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ДевојчицаВањапрва
митровачкабебау2018.

Девојчица Вања, које се роди
ла 1. јануара у 11.25 часова
првајемитровачкабебауновој

години.МајциДушициПејкић,којаје
родомизБешенова,аданасживиу
СремскојМитровици,Вања једруго
дете. Девојчица је на рођењу била
тешка3.920грамаи56центиметара
дугачка.
 Породила сам се природним

путем, све је прошло у најбољем
реду захваљујући др Славку Арба
насу и бабицама – кратко је проко
ментарисаламајкаДушица.
Мајку и бебу су другог јануар

скогданаупородилиштумитровач
ке болнице обишли градоначелник
ВладимирСанадериначелникГрад
ске управе за социјалну и здрав
ствену заштиту Војислав Мирнић,
којисупрворођенумитровачкубебу
даривалиса50.000динараипоклон
пакетомсабебиопремом.
Традиционалнопочеткомјануара

обилазимопрворођенебебеуновој
годинисажељомдаимамоштовише
бебау2018.Мисмотудапомогне
моколикоможемодасенаталитету

нашемградуповећа.Наставићемои
уовојгодинидаизбуџетаисплаћу
јемоновчанунакнадузапрворођено
детеуизносуод30.000динара,као
идапомажемопаровекојисеодлу
ченавантелеснуоплодњу–изјавио
јеградоначелникСанадер.
НачелникМирнићјетакођечести

таомајкамакојесунапочеткугоди
не добиле најлепши новогодишњи
поклон.
Иначе, прва беба рођена у 2018.

годиниусремскомитровачкомпоро
дилиштуједевојчицаСараизШида.
МајкаТатјанаМарићпородиласе1.
јануара у 00.45 часова природним
путеминасветдонеласвојетреће
дете. Њих је митровачка локална
самоуправа обрадовала са поклон
пакетомувредностиод10.000дина
ра.
Прошле године је у породилишту

уСремскојМитровицирођено1.519
беба,одтога790дечакаи729девој
чица. У 2017. је и 13 мигранткиња
порођено у митровачком породили
шту.

Б.С.

ГрадоначелникСанадерсамајкомДушицомималомВањом

Првабебарођенау
2018.годиниу

сремскомитровачком
породилиштује

девојчицаСараиз
Шида.МајкаТатјана
Марићпородиласе

1.јануарау00.45
часоваприродним

путеминасвет
донеласвоје
трећедете
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Таблоидна директорка
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Изгледа 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 

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? 

Али 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?          

Директорка Анкица Јевтић Учитељ Мате Жарко
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Општи на Шид је из 
теку ће буџет ске 
резер ве Вла де Репу-

бли ке Срби је доби ла помоћ у 
изно су од 30 мили о на дина-
ра. О овој помо ћи шид ској 
општи ни, као и о про јек ти ма 
пла ни ра ним за ову годи ну на 

кон фе рен ци ји за нови на ре 
одр жа ној 5. јану а ра, гово рио 
је пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић.

- За ско ро две годи не рада, 
Општи на Шид није поди гла 
ниједан кре дит. Дра го нам је 
што је Вла да Репу бли ке 

Срби је то пре по зна ла и из 
теку ће буџет ске резер ве за 
нас издво ји ла 30 мили о на 
дина ра. Та сред ства су 
гарант да ће у 2018. годи ни 
сви про јек ти који су на види-
ку бити реа ли зо ва ни и ту 
више смет ње нема. Прво и 

нај зна чај ни је је да ула же мо у 
инду стриј ску зону, да се она 
покре не, јер то је гарант 
запо сле ња, отва ра ња нових 
рад них места, али и гарант 
да омла ди на оста не у нашој 
општи ни - иста као је Вуко-
вић.

ПОМОЋ ВЛА ДЕ СРБИ ЈЕ

Шиду 30 мили о на дина ра

У ШИДУ УРУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ ЗА КУПО ВИ НУ СЕО СКИХ КУЋА СА ОКУЋ НИ ЦОМ 

Ску ћи ло се 20 поро ди ца
Сва ка од 20 поро ди ца која је сте кла услов за ову помоћ, доби ла је 9.500 евра и пакет 

помо ћи од 1.500 евра

У сали Скуп шти не 
општи не Шид 28. 
децем бра пред сед ник 

Општи не Пре драг Вуко вић 
уру чио је 20 уго во ра о доде-
ли бес по врат не помо ћи за 
купо ви ну сео ских кућа са 
окућ ни цом, избе глич ким 
поро ди ца ма из шид ске 
општи не. 

Спо ра зу мом о дона ци ји 
закљу че ним изме ђу Европ-
ске бан ке за раз вој, Саве та 
Евро пе и Репу бли ке Срби је, 
у вези са реша ва њем стам-
бе ног збри ња ва ња избе гли-
ца и уго во ром о гран ту изме-
ђу Коме са ри ја та за избе гли-
це и мигра ци је и Општи не 
Шид, Општи ни Шид је доде-

љен износ од 220.000 евра 
за доде лу бес по врат не 
помо ћи за купо ви ну сео ских 
кућа. Сва ка од 20 поро ди ца 
која је сте кла услов за ову 
помоћ, доби ла је 9.500 евра 
и пакет помо ћи од 1.500 
евра.

Пред сед ник Општи не Шид 
изра зио је задо вољ ство што 
су на овај начин успе ли 
стам бе но да збри ну 20 избе-
глич ких поро ди ца.

- Дра го ми је што је на кра-
ју 2017. годи не 20 поро ди ца 
успе ло да реши јед но од нај-
ва жни јих живот них пита ња а 
то је кров над гла вом, а све 
захва љу ју ћи Општи ни Шид 
и Коме са ри ја ту за избе гли це 

и мигра ци је. У 2018. годи ни 
наста вља мо сарад њу као и 
стам бе но збри ња ва ње оста-
лих избе глич ких и расе ље-
них лица - иста као је Вуко-
вић.

Захвал ност што су конач-
но успе ли да обез бе де себи 
кров над гла вом, изра зи ли 
су и чла но ви поро ди ца.

- Ја сам избе гла из Хрват-
ске и имам тро је деце. До 
сада нисам има ла ништа 
сво је и пре срећ на сам што 
конач но има мо сво ју кућу. 
Захва ли ла бих се Општи ни 
Шид и Коме са ри ја ту за избе-
гли це што су нам то омо гу-
ћи ли - рекла је Дани је ла 
Бабић из Моро ви ћа.

Помоћ ник коме са ра за 
избе гли це и мигра ци је Иван 
Гер ги нов је рекао да  Коме-
са ри јат за избе гли це и 
мигра ци је са Општи ном 
Шид има плод ну сарад њу 
дуги низ годи на. 

- Сарад ња се наста ви ла и 
касни је са поја вом мигра на-
та и могу да кажем да је од 
2009. годи не та сарад ња на 
нивоу од 66 мили о на динара, 
само у погле ду стам бе ног 
збри ња ва ња избе гли ца, од 
којих су на наше задо вољ-
ство мно ги од њих реши ли 
да овде оста ну и поста ну 
Шиђа ни - изјавио је Иван 
Гер ги нов.

М. Н.
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ЗАВР ШЕН ЗАЈЕ ДНИЧ КИ ПРО ЈЕ КАТ ОПШТИ НЕ ШИД И ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ 

Сот конач но добио воду
- Нада мо се да ће и у 2018. годи ни и мешта ни Бикић Дола и сусед них села, тако ђе 

доби ти воду - иста као је пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић.

Покра јин ски секре тар за пољо-
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство Вук Радо је вић, посе-

тио је 26. децем бра Сот и са пред-
став ни ци ма локал не само у пра ве 
Шид при су ство вао све ча ном пушта-
њу у рад водо во да у овом селу.  Про-
је кат изград ње водо вод не мре же у 
Соту завр шен је након шест месе ци, 
а радо ве су зајед нич ки финан си ра ли 
Покра јин ски секре та ри јат за пољо-
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство, 
Упра ва за капи тал на ула га ња, док је 
опре ма ње буна ра, резер во а ра и елек-
тро ма шин ске радо ве финан си ра ла 
Општи на Шид. 

