
ман), Кртинић Данило-Крца (капитен),
Ђокић Ненад-Неша (заменик капитена),
Рољић Драган-Роља, Лакетић СлободанБаја, Пршић Зоран-Прле, Марковић Сло
бодан-Бобић, Спасојевић Зоран-Батара,
Плећаш Никола. Тренер: Стевић Јовица.
Респкет: Станковић Горан (голман),
Пупавац Бора (капитен), Лакетић ЗоранШњура (заменик капитена), Дивац
Ненад, Петровић Модраг, Кузминац Ђор
ђе, Перић Топлица-Кифла, Остојић
Зоран. Тренер: Недимовић Милован
Недим.
У петак, 5. јануара у ПСЦ Пинки у
Сремској Митровици одиг рала се утак
мица четвртфинала између екипа Отпи
сани и Респект, обе из Сремске Митрови
це, у категорији старијих ветерана.
Оба гола за екипу Отписани постигао
је Никола Плећаш у 12. и 14. минути, који
је био и најбољи играч утакмице. Утакми
ца је протекла у чврстој, пожртвованој и
борбеној игри између две екипе, које су
се више пута у последњих неколико
година састајале на турниру.
Обе екипе су биле ослабљене. За
Отписане није наступао Синиша Сарано
вац због црвеног картона. За Респект
није наступао голман Филип Шарић због
повреде и Сава Стевановић због одла
ска у Швајцарску.
На утакмице се повредио и завршио у
болници голман Описаних Драган Неди
нић-Бели, који је сломио прст, после
жестоког судара са Ненадом Дивцем. До
краја утакмице гол Отписаних је бранио
Слободан Лакетић-Баја.
Екипа Отписаних је полуфиналну утак
мицу одиг рала у понедељак, 8. јануара
(када овај број М новина буде у штампи)
са екипом Мењачница Европа (Лаћарак).
J. Стевић

ОДБОЈКА

Из Руме на ЕП
Румска публика је имала прилику да
три дана ужива у врхунској одбојци буду
ћи да је била домаћин Е групе - друге
рунде квалификација за 13. Европско
првенство, које ће се играти од 13. до 21.
априла у Бугарској.
Поред наше селекције у групи Е игра
ле су још Холандија и Естонија. Реч је о
наступима наше кадетске репрезентаци
је.
Прво су 4. јануара играле одбојкашице
Холандије и Естоније – резултат је био
3:0. У петак, 5. јануара, Србија је добила
Естонију са 3:0, а у последњем колу, 6.
јануара, после меча са Холандијом који
је трајао преко 100 минута наше кадетки
ње су победила резултатом 3:1.
Тако су на овом турниру у Руми, уз
велику подршку публике, остале непобе
ђене и пласирале се на Европско првен
ство у Бугарској.
Подсетимо, пласман на ЕП избориће
победници осам група и три најбоље
другопласиране репрезентације.
С. Џ.
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10. јануар
1909. Рођен српски физичар и
хемичар Павле Савић, који је
светски реноме стекао када је
са Иреном Жолио Кири 1937. и
1938. у Паризу открио изотопе
познатих елемената бомбардо
вањем атома урана спорим
неутронима. Од 1947. руково
дио изградњом Нуклеарног
института у Винчи и до 1960.
био директор Института. Од
1971. до 1981. био председник
Српске академије наук а и
уметности.
11. јануар
1811. Скупштина свих народ
них старешина у Србији у вре
ме Првог српског устанка осно
вала прва попечитељства,
министарства. Министар про
свете постао најученији Србин
тог времена, ректор Велике
школе у Београду Доситеј
Обрадовић.
12. јануар
1876. Рођен амерички писац
Џон Грифит, познат као Џек
Лондон, један од најчитанијих
у првој половини 20. век а.
Написао око 50 приповедака и
романа међу којима су најпо
знатији “Зовдивљине“ и “Бели
очњак“.
13. јануар
1898. Француски писац Емил
Зола у листу “Л‘орор“ под
насловом “Оптужујем“ објавио
отворено писмо председнику
Републике у којем је указао на
махинације војних кругова и
затражио ослобађање капета
на Алфреда Драјфуса, који је
на процесу 1894. осуђен на
доживотну робију због навод
ног одавања војних тајни
Немачкој.
14. јануар
1826. У Пешти основана Мати
ца српска на иницијативу Јова
на Хаџића и уз помоћ богатих
српских трговаца из Пеште и
Будима. Књижевно и културно
друштво одиграл о огромну
улогу у процвату науке и култу
ре Срба у Војводини.
15. јануар
1804. Јањичарске старешине,
дахије почели су “сечу кнезова“
у покушају да спрече побуну
српског народа против јањи
чарског зулума. Они су на пре
вару ухватили и погубили око
70 најугледнијих српских кне
зова, виђених људи и свеште
них лица. Тај трагични догађај
убрзао је избијање Првог срп
ског устанка
16. јануар
1945. Победом савезничких
снага под командом генерала
Бернарда Монтгомерија и
Омара Бредлија, окончана
немачка офанзива у Ардени
ма, у Белгији. Немци су у тој
операцији изгубили 220.000
војник а, савезничк е снаге
77.000.