Непо сто ја ње водо вод не мре же у 
фру шко гор ским сели ма деце ни ја-
ма је био гору ћи про блем. Мешта ни 
тих села пија ћом водом се годи на ма 
снаб де ва ју са јав них чесми, док су 
се са водом за сва ко днев не живот не 
потре бе снаб де ва ли пре ко хидро фо ра 
са сво јих буна ра. Завр шет ком радо ва 
на водо вод ној мре жи у Соту про блем 
водо снаб де ва ња је конач но решен, а 
пре ма наја ва ма над ле жних у ско ри је 
вре ме се оче ку је изград ња водо вод не 
мре же и у сусед ним сели ма.

- Ми смо вео ма поно сни што је Сот 
конач но у 21. веку добио воду. Посеб но 
се захва љу јем Покра јин ском секре та-
ри ја ту за пољо при вре ду, водо при вре-
ду и шумар ство, Упра ви за капи тал на 
ула га ња, Покра јин ској вла ди, јер да 
није било њихо ве подр шке, овај про је-
кат не би био ско ро реа ли зо ван. Нада-
мо се да ће и у 2018. годи ни и мешта-
ни Бикић Дола и сусед них села, тако ђе 
доби ти воду - иста као је пред сед ник 
Општи не Шид Пре драг Вуко вић.

Ново и згра ђе не водо вод не мре же 
у Соту дугач ка је осам кило ме та ра, а 
како наво де пред став ни ци покра јин-
ске вла сти, овај про је кат је само један 
у низу пла ни ра них у шид ској општи ни.

- Покра јин ска вла да уз про ак тив-
ну уло гу Општи не Шид, пре по зна ла 
је овај про блем као један од при о ри-
те та и опре де ли ли смо да овај про је-
кат зајед нич ки подр жи мо. Наш секре-
та ри јат обез бе дио је осам мили о на 
дина ра, Упра ва за капи тал на ула га ња 
тако ђе осам мили о на и Општи на Шид 
одре ђе на финан сиј ска сред ства. На 
овај начин жели мо да реа ли зу је мо и 
дру ге зна чај не про јек те у Вој во ди ни 
и у инте ре су ће нам бити да пре по-
зна ва ју ћи при о ри те те локал них само-
у пра ва, финан сиј ски их и подр жи мо. 
2017.годи не смо са локал ном само-
у пра вом овде у Шиду бии у при ли ци 
да реа ли зу је мо инве сти ци је у вред-
но сти од пре ко 45 мили о на дина ра. 
За уре ђе ње канал ске мре же, кома са-
ци ју земљи шта у К.О. Моро вић, као и 
сва дру га ула га ња у пољо при вред на 
газдин ства. Задо вољ ство ми је што 
смо у Соту у при ли ци да отво ри мо 
водо вод ну мре жу и исто вре ме но да 
позо ве мо пољо при вред ни ке из шид-
ске општи не да актив но пра те кон кур-
се нашег секре та ри ја та и да иско ри сте 
погод но сти које им сто је на рас по ла га-
њу - изја вио је Вук Радо је вић.  М. Н.

Поро ди ца Олу јић у Соту, прво је 
дома ћин ство које је при кљу че но на 
водо вод ну мре жу.

- Мислим да ће реа ли за ци јом овог 
про јек та, наш дуго го ди шњи про блем са 
водо снаб де ва њем конач но бити решен. 
За нас је то вели ка ства ра с обзи ром на 
то да се годи на ма бави мо пла сте нич-
ком про из вод њом. Захва љу јем се сви-
ма који су нам иза шли у сусрет, како 
Покра ји ни тако и Општи ни Шид који су 
помо гли да ми у Соту конач но доби је мо 
воду и живи мо као сав нор ма лан свет 
- иста као је Горан Олу јић.

Олу ји ћи се први при кљу чи ли

Завр шет ком радо ва на 
водо вод ној мре жи 

у Соту про блем
водо снаб де ва ња
је конач но решен,

а пре ма наја ва ма оче ку је 
се изград ња водо вода
и у сусед ним сели ма

Горан Олујић

Вук Радојевић и Предраг Вуковић у Соту
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ЈАВ НИ ГРАД СКИ И ПРИ ГРАД СКИ ПРЕ ВО З У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Неде љом ред вожње
непо зна ни ца за путнике?!
На тери то ри ји Гра да Срем ска 

Митро ви ца од 1. сеп тем бра 2016. 
годи не на сна зи је нов систем 

јав ног град ског и при град ског пре во за. 
Град је поде љен на три зоне и уве де не 
су нове лини је. Током дана сао бра ћа ју 
чети ри врсте ауто бу са: зглоб ни ауто бус, 
соло град ски ауто бус, соло при град ски 
ауто бус и мини бус. Нај по вољ ни ји пону-
ђач на тен де ру био је Сир ми јум бус, са 
којим је пот пи сан тро го ди шњи уго вор, а 
годи шње се за суб вен ци о ни са ње јав ног 
пре во за из град ског буџе та издво ји око 
80 мили о на дина ра.   

Међу тим, иако је про шло годи ну и по 
дана од уво ђе ња новог реда вожње, 
за мно ге који се пери о дич но возе из 
гра да до Лаћар ка или неког митро вач-
ког села, пола сци ауто бу са су и даље 
вели ка непо зна ни ца. М нови на ма су 
се пут ни ци из Лаћар ка жали ли да се 
викен дом, посеб но неде љом не зна 
вре ме пола ска ауто бу са, па се деша ва 
да га мно ги чека ју и дуже од 45 мину-
та на ста ни ци. Има и оних који се жале 
на уки да ље лини је Каме њар – Црве на 
чесма, која је посто ја ла у ста ром систе-
му. Та лини ја је уки ну та, а уве де на је 
нова Купер – Ново гро бље. Међу тим ни 
за њу поно во мно ги не зна ју када и куда 
сао бра ћа. 

Начел ник Миро слав Јова но вић

Жал бе на град ски пре воз
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Жале се и пут ни ци из Мар ти на ца 
да им у јутар њим сати ма шаљу пра-
шњав зглоб ни ауто бус у којем дува. Он 
купи пут ни ке из Срем ске Раче, Босу та, 
Кузми на, па пут ни ци који има ју ту (не)
сре ћу да живе у Мар тин ци ма, када уђу 
у бус нема ју више где да сед ну и оста-
так пута мора ју да пре сто је. 

Да је нај ве ћи про блем викен дом сти-
ћи из неког села до Срем ске Митро ви-
це мање више потвр ђу ју сви пут ни ци, 
јер на при мер први бус неде љом сао-
бра ћа у 6.07 ују тру из Диво ша за Срем-
ску Митро ви цу, а сле де ћи за град је тек 
у 16.15 часо ва. По пут ни ци ма, лини је ка 
сели ма су рет ке и у „редов но“ вре ме, а 
када деца оду на рас пуст, е тек су онда 
у про бле му, јер се мно ге лини је уки ну 
на тих неко ли ко неде ља. 

Све су ово била пита ња за начел ни ка 
Град ске упра ве за сао бра ћај, кому нал-
не и инспек циј ске посло ве Миро сла ва 
Јова но ви ћа, с обзи ром на то да Град 
Срем ска Митро ви ца са 80 мили о на 
дина ра годи шње суб вен ци о ни ше јав ни 
град ски и при град ски пре воз.  

- Што се уки да ња лини је Каме њар – 
Црве на чесма тиче, када је рађе на сту-
ди ја јав ног град ског пре во за, утвр ђе но 
је да та лини ја пре ве зе мали број пут-
ни ка и да није оправ да на. Она је зато 
уки ну та, али смо уве ли нову лини ју за 
Лаћа рак кроз Ниску ули цу, тако да сада 
две лини је сао бра ћа ју кроз Лаћа рак. 
Јед на завр ша ва у Бло ку Б, а дру га у 
Малој Босни. 

У гра ду на ауто бу ским ста ја ли шти-
ма посто је редо ви вожње. У Лаћар ку 
због непо сто ја ња ста ја ли шта нисмо 
били у могућ но сти да зале пи мо редо-
ве вожње. Међу тим, ми смо одштам-
па ли вели ки број књи жи ца са редом 
вожње за све пола ске, који су бес плат-
но деље ни. Масов ну поде лу смо има ли 

од 1. сеп тем бра, када су се изра ђи ва-
ле иден ти фи ка ци је. Тада су уз кар ти цу 
пут ни ци доби ли и ред вожње. Посто је 
три врсте реда вожње на нивоу годи-
не. Један важи за рад не дане без јула 
и авгу ста, дру ги важи субо том и рад-
ним дани ма у јулу и авгу сту, а тре ћи 
ред вожње важи неде љом и држав ним 
пра зни ци ма. Ми смо напра ви ли тај ред 
вожње и на пре во зни ку је да га пошту је 
– каже начел ник.

На пита ње да ли су рађе не кон тро ле 
и шта су оне утвр ди ле, Јова но вић одго-
ва ра:

- Нама је сада оте жа но да ради-
мо кон тро лу пола за ка, јер има мо јако 
пуно лини ја, а кон тро лу ради кому нал-
на поли ци ја. Три пута недељ но отпри-
ли ке ради мо кон тро лу. Има ли смо 
неко ли ко пози ва гра ђа на да ауто бу си 
касне. Током новем бра, закључ но са 
14. децем бром ура ди ли смо 47 кон тро-
ла и што се тиче реда вожње није било 
при мед би. Било је при ту жби гра ђа на да 
гре ја ње у ауто бу су не ради, па смо пре-
во зни ку нало жи ли да попра ви гре ја ње. 
За пред сто је ће лето ће сви ауто бу си 
мора ти да има ју кли ма уре ђа је, а већ 
сада смо угра ди ли каме ре у ауто бу се. 
Важно је да ауто бу си буду без бед ни, 
а ауто бу си пре во зни ка са којим има-
мо пот пи сан уго вор нису ста ри ји од 15 
годи на. Када би има ли мла ђе ауто бу се 
на путе ви ма, цена кар те би мора ла сва-
ка ко бити већа. 

Од начел ни ка Јова но ви ћа сазна је мо 
да је у току импле мен та ци ја инфор ма-
ци о ног систе ма јав ног град ског и при-
град ског пре во за. У све ауто бу се је 
угра ђе на одго ва ра ју ћа опре ма.

- У ауто бу си ма су угра ђе не каме ре и 
када инста ли ра мо соф тер има ће мо ста-
лан увид у без бед ност пут ни ка, коли ко 
се про да кара та и слич но. Тако ђе је 
угра ђен и ГПС уре ђај којим ће се кон-
тро ли са ти кре та ње вози ла, и посе бан 
тер ми нал код самог воза ча. Сле де ћа 
фаза је да се извр ши обу ка воза ча, који 
ће бити дужни да сва ки пут када запо-
чи њу пре воз уку ца ју одре ђе не подат-
ке, тако да ћемо ми за јед но два до три 
месе ца елек трон ски моћи да пра ти мо 
кре та ње вози ла. На тај начин ћемо моћи 
да кон тро ли ше мо пре во зни ка, да ли се 
пошту је ред вожње, да ли се изда ју кар-
те и у сва ком тре нут ку ћемо зна ти где се 
ауто бус нала зи – напо ми ње начел ник за 
сао бра ћај Миро слав Јова но вић.

Биља на Села ко вић

Бес пла тан град ски и при град ски пре-
воз има ју уче ни ци из соци јал но угро-
же них поро ди ца (њих око 200), сле па 
лица и њихо ви пра ти о ци, као и рат ни 
вој ни инва ли ди. Јеф ти ни ју месеч ну 
кар ту пла ћа ју сви уче ни ци сред њих 
шко ла, сту ден ти и пен зи о не ри. 

Редов на цена месеч не кар те за прву 
зону изно си 1.800 дина ра, за дру гу 
3.600, а за тре ћу зону 5.400 дина ра. 
Ђаци има ју јеф ти ни је месеч не кар те 

које за прву зону изно се 1.600 дина ра, 
за дру гу 2.600 и за тре ћу зону 3.000 
дина ра. 

Пен зи о не ри чија је пен зи ја испод 
26.195 дина ра месеч ну кар ту за прву 
зону пла ћа ју 500 дина ра, за дру гу 
1.000 дина ра и за тре ћу зону 1.500 
дина ра. Они који има ју већу пен зи ју 
пла ћа ју за прву зону 1.000, за дру гу 
зону 1.500 и за тре ћу зону 2.000 дина-
ра.

Суб вен ци о ни сан пре воз

Позва ли смо дирек то ра Сир ми јум 
буса Вла ди ми ра Вин ша да за наше 
нови не про ко мен та ри ше при ту жбе 
гра ђа на на кашње ње и ква ли тет 
ауто бу са. С обзи ром на то да се из 
град ског буџе та суб вен ци о ни ше пре-
воз, зар гра ђа ни не заслу жу ју ква ли-
тет ни ји јав ни пре воз, пита ли смо 
Вин ша. 

Он је аутор ки ових редо ва рекао да 
нема кашње ња ауто бу са, пого то во 
не неде љом, јер су тим даном нај ма-
ње гужве. По њего вим тврд ња ма, сви 
ауто бу си сао бра ћа ју по реду вожње. 
Тако ђе исти че да су испо што ва не 
све одред бе уго во ра који је пот пи сан 
са Гра дом. 

- У ауто бу се се угра ђу ју ГПС уре ђа-
ји, тако да ће се у сва ком тре нут ку 
зна ти где се нала зи ауто бус. Они пут-
ни ци који кажу да ауто бу си касне, 
нека се нама обра те, па ћемо ми 
вео ма лако про ве ри ти да ли је било 
кашње ња у пола сци ма. Што се ква-
ли те та ауто бу са тиче, наши ауто бу си 
су 2002. и 2003. годи ште – рекао је 
Винш.  

Нема кашње ња

По пут ни ци ма, лини је 
ка сели ма су рет ке

и у „редов но“ вре ме,
а када деца оду на

рас пуст, е тек су онда 
у про бле му, јер се

мно ге лини је уки ну на 
тих неко ли ко неде ља
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ПАЦИЈЕНТИ НЕЗАДОВОЉНИ ДУГИМ ЧЕКАЊЕМ НА ПРЕГЛЕД У МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ 

Терају нас да идемо
код приватника

ДР ЖИВ КО ВР ЦЕЉ, ДИ РЕК ТОР ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Пре оп те ре ће ност ле ка ра
и ме ди цин ских рад ни ка
че сто пре ве ли ка
Ди рек то ру Оп ште бол ни це у Срем-

ској Ми тро ви ци др Жив ку Вр це-
љу по ста ви ли смо пи сме ним 

пу тем не ко ли ко пи та ња у ве зи са 
ли ста ма че ка ња, ра дом за штит ни ка 
пра ва па ци је на та, (не)љу ба зно шћу 
ме ди цин ског осо бља ми тро вач ке бол-
ни це. Пи та ли смо га сле де ће: Због 
че га се на пре гле де у спе ци ја ли-
стич ким ам бу лан та ма че ка и по пет 
ме се ци? На ко ји на чин ме наџ мент 
Оп ште бол ни це мо же да ре ши овај 
про блем? По на шим са зна њи ма 
нај ве ће гу жве су на уро ло ги ји, 
ин тер ном, оч ном и ра ди о ло ги ји. 
Ко ли ко спе ци ја ли стич ких ам бу лан-
ти ра ди у две сме не? И за што оста-
ле не ра де у две сме не? Ко ли ко 
има те за по сле них ле ка ра ко ји ра де 
и у бол ни ци у и при ват ној прак си? 
Мо же ли се то ме ста ти на пут? Мно-

ги се жа ле и на не љу ба зност ле ка-
ра, али пре све га ме ди цин ских 
се ста ра. Зар се стре на шал те ру не 
мо гу би ти љу ба зни је? Ко тре нут но 
у Оп штој бол ни ци оба вља ду жност 
за штит ни ка пра ва па ци је на та? Ко 
пла ћа за штит ни ка? И ко ли ко је у 
овој го ди ни би ло жал би за шти тин-
ку, а ко ли ко их је ре ше но у ко рист 
па ци јен та? Мно ги ни су упо зна ти са 
тим да уко ли ко им се не за ка же пре-
глед у ро ку од ме сец да на, или не 
ура ди не ка ана ли за, да тро шко ве 
ле че ња код при ват ни ка мо гу да 
ре фун ди ра ју у со ци јал ном. Ко ли ко 
је би ло у овој го ди ни та квих слу ча-
је ва, да су па ци јен ти од бол ни це 
тра жи ли по твр ду да ни су у ста њу 
да из вр ше пре глед у ра зум ном 
ро ку? И на кра ју, на ши са го вор ни ци 
на во де да су до жи ве ли да их ле ка-

ри дис кри ми ни шу за то што су ста-
ри ји. На вод но, бол ни ца не ма слу ха 
за ста ри ју по пу ла ци ју. Ка ко Ви то 
ко мен та ри ше те?