10. JANUAR 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Пок ушавате
да импресионирате
околину својим пре
познатљивим шар
мом и различитим способности
ма. Ипак, све што чините подсећа
на класично преувеличавање. Не
успевате да одредите своје место
или улогу у пословним прегово
рима. Нема разлога да критикује
те блиску особу, боље је да
озбиљније анализирате своје
понашање као и прописе које сте
учинили.
БИК: Компликована
ситуац
 ија у којој се
налазите произилази
из заједничког поку
шаја, да се направи правилна
деоба пословних и финансијских
интереса. Нема потребе да пона
вљате причу, која изазива ново
неразумевање или оштро негодо
вање у кругу сарадника. Разми
слите на који начин треба да
шармирате и да одобровољите
партнера.
БЛИЗАНЦИ: Немате
довољно стрпљења
за додатне обавезе,
али постоје ситуације
које захтевају креативно разми
шљање или фазу инкубације.
Важно је да на што бољи начин
ускладите своје жеље и могућно
сти. Неко ко је изненада ушао у
ваш живот у вама побуђује емо
тивно интересовање и добро рас
положење.
РАК: Уколико вас при
влаче изазовне ситуа
ције, потребно је да
прихватите одређени
степен ризика у пословним прего
ворима. Понекад блиц провера
може да завара, обратите пажњу
на различите коментаре и на вре
ме затражите нечији савет. Сусрет
са једном особом за вас предста
вља емотивни врхунац, али на
жалост тај врхунац брже ишчеза
ва него што бисте то желели.
ЛАВ: Само сте тре
нутно емотивно осе
тљиви. Будите разум
ни, тренутни неуспех
треба да вас мотивише на додат
ну упорност или на жељу за пре
вазилажењем личних слабости.
Нечија порука може да се тумачи
на различите начине, а за вас је
истинито пре свега оно што вам
је драго да чујете. Важно је да
што боље ускладите своје мисли
и осећања.
ДЕВИЦА: Желите да
промените пословне
околности и не обра
ћате пажњу на особу
која вас замара критизерском
причом. Не можете свима да уго
дите, али све што чините са пози
тивном тенденцијом оставља
добар утисак на ваше сараднике.
Ослободите се од неких емотив
них кочница у складу са личним
потребама, покажите добру вољу
и уприличите нек у омиљену
забаву у двоје.

ВАГА: Изненада уме
те да заблистате у
сусрету са сарадни
цима и да понудите
неко необично добро решење.
Имате добре идеје и стало вам
је да остварите заједничке инте
ресе. Способност доброг прила
гођавања на различите услове,
је нужна за пословни успех.
Годи вам нечија пажња, тако да
упијате сваку реч коју изговара
блиска особа.
ШКОРП ИЈ А:
Не
успевате да предви
дите нечији одговор
на задату тему или
да успоставите добар однос са
сарадницима. Нема разлога да
се понашате превише разме
тљиво, већ затражите нечију
моралну или материјалну подр
шку. Партнер вешто игнорише
ваше идеје, пок ушавате да
схватите значење скривених
мотива.
СТРЕЛАЦ: Уколико
се налазите у некој
осетљивој фази, пре
пус тит е
својим
сарадницима да обаве тежи или
комплик ованији део посла.
Морате имати добру процену, ко
може да вас замени у одлучују
ћем тренутку и у важним прего
ворима. У љубавном животу,
немојте дозволити свом партне
ру хировито понашање. Све има
своју здраву меру и границу.
ЈАРАЦ:
Трен утн о
љубав и лично задо
вољство не иду у
заједничкој комбина
цији. Потребно је да се опреде
лите за практична решења.
Искуство вас опомиње, да не
треба веровати особи о којој
ваши сарадници говоре више у
негативном контексту. Прихва
тили сте пасивну улогу у односу
према вољеној особи, ускоро
ћете зажалити због својих
лоших процена.

Crkveni
kalendar
Среда, 10. јануар
(28. децембар)
Светих 20.000 мученика Нико
мидијских
Четвртак, 11. јануар
(29. децембар)
Свет их 14.000 млад ен ац а
Витлејемских
Петак, 12. јануар
(30. децембар)
Света мученица Анисија; Пре
подобна Теодора
Субота, 13. јануар
(31. децембар)
Преп. Меланија; Св. Исповед
ник Доситеј Загребачки (Одан.
Рожденства)
Недеља, 14. (1) јануар
Обрезање Господње; Свети
Василије Велики (Нова година)
Понедељак, 15. (2) јануар
Преп. Серафим; Св. Силвестар
(Претпр. Богојављење)
Уторак, 16. (3) јануар
Свети пророк Малахија; Свети
мученик Гордије

Цезар салата
Састојци: главица зелене
салате, 500 г печене пилетине, 4
кришке тост хлеба, 4 кашике
маслиновог уља. За дресинг:
кашика сенфа, кашика сирћета, 2
кашике мајонеза, лук по жељи,
1/2 шоље маслиновог уља, со,
бибер, лимунов сок.