Од го вор ко ји нам је сти гао у пи сме-
ном об ли ку пре но си мо у це ло сти.

- С об зи ром на то да је ми тро вач ка 
бол ни ца је ди на здрав стве на уста но ва 
се кун дар ног ти па у Сре му и да се сва-
ко днев но по ве ћа ва број па ци је на та са 
упу ти ма из до мо ва здра вља за спе ци-
ја ли стич ке пре гле де, не ми нов но је да 
се на не ке пре гле де ду же че ка. Уво-
ђе њем елек трон ског за ка зи ва ња пре-
ко ИЗИС-а, та ли ста се до дат но про-
ши ру је, па иако се на сто ји, ко ли ко год 
је то мо гу ће ура ди ти што ве ћи број 
пре гле да и у ам бу лан та ма ко је ра де 
цео дан, не ка да се де си да је не мо гу-
ће од го во ри ти у бр жем вре мен ском 

НА УЛ ТРА ЗВУЧ НИ ПРЕ ГЛЕД МО РАМ ДА ЧЕ КАМ ЧЕ ТИ РИ МЕ СЕ ЦА: Са ва Уме тић

Ре дак ци ји М но ви на 
не дав но се за по моћ 
обра тио се дам де се то-

го ди шњи Са ва Уме тић из 
Срем ске Ми тро ви це, не за-
до во љан због ду гог че ка ња 
на пре глед код спе ци ја ли-
сте у Оп штој бол ни ци Срем-
ска Ми тро ви ца. Он на во ди 
да је нај ве ћи при ти сак на 
ин тер ни стич ку и уро ло шку 
ам бу лан ту, ренд ген и оч но 
оде ље ње.

На и ме, Уме ти ћу, ко ји је 
ди ја бе ти чар, ул тра звуч ни 
пре глед аб до ме на и уро-
трак та за ка зан је тек за 21. 
март 2018. го ди не.  

- Че твр тог де цем бра 
2017. ми је мо ја док тор ка 
за ка за ла за 21. март 2018. 
го ди не ул тра звук аб до ме на 
и уро трак та, а већ имам 
про бле ма са бу бре зи ма. 
Тре ба кон тро ли са ти и де бе-
ло цре во, је тру, све због 
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ше ће ра. Сти чем ути сак да спе ци ја ли-
сти ми тро вач ке бол ни це не во ле ста-
ри је осо бе. Њи хов од нос пре ма ста ри-
ма је про бле ма ти чан. То вам го во рим 
из ис ку ства, код њих по сто ји авер зи ја 
пре ма ста рим љу ди ма. Ве ро ват но 
пу но тра жи мо, а они би све да збр за ју, 
да ми од у ста не мо од не ког ква ли тет-
ног пре гле да. А то зна чи да ће мо оти-
ћи код при ват ни ка, од но сно код тих 
истих ле ка ра ко ји ра де и у др жав ној и 
у при ват ној прак си. А у при ват ној 
ам бу лан ти вас при јат но до че ка ју, има-
ју за вас чак и сат вре ме на, а те ра пи ју 
вам да ју са за др шком, да мо ра те до ћи 
ба рем че ти ри, пет пу та – на во ди Уме-
тић.

Наш са го вор ник је про свет ни рад-
ник, 41 го ди ну ра дио је са де цом, а 
ве ћи део свог рад ног ве ка про вео је у 
До му уче ни ка.

- Ка да оде те код ле ка ра оп ште прак-
се, он вам иза ђе у су срет, пре гле да 
вас, уста но ви не што и по ша ље вас код 
спе ци ја ли сте. На пре гле де он да че ка-
те ме се ци ма, јер им бол ни ца слу жи да 
ша љу па ци јен те у сво је кли ни ке где 
при ват но ра де – при ча Уме тић. 

Са ва Уме тић ука зу је и на гу жве у 
че ка о ни ца ма, па се че сто де ша ва да 
не бу де те пре гле да ни у за ка за но вре-
ме, већ тек на кон не ко ли ко са ти че ка-
ња.

- Ка да сам ишао код ин тер ни сте на 

пре глед, пр во сам че као три ме се ца 
да ме при ми. Он да ка да до ђе дан за 
пре глед, у по ла осам се ја вим на шал-
тер, ура де ми ЕКГ, а за тим са ти ма сто-
јим у оном ма лом ход ни ку, где је са о-
бра ћај густ. Ма ли број се ди, а ве ћи на 
сто ји јер је ма ло ме ста у че ка о ни ци. 
Углав ном на пре гле де до ла зе ста ри ји 
љу ди, ко ји ма је те шко и да сто је и да 
се де са ти ма. Ка да сам ко нач но у 13.30 
до шао на ред, ле кар ми из ме ри при ти-
сак и пи та ме за што имам та ко ви сок 

пе ри о ду. Упра во елек трон ско за ка зи-
ва ње тре ба да до при не се скра ћи ва-
њу ли ста, и она ће по сте пе но та ква 
по ста ти. То је но ви на и за нас и за 
ле ка ре у при мар ној здрав стве ној 
за шти ти, ко ја би тре ба ло да до не се 
па ци јен ту олак шан при ступ ле ка ру 
спе ци ја ли сти.

ИЗИС још ни је им пле мен ти ран у 
пот пу но сти и у то ку су ко рек ци је и 
по бољ ша ња. Тим по во дом у Но вом 
Са ду, у се ди шту по кра јин ског се кре та-
ра и ја та за здрав ство недавно је одр-
жан са ста нак са ко ор ди на то ром за 
ИЗИС, проф. др Стoкић, где је ре че но 
да се тер ми ни за за ка зи ва ње по ве ћа ју 
за 10 од сто, што је и учи ње но пре 
че ти ри да на. Мо јом ини ци ја ти вом, у 
оде ље њи ма хи рур ги је по ве ћан је број 
тер ми на за пре гле де за 50 од сто и пре 
ини ци ја ти ве по кра јин ског се кре та ри ја-
та за здрав ство, јер сам ви део про-
бле ме у функ ци о ни са њу. Основ ни 
про блем је у на сто ја њу да се уве ду 
европ ски стан дар ди у здрав ству и у 
на шој зе мљи, а да она за пот пу ну 
им пле мен та ци ју још ни је при пре мље-
на. Реч је о стан дар ди ма бро ја пре гле-
да ко ји је код њих знат но ма њи, не го 
што је слу чај код нас, јер су на ше 
по тре бе ста нов ни штва за днев ним 
пре гле ди ма мно го ве ће, за тим ви ша 
фи нан сиј ска сред ства, мо дер ни ја 
опре ма, ко ја се мно го ма ње ква ри, 

не го код нас, али и зна чај ни је раз ви јен 
сек тор при ват ног об ли ка здрав стве не 
за шти те, ко ји рас тре ћу је др жав ни сек-
тор и пред ста вља му здра ву кон ку рен-
ци у ју. Код нас је углав ном за ста ре ла 
опре ма – ЦТ апа рат је про шле го ди не 
био у ква ру се дам ме се ци, уче ста ли 
су ква ро ви мо ни то ра, УЗ ср ца, ЕМНГ, 
рас хо до ван апа рат за ТЦД, за тим ста-
ра ла па ро скоп ска опре ма на хи рур ги-
ји. Про блем је на стао и због, де лом, 
ло ше во ђе не ка дров ске по ли ти ке про-
те клих го ди на, са свим по сле ди ца ма. 
Мо же те за ми сли ти ко ли ко се ли сте 
че ка ња про ду жа ва ју због ква ра ме ди-
цин ске опре ме. Про блем не до ста ја ња 
уго во ра при ват них по ли кли ни ка и 
ди јаг но стич ких цен та ра са РФ ЗО, што 
ина че по сто ји у ве ћи ни зе ма ља ЕУ, 
где па циј не ти мо гу са здрав стве ном 
кар ти цом да иду где же ле. Ре ше ње за 
бол ни цу ви дим у по ве ћа њу бро ја тер-
ми на за спе ци ја ли стич ке пре гле де и 
ди јаг но сти ку, за још 20 од сто, али се 
мо ра узе ти у об зир да се сви хит ни и 
оде љен ски па ци јен ти од мах пре гле-
да ју. Ка да об но ви мо опре му и са мим 
тим сма њи мо мо гућ ност ква ро ва исте 
и све де мо је на ми ни мум, уво ђе ње 
по по днев них сме на у ам бу лан та ма 
где оне још не по сто је, и мо жда нај ва-
жни је по ве ре ње и раз у ме ва ње из ме ђу 
здрав стве них рад ни ка и па ци је на та, Др Живко Врцељ

Упут за ам бу лант но спе ци ја ли стич ки пре глед

- Пре не ко ли ко го ди на, при ли ком 
опе ра ци је жу чи, до био сам на по клон 
од бол ни це три вр сте ба ке три ја. 
Ле чи ли су ме че ти ри го ди не од бак те-
ри ја и ни су ме из ле чи ли, док ни сам 
до шао у си ту а ци ју да не мо гу да се 
поп нем на спрат. Та да сам чуо за 
про фе со ра Ја сен ка Ђо зи ћа у Но вом 
Са ду, оти шао сам код ње га, до био 
те ра пи ју у ви ду ињек ци ја и из ле чио 
се – при ча Уме тић.

Бак те ри је
на по клон
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сва ка спор на си ту а ци ја по ста ће  
ре ши ва.

Што се ти че од но са осо бља ми тро-
вач ке бол ни це пре ма па ци јен ти ма, он 
је мно го бо љи не го ра ни јих го ди на. 
Еви дент но је да се не кад по ја ве про-
бле ми, али се они пра во вре ме но 
санк ци о ни шу. Увек ће би ти не за до-
вољ них, а ми се тру ди мо да сви ма 
иза ђе мо у су срет и ре ши мо про блем. 
Не за до вољ ни па ци јен ти мо гу по тра-
жи ти по моћ за штит ни ка пра ва па ци је-
на та у град ској ку ћи сва ко днев но и у 
на шој уста но ви за штит ни ка пра ва 
оси гу ра них ли ца. Пре ма из ве шта ји ма 
за шти т ни ка пра ва оси гу ра них ли ца, у 
про се ку ме сеч но бу де 15-так усме них 
при го во ра из ко јих не про из и ла зи 
по вре да пра ва па ци је на та. РФ ЗО 
по ста вља за шти ти ни ка пра ва оси гу-
ра них ли ца. Ап со лут но не оправ да вам 
не љу ба зност, иако је пре оп те ре ће-
ност ле ка ра и ме ди цин ских рад ни ка 
че сто пре ве ли ка, сва ком се са ду жном 
па жњом мо ра од го во ри ти и по мо ћи у 
ре ша ва њу на ста лих по те шко ћа на 
ре ла ци ји па ци јент-бол ни ца. Али исто 
та ко не оправ да вам и не до лич но 
по на ша ње па ци је на та, и без раз ло га 
вр ше при ти сак и по ка зу ју вер бал ну 
агре си ју пре ма за по сле ни ма. Од нос 
пре ма па ци јен ти ма свих ста ро сних 
до би, по ла, ве ре и на ци је је исти и 

не ма ме ста дис кри ми на ци ји Ми је смо 
све ста ри ја по пу ла ци ја, што је за бри-
ња ва ју ће, али не сто ји по да так о 
ло шем од но су пре ма ста ри јој по пу ла-
ци ји. Си стем за штит ни ка пра ва па ци-
је на та функ ци о ни ше на ни воу РФ ЗО-а, 
бол ни це и ор га на ло кал не са мо у пра-
ве, што сма трам да је ве о ма до бро 
ура ђе но у од но су на вре ме од пре 4-5 
го ди на ка да они ни су по сто ја ли. Сва-
ког ме се ца до би ја мо из ве шта је од 
За штит ни ка пра ва па ци је на та, све 
при ту жбе су про це су и ра не, а по не кад 
има и ла жних при ја ва Ми ни стар ству 
здра вља о не са ве сном ле че њу или 
оп хо ђе њу пре ма па ци јен ти ма. Ре ше-
ње по вре ме них про бле ма ове вр сте 
ви дим у обо стра ном стр пље њу и раз-
у ме ва њу.

Ина че, од 01.01.2017.г., ле ка ри су 
оси гу ра ни пре ко ле кар ске ко мо ре, 
та ко да ће лич но сно си ти тро шко ве 
суд ских пре су да по осно ву не са ве сног 
ле че ња или ле кар ске гре шке. Број 
та квих слу ча је ва је знат но сма њен у 
про те клој го ди ни, а ве ћи на суд ских 
про це са из ра ни јих го ди на је ре ше на и 
фи нан сиј ски по кри ве на.

По след њих не ко ли ко ме се ци Ми ни-
стар ство здра вља у здрав стве ним 
уста но ва ма у Ср би ји спро во ди ак ци је 
бес плат них пре вен тив них пре гле да, 
јед не не де ље у ме се цу, упра во у ци љу 
сма ње ња ли сте че ка ња и за ка зи ва ња, 

као и до ступ но сти здрав стве не за шти-
те и нео си гу ра ним ли ци ма. У три 
до са да шње ак ци је, пре гле да но је у 
про се ку, бли зу 500 гра ђа на.

У то ку 2018. го ди не, по кра јин ски 
се кре та ри јат за здрав ство и Ми ни-
стар ство здра вља пла ни ра ју на бав ку 
но вог ЦТ апа ра та за на шу бол ни цу, 
по том сте ри ли за то ра, ла па ро скоп ског 
сту ба за хи рур ги ју, као и ре но ви ра ње 
не ких де ло ва бол ни це. Ве о ма смо 
за хвал ни ре сор ном се кре та ри ја ту на 
че лу са доц.др Зо ра ном Гој ко ви ћем и 
ми ни стру здра вља асс.др Зла ти бо ру 
Лон ча ру, на свим до са да шњим ак тив-
но сти ма ко је во де ка уна пре ђе њу 
функ ци о ни са ња Оп ште бол ни це 
Срем ска Ми тро ви ца и бо љој здрав-
стве ној за шти ти гра ђа на срем ског 
окру га.

Још мо рам да на по ме нем да је ак ту-
ел ни про блем свих здрав стве них уста-
но ва Ре пу бли ке Ср би је, па та ко и 
на ше, од ла зак здрав стве них рад ни ка 
са ис ку ством у ино стран ство. То су 
рад ни ци у ко је су уло же на зна чај на 
сред ства за шко ло ва ње. Ка да је реч о 
ле ка ри ма ко ји ра де и у бол ни ци и у 
при ват ној прак си, они по за ко ну има ју 
пра во на до пун ски рад, а нај ва жни је је 
да, док су у бол ни ци свој по сао оба-
вља ју са ве сно – из ја вио је др Жив ко 
Вр цељ, ди рек тор Оп ште бол ни це у 
Срем ској Ми тро ви ци за М но ви не.

при ти сак. Он да уме сто да се по све ти 
па ци јен ту, гле да у ра чу нар и не што 
ку ца, пој ма не ма ни шта му при чам. 
Пре пи ше ми те ра пи ју и ка же да до ђем 
за шест ме се ци на кон тро лу. Пи там га 
ја а шта да ра дим ако ми не бу ду од го-
ва ра ли ле ко ви. А он ка же да про бам 
он да да за ка жем пре глед ван ред но. И 
та ко и бу де, по што ми ни су од го ва ра ли 
ле ко ви, одем у ин тер ни стич ку ам бу-
лан ту, али се стра на шал те ру не ће да 
ме при ми јер не мам за ка за но, иако им 
ка жем да сам до шао да про ме ним 
те ра поију. Оне ми ка жу да док то ра 
мо гу на ћи ви кен дом на оде ље њу или 
да ви дим где при ват но ра ди. Он да ја 
поч нем да пи јем оно што сам ра ни је 
пио, а ка да до ђем на кон тро лу, док тор 
про ко ме та ри ше да ја ње му не ве ру јем 
– при ча сво ја ис ку ства Са ва Уме тић.