ВОДОЛИЈА:
Нема
разлога да се поведе
те за лажним утисци
ма или да вас неко
заварава великим обећањима.
Проверавајте нове информације
о пословним приликама и потру
дите се да заштитите своје инте
ресе. Уколико вас иритира нечи
је присуство, сачувајте присеб
ност. Контролишите импулсивну
страну своје природе.

Припрема: Салату очистите,
изрежите и ставите у велику посу
ду. Додајте јој изрезан парадајз и
краставац и пилетину изрезану на
коцке. Танко изрежите млади лук
и поспите по салати. Хлеб изре
жите на коцкице и попржите на
маслиновом уљу и поспите по
салати. Све састојке за дресинг
измискајте у блендеру. Поспите
по салати и добро измешајте.

РИБЕ: Избегавајте
претерано експони
рањ е у друш тву
сар адн ик а.
Нем а
потребе да причате о стварима
које изазивају негативну реакци
ју, боље је да прихватите ком
промисну варијанту. Уосталом,
увек постоји фактор промене и
изненађења. Партнер се искре
но труди, али не разуме најбо
ље све ваше идеје. Избегавајте
сит уације које вас додатно
замарају.

• Дођи, живи у мом срцу
и немој плаћати стана
рину.
• Вера чини све ствари
могућим – љубав чини
све ствари лакшим.
• Љубав гледа кроз теле
скоп, завист гледа кроз
микроскоп.
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ДЕДА МРАЗ У СРЕМ СТИГАО ИЗ АБУ ДАБИЈА

Поклони за децу
Гргуреваца из Емирата
Николина Лођиновић, менаџер једне болнице у Абу Дабију послала по Деда Мразу
новогодишње поклоне за више од 70 деце у њеном родном село Гргуревцима на Фру
шкој гори и доделу радосно пратила преко скајпа

Д

еци у Гргуревцима уочи дочека
Нове године Деда Мраз је донео
богате поклоне из далеке земље
Уједињених Емирата, из града Абу
Дабија. Новогодишње поклоне је
послала Николина Лођиновић (21) из
Гргуреваца која ради као менаџер у
једној од најпознатијих болница у Абу
Дабију. За гргуревачку децу овај ново
годишњи пријем организовали су
Николинини родитељи Горан и Зорица
и брат Никола са сеоском месном
заједницом и удружењем жена Вишња.
Новогодишњи пакети за више од 70
девојчица и дечак а у Гргуревцима
били су пребогати слаткишима и
играчкама које су до тада могли да
виде само на сликама и телевизији.
Радост у гргуревачком дому културе је
била подједнако велика за децу и
родитеље. Николина је све то пратила
преко скајпа и пуна емоција и радости
говорила:
- Сад сам пресрећна кад могу тако
нешто да поклоним деци мог родног
села. Ја потичем из породице која зна
како је кад нешто немаш. Овде имам
све што сам пожелела у животу као
дете. Сећам се како сам се радовала
поклону у школи за Нову годину. Чула
сам се са родитељима и мојим
мештанкама у удружењу жена где је и
моја мајк а и договор је лако пао.
Важно је да смо сви сад срећни. Биће

још мојих поклона за децу не само мог
села и мимо новогодишњих прилика.
Посебно ћу водити бригу да помогнем
сиромашну децу и децу са инвалиди
тетом.
Николина Лођиновић је у њеном
родном селу завршила основну осмо
годишњу школу. Била је одличан ђак.
Отишла је потом у Београд и уписала
Ваздухопловну академију. Живела је у
дому ученика и вредно учила. Николи
на је талентована сликарка, пише пое

Николина Лођиновић

зију, учи језике, а бавила се и као ама
тер глумом.
- У време школовања у Београду
радила сам у једном ноћном клубу.
Било је то за мене велико, јер сам се
скинула са претанког родитељског
буџета. Целу ноћ сам прала чаше да
бих ујутро ишла у школу на предава
ње. Запазили су моју вредноћу и убрзо
добијем бољи посао у једној пицерији.
Школу сам завршила. Имам снове да
завршим Саобраћајни факултет. Спре
мам се за пријемни испит. Међутим,
укаже ми се прилика да радим у једном
ресторану у Скадарлији. Једном при
ликом сам послуживала високе госте
амбасаде Уједињених Емирата. Њима
се допала моја љубазност и добро
владање енглеским језиком и помало
арапским, па су ми предложили да
преко њих одем у Абу Даби. Нисам се
двоумила. Кренула сам одмах.
Факултет могу завршити и касније, а
добре прилике ретко се пружају. Након
краће обуке постала сам менаџер у
елитном хотелу у Абу Дабију. Сад
радим као менаџер у једној од болни
ца Абу Дабија и учим да бих још
напредовала. Уписаћу ваздухоплов
ство на Универзитету Абу Дабија.
Арапски све боље говорим и пишем. И
радујем се одмору у Србији – рече
Николина Лођиновић.
Миомир Филиповић