Наш са го вор ник је пре не ко ли ко 
го ди на имао ис ку ства и са оч ним ле ка-
ром, а на пре глед је тре бао да че ка 
пет ме се ци. Обра тио се за штит ни ку 
пра ва па ци је на та, и пре гле дан је на кон 
ме сец да на.

- Тра же но ми је да идем код оч ног 
због ше ће ра и за ка за ли су ми за пет 
ме се ци пре глед, пет ме се ци сам тре-
бао да че кам да ми пре гле да ју оч но 
дно, а у сва кој оп ти чар ској рад њи ка да 
оде те, ра ди ле кар из бол ни це. По 
ме ни је по ште но да ако не ко хо ће да 
ра ди при ват но, не ка ра ди, али му он да 
ни је ме сто у бол ни ци. Или уве сти да 
со ци јал но ре фун ди ра пре гле де у при-
ват ној прак си, па ле по мо жеш да 

би раш где ћеш оти ћи на пре глед. Си гу-
ран сам да би до бар део ле ка ра ко ји 
ра ди у бол ни ци из гу био па ци јен те – 
ка же Уме тић.

На жа лост, ве лик је број оних ко ји 
има ју слич на ис ку ства са ле ка ри ма и 
здрав стве ним си сте мом уоп ште, али 
је ма ло оних ко ји се од лу че да јав но о 
то ме про го во ре. Би ти бо ле стан је са мо 
по се би те шко, а још је те же па ци јен ти-
ма ко ји на и ла зе на не љу ба зне се стре, 
пре за по сле не док то ре, ко је сви ми из 
свог џе па пла ћа мо. 

Има и из у зе та ка, на рав но, не тре ба 
све ге не ра ли зо ва ти, али сва ка ко да 
си ту а ци ја у здрав ству ни је ни ма ло 
ру жи ча ста.  

Би ља на Се ла ко вић

Са ва Уме тић је је дан од ма ло број-
них ко ји зна сво ја пра ва. Те је та ко 
ус пео да на пла ти од др жа ве ана ли зу 
ко ју је оба вио у при ват ној ла бо ра то-
ри ји. На и ме, у слу ча ју да не мо же те 
да оба ви те пре глед за ко ји не по сто ји 
ли ста че ка ња у др жав ној бол ни ци у 
ро ку од 30 да на мо же те пре глед оба-
ви ти код при ват ног ле ка ра и тра жи ти 
ре фун да ци ју тро шко ва од Ре пу блич-
ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње.

- Ка да су тре ба ли да ми се ура де 
ту мор мар ке ри због ин тер ни стич ког 
пре гле да, тра жи ли су ми их ле ка ри, 

оти шао сам у ла бо ра то ри ју ми тро вач-
ке Бол ни це где су ми ре кли да они не 
мо гу то да ми ура де, јер не ма ју те сто-
ве. Ја им ка жем али то ме ни тре ба, а 
они ће ме ни ура ди те при ват но. Ка жем 
ја њи ма, ура ди ћу ја то при ват но, али 
ко ће то да пла ти. Тра жио сам да ми 
да ју по твр ду да не мо гу да ура де ана-
ли зу, ура дио те сто ве при ват но, а ка да 
су сти гли ре зул та ти одем са њи ма на 
пре глед и тра жим зах тев за ре фун да-
ци ју тро шко ва. Ус пео сам да из деј-
ству јем да ми ис пла те све тро шко ве 
– ка же наш са го вор ник.

При ват но на пре глед, 
па ре фун ди рај тро шко ве

Би ти бо ле стан је
са мо по се би те шко,

а још је те же
па ци јен ти ма ко ји

на и ла зе на не љу ба зне 
се стре, пре за по сле не 
док то ре, ко је сви ми 

из свог џе па пла ћа мо
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Тра ди ци о нал ним ли тур ги ја ма у 
пра во слав ним хра мо ви ма ши-
ром Сре ма обе ле жен је Бо жић. 

Ли тур ги ја ма је прет хо ди ло па ље ње 
бад ња ка, у при су ству ве ли ког бро ја 
вер ни ка. 

Па ље њу бад ња ка ис пред цр кве Све-
тих сир миј ских му че ни ка у Ма лој Бо сни 
у Срем ској Ми тро ви ци при су ство вао је 
и гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер, 
ко ји је при су ство вао и бо жић ним бо го-
слу же њи ма у Хра му Све тог Ки ри ла и 
Ме то ди ја у На се љу Ка ме њар и у цр кви 
Све тог Ди ми три ја у цен тру гра да.

По во дом Бад њег да на за ме ни ца 
гра до на чел ни ка Све тла на Ми ло ва но-
вић, по моћ ник гра до на чел ни ка Бог дан 
Ку змић и пред став ни ци На ци о нал ног 

пар ка „Фру шка го ра“ де ли ли су Ми-
тров ча ни ма бад ња ке на Град ском тр гу.

Пред став ни ци рум ске ло кал не са-
мо у пра ве при су ство ва ли су тра ди ци о-
нал ном па ље њу бад ња ка у Хра му Са-
бо ра Срп ских Све ти те ља, нај но ви јој 
рум ској цр кви у На се љу Ку дош.

По оби ча ју бад ња ци су се, на Бад-
ње ве че мо гли узе ти и у свим рум ским 
цр ква ма где се од 17 ча со ва одр жа ва-
ло по ве чер је, а по том па лио бад њак, у 
при су ству број них гра ђа на. Та ко је би-
ло и у по ноћ ка да је за по че ло ју тре ње.

На Бад ње ве че, кон цер том рум ских 
там бу ра ша из Град ског там бу ра шког 
ор ке стра „Бран ко Ра ди че вић“ окон ча-
на је и ма ни фе ста ци ја „Бо жић на ули-
ца“.

У при су ству ве ли ког бро ја вер ни ка 
у хра му Ва ве де ња Пре све те Бо го ро-
ди це у Ин ђи ји одр жа на је све та ли тур-
ги ја, на кон че га је усле ди ло па ље ње 
бад ња ка. Овом чи ну при су ство вао је 
и пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди-
мир Гак.

У пра во слав ним хра мо ви ма ши ром 
оп шти не Пе ћин ци 6. ја ну а ра одр жа на 
су ве чер ња бо го слу же ња и па ље ња 
бад ња ка, а оп штин ско ру ко вод ство на 
че лу са на чел ни ком Оп штин ске упра ве 
Жељ ком Тр бо ви ћем при су ство ва ло је 
ве чер њој слу жби у цр кви Све тог Ваз-
не се ња Го спод њег у Де чу. 

Ка ко је ре као на чел ник Тр бо вић, ве-
чер ње бо го слу же ње при ли ка је да се 
Бад ње ве че про ве де за јед но са гра-
ђа ни ма пе ћи нач ке оп шти не, јер су бо-
жић ни пра зни ци вре ме ми ра, за јед ни-
штва и то ле ран ци је.

Бад њи дан је и у Епар хи ји ста ро па-
зо вач кој за по чео је ју тар њом ли тур ги-
јом, а то ком по по дне ва у свим цр ква-
ма слу же но је све ча но по ве чер је уз 
па ље ње Бад ња ка. По ве чер ју у Хра му 
Све тог про ро ка Или је у Ста рој Па зо ви, 
по ред ве ли ког бро ја вер ни ка, при су-
ство ва ли су и пред став ни ци по ли тич-
ког и дру штве но – кул тур ног жи во та. 
Че сти та ју ћи гра ђа ни ма Ста ре Па зо ве 
овај ве ли ки пра зник, пред сед ник Оп-
шти не Ђор ђе Ра ди но вић по же лео је 
пре све га, до бро здра вље и да у овој 
ви ше на ци о нал ној оп шти ни сви и убу-
ду ће жи ве у ми ру и љу ба ви, по шту ју ћи 
јед ни дру ге као и до са да.  

Е. М. Н.

БО ЖИЋ У СРЕ МУ

Про сла вљен дан
Хри сто вог ро ђе ња

Бадње вече у Срем ској Ми тро ви ци

Па ље ње бад ња ка у Цр кви Све тог Или је у Ста рој Па зо ви
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СКУПШТИНА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Одго во ран и амби ци о зан
буџет за 2018. годи ну
Буџет Општи не Инђи ја за 2018. 

годи ну изно си 5,1 мили јар ду 
дина ра и као такав усво јен је 

већи ном гла со ва одбор ни ка на 
послед њој сед ни ци локал ног пар ла-
мен та у 2017. годи ни. У овом, како 
пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак 
каже, одго вор ном и амби ци о зном 
пла ну при хо да и рас хо да, збир је 5,1 
мили јар ду дина ра и када се поре ди 
са ком шиј ским општи на ма знат но је  
већи, пре све га, због сред ста ва пред-
ви ђе них за вра ћа ње ста рих дуго ва.

- Ми мора мо да има мо одго во ран и 
амби ци о зан буџет. Одго во ран у сми-
слу да вра ћа мо дуго ва ња, да се са 
њима бори мо и да пара лел но са 
тиме ради мо и ову раз вој ну стра ну - 
каже Гак и дода је: 

- Асфал ти ра ће мо ули це, попра-
вља ти школ ске објек те, ради ће мо на 
уре ђе њу игра ли шта, финан си ра ће мо 
и пома га ти спорт ске и дру ге колек ти-
ве. Заи ста пред ви ђа мо буџе том мно-

го тога. Буџет за спорт је на исто риј-
ском нивоу и надам се да ћемо нај ве-
ћи део моћи и да оства ри мо.

Општин ски јав ни сек тор у 2018. 
годи ни неће уве ћа ти тро шко ве адми-
ни стра ци је, али ће наста ви ти са инве-
сти ци о ним ула га њи ма. При мер за 
такву ори јен та ци ју је ЈКП „Водо вод и 
кана ли за ци ја“.

- Има ју ћи у виду ста ње које смо 
зате кли и како завр ша ва мо 2017. 
годи ну, може мо рећи да смо ура ди ли 
мно го тога уз реа ли за ци ју већег бро ја 
про је ка та. 2018. годи ну смо још амби-
ци о зни је пла ни ра ли. Има мо про јек те 
који су у току, жели мо да пусти мо 
фабри ку воде у проб ни рад, да је 
касни је пусти мо и зва нич но у рад, 
како би наши гра ђа ни, али и при вред-
ни субјек ти били снаб де ве ни нај ква-
ли тет ни јом водом - рекао је Дра го љуб 
Три фу но вић, дирек тор ЈКП „Водо вод 
и кана ли за ци ја“ и додао да ће у 2018. 
годи ни биће завр шен посао око 

изград ње буна ра и пове за них цево во-
да. 

На послед њој сед ни ци СО Инђи ја у 
2017. годи ни одбор ни ци су усво ји ли 
анти ко руп циј ски план као и неко ли ко 
одлу ка које регу ли шу упра вља ње 
згра да ма колек тив ног ста но ва ња.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак,
пред сед ник Општи не Инђи ја

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ВУК РАДОЈЕВИЋ ОБИШАО ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ

Покра ји на пома же раз вој општи не
Покра јин ски секре та ри јат за пољо-

при вре ду, водо при вре ду и шумар-
ство у току 2017. годи не за про јек-

те реа ли зо ва не на тери то ри ји општи не 
Инђи ја издво јио је око 40 мили о на 
дина ра. Вук Радо је вић, покра јин ски 
секре тар за пољо при вре ду, водо при-
вре ду и шумар ство недав но је оби шао 
радо ве на изград њи кому нал не инфра-
струк ту ре - нових сабир них цево во да и 
бате ри ја буна ра, бунар ских шах то ва и 
огра де буна ра, за које је финан сиј ску 
подр шку пру жио ресор ни секре та ри јат. 
Уго во ром за реа ли за ци ју овог про јек та, 
пред ви ђе на су укуп на сред ства од 
24.432.831 динар, од чега Покра јин ски 
секре та ри јат обез бе ђу је 19.546.265 
дина ра, а Општи на Инђи ја 4.886.566 
дина ра.

Радо је вић је иста као да ће изград-
њом нових буна ра бити пове ћа на коли-
чи на захва ће не воде на изво ри шту, те 
ће бити пове ћан капа ци тет посто је ћег 
водо за хва та. Он је са пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве оби шао и севе ро-
и сточ ну рад ну зону где су завр ше ни 
радо ви на изград њи водо вод не мре же, 
коју је делом финан си рао Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду, водо-
при вре ду и шумар ство.

- Задо вољ ство ми је што смо у 2017. 
годи ни суфи нан си ра ли неко ли ко про је-
ка та на тери то ри ји општи не Инђи ја и 
нада мо се да ћемо ова ко ква ли тет ну 

сарад њу наста ви ти и у 2018. годи ни. 
Уче шће секре та ри ја та у реа ли за ци ји 
изград ње водо вод не мре же, дужи не 
1.100 мета ра у инду стриј ској зони је око 
10 мили о на дина ра и укуп на вред ност 
нашег суфи нан си ра ња по разним про-
јек ти ма била је око 40 мили о на дина ра 
у 2017. годи ни - рекао је Радо је вић.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак се захва лио на несе бич ној 

подршци при реа ли за ци ји вео ма бит-
них про је ка та за све ста нов ни ке општи-
не Инђи ја. Гак је иста као да је локал на 
само у пра ва за непу них шест месе ци, 
захва љу ју ћи Вла ди Вој во ди не изгра ди-
ла ско ро две хиља де мета ра асфалт-
ног пута, ком плет ну водо вод ну мре жу, 
а оче ку ју се и радо ви на изград њи дру-
гог кра ка водо во да у инду стриј ској 
зони.

Општи ни Инђи ја 40 мили о на за инфра струк тур не про јек те
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Шко ла кли за ња

Са првим дани ма нове 2018. годи-
не поче ла је са радом шко ла кли за ња 
на кли за ли шту код Гим на зи је у Инђи-
ји. Како су иста кли пред став ни ци 
Уста но ве Спорт ски цен тар на тај 
начин су омо гу ћи ли свим сугра ђа ни-
ма да иску се чари овог спор та. Шко ла 
кли за ња ради сва ки дан у пери о ду од 
10 до 12 часо ва, а за почет ни ке је 
обез бе ђе на аде кват на опре ма уз 
над зор инструк то ра. Кли за ли ште код 
Гим на зи је отво ре но је сва ког дана од 
10 до 22 часо ва, а у прва три дана од 
почет ка рада посе ти ло га је пре ко 
1.300 кли за ча, потвр ђу ју из Уста но ве 
Спорт ски цен тар и дода ју да је и ове 
годи не цена кли за ња 100 дина ра за 
сат вре ме на кори шће ња и у цену је 
ура чу на то и кори шће ње кли заљ ки. 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПОМАЖЕ ПОЛИЦИЈИ

Уру че на опре ма
поли циј ској ста ни ци

Послед ње дане 2017. годи не 
пред став ни ци Општи не Инђи ја 
иско ри сти ли су како би поли циј-

ској ста ни ци доде ли ли тех нич ку опре-
му у вред но сти од мили он дина ра. 
Опе ра тив ци инђиј ског МУП-а доби ли 
су пан ци ре које до сада нису има ли, 
купље не су купе, чуње ви, рачу нар ска 
опре ма, штам па чи, диги тал ни фото а-
па ра ти, лам пе и дру ге нео п ход не ства-
ри за ефи ка сни ји рад поли циј ских слу-
жбе ни ка.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак иста као је да је ово наста вак 
добре и интен зив не сарад ње са поли-
циј ском ста ни цом у Инђи ји.

- Без бед ност наших сугра ђа на нам је 
на првом месту и у скла ду са овла шће-

њи ма мак си мал но ћемо допри не ти да 
она буде на нај ви шем нивоу - иста као 
је Гак и додао да је купо ви на тех нич ке 
опре ме за поли ци ју реа ли зо ва на пре-
ко Саве та за без бед ност сао бра ћа ја 
општи не Инђи ја.

У име поли циј ске ста ни це опре му 
је при мио начел ник Горан Костић који 
се захва лио локал ној само у пра ви на 
купо ви ни нео п ход них сред ста ва за рад 
поли циј ских слу жбе ни ка. 

- Захва љу је мо се локал ној само у-
пра ви и њеним пред став ни ци ма на 
дона ци ји која ће допри не ти ква ли-
тет ни јем оба вља њу наших посло ва 
и зада та ка а самим тим и пове ћа њу 
без бед но сти гра ђа на општи не Инђи ја 
- иста као је Костић. М. Ђ.

Дона ци ја тех нич ке опре ме Поли ци ји

У току про шле годи не инђиј ска 
реги стро ва на пољо при вред на 
газдин ства доби ла су укуп но 110 
мили о на дина ра пре ко кон кур са које 
је рас пи сао  Покра јин ски секре та ри-
јат за пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство. Вук Радо је вић рекао је 
да је око 65 мили о на дина ра уло же-
но у поди за ње про тив град них мре-
жа, 17 мили о на у мре же за навод ња-
ва ње, док је оста так рас по ре ђен на 
оста ле сти му ла ци је које секре та ри-
јат финан си ра. Радо је вић је под се-
тио да пољо при вред ни ци ма мла ђим 
од 40 годи на, жена ма и они ма који се 
баве пољо при вре дом у оте жа ним 
усло ви ма, поврат нов ца иде и до 70 
одсто у одно су на реа ли зо ва ну инве-
сти ци ју.

110 мили о на
дина ра за село 

Ста нов ни ци општи не Инђи ја били 
су јед ни од нај ху ма ни јих у Срби-
ји са про цен том од око 5,7 дава-

ња у одно су на број ста нов ни ка у 2017. 
годи ни. 

- У току про шле годи не на тери то ри-
ји наше општи не укуп но 2.318 људи се 
ода зва ло акци ја ма дава ња крви, од 
тога је њих 220 одби је но из здрав стве-
них раз ло га. Када се томе дода ју ста-
нов ни ци наше општи не који крв дају у 
Новом Саду, Бео гра ду или неком дру-
гом већем цен тру доби је се пода так да 
је од наших сугра ђа на при ку пље но 
укуп но око 2.700 једи ни ца крви. Конач-
ни резул та ти ће бити гото ви током 
фебру а ра, али ми оче ку је мо да ово 

буде резул тат који ће бити нај бо љи у 
Вој во ди ни, а дру ги у Срби ји, тако да 
наши сугра ђа ни заи ста заслу жу ју све 
похва ле за иска за ну хума ност - рекла 
је Мире ла Седлан, секре тар Црве ног 
крста.

Током 2017. годи не реа ли зо ва но је 
39 редов них и седам ван ред них акци ја 
добро вољ ног дава ња крви на тери то-
ри ји општи не Инђи ја. Ван ред не акци је 
су орга ни зо ва не због сма ње них зали-
ха крви у Заво ду за тран сфу зи ју крви 
Вој во ди не. У 2018. годи ни пла ни ра но 
је 39 редов них акци ја добро вољ ног 
дава ња крви, а прва је одр жа на 8. 
јану а ра.

 М. Ђ.

ЦРВЕНИ КРСТ

Први по хума но сти у Вој во ди ни

-То је подр шка која нам вео ма мно го 
зна чи. Пет нових инве сти ци ја ће уско-
ро поче ти да се реа ли зу ју на овом 
месту и хте ли смо сли ку наше инду-
стриј ске зоне да пока же мо Срби ји, да 
се види да смо је у пот пу но сти опре-
ми ли и да озбиљ но ради мо. Сада рас-
по ла же мо са 97 хек та ра општин ске 
земље где сва ки инве сти тор купу је 
пар це лу по цени на коју је про це ње на. 
Могу сло бод но рећи да је у пита њу 
јед на од нај о пре мље ни јих и нај у ре ђе-
ни јих инду стриј ских зона у Срби ји - 
каже пред сед ник Општи не Инђи ја.

М. Ђ.
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ПРО БЛЕМ ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ БОЛО ВА ЊА У ПРИ ВАТ НИМ ФИР МА МА

Лажна боло ва ња после ди ца 
лоших усло ва рада и бедних пла та

Да ли радници у Срби ји све чешће 
побо ље ва ју? Или на боло ва ње 
одла зе из дру гих раз ло га? Одго-

вор на то пита ње није лак. А и зави си 
кога пита те, рад ни ке или посло дав це. 
Однос пре ма раду и данас се често 
води кри ла ти цом не можеш ти 
мене тако мало пла ти ти, коли ко ја мало 
могу ради ти. 

Пита ње боло ва ња отво ре но је и на 
послед њој сед ни ци Пар ла мен та при-
вред ни ка Срем ског окру га, када су се 
посло дав ци пожа ли ли на честа одсу-
ства рад ни ка услед боло ва ња. Ако је 
веро ва ти посло дав ци ма, све више рад-
ни ка „отва ра“ боло ва ње када им недо-
ста је неко ли ко дана годи шњег одмо ра, 
у вре ме сетве или жетве како би завр-
ши ли сво је пољо при вред не радо ве или 
пак додат но зара ди ли на неким дру гим, 
обич но сезон ским, посло ви ма. Веру ју и 
да је сва ко тре ће боло ва ње лажно. 
Посто је и при ме ри када рад ни ци одла-
ском на боло ва ње изра жа ва ју тихи про-
тест због ниских при ма ња или лоших 
усло ва рада, те им је све јед но да ли ће 
бити на боло ва њу или ради ти, јер ће 
им пла та бити иста.

Поку ша ли смо да сазна мо од пред-
став ни ка митро вач ких фир ми какво је 

њихо во мишље ње о овој теми, јер се 
по чар ши ји све чешће спо ми ње зло у по-
тре ба боло ва ња. Међу тим посло дав ци 
нису били пре те ра но рас по ло же ни да 
гово ре за наше нови не. Из фир ме Итон 
елек трик су нам рекли да њихо ва ком-

па ни ја такве ства ри не комен та ри ше 
кроз меди је. Из ком па ни је Хај лекс су 
крат ко одго во ри ли да они има ју јасну 
про це ду ру у слу ча ју боле сти неког од 
запо сле них и да томе посве ћу ју дужну 
пажњу, увек пола зе ћи од тога да је док-

Срп ски рад ни ци су чешће на боло ва њу од сло вач ких или немач ких

Ната ша Сапун, пред сед ни ца Син ди ка та

Из Син ди ка та пору чу ју 
да сва ки посло да вац 
пона о соб тре ба да
пре и спи та раз ло ге
који дово де до
пове ћа ног боло ва ња, 
да ли су то усло ви 
рада, зара де, и да са 
син ди ка ти ма у сво јим 
фир ма ма сагле да ју
све окол но сти
и про на ђу реше ње
за сво ју фир му

Посто је и при ме ри када
рад ни ци одла ском на

боло ва ње изра жа ва ју тихи 
про тест због ниских при ма ња 
или лоших усло ва рада, те им 

је све јед но да ли ће бити на 
боло ва њу или ради ти, јер ће 

им пла та бити иста



1510. JANUAR 2018.  M NOVINE

тор са оправ да ним раз ло гом послао 
запо сле ног на боло ва ње. Дра га на 
Перић, дирек тор ка фир ме Еуро цајт је 
за наше нови не изја ви ла да у њихо вом 
пред у зе ћу посто ји неко ли ко рад ни ка 
који често кори сте боло ва ње.

- За сада нисмо има ли потре бу да 
фор ми ра мо коми си ју која би кон тро ли-
са ла рад ни ке. У сва ком колек ти ву 
посто је они рад ни ци који без обзи ра на 
усло ве и зара ду ипак кори сте боло ва-
ња, али као што смо напо ме ну ли, то је 
само неко ли ци на – изја ви ла је Перић. 

Писме ни допис смо упу ти ли и ком па-
ни ји Купер стан дард, јер има мо незва-
нич не подат ке да део рад ни ка одла-
ском на боло ва ња изра жа ва револт 
због лоше зара де и усло ва рад. Зато 
смо их пита ли сле де ће:

Шта мисли те да су раз ло зи за уче
ста ло боло ва ње? Да ли можда рад ни
ци тако изра жа ва ју неза до вољ ство 
због лоших усло ва рада или малих 
зара да? На који начин се Ваше пред у
зе ће носи са овим про бле мом? Има мо 
сазна ња да се у Купер стан дар ду при
пре ма колек тив ни уго вор и да је дого
во ре но да они рад ни ци који нису на 
боло ва њу доби ја ју 10 одсто на пла ту. 
Да ли је то један од начи на да се сти
му ли шу рад ни ци да не одла зе на боло
ва ње? Одго во ре на ова пита ња нажа-
лост нисмо доби ли. 

Са дру ге стра не, Ната ша Сапун, 
пред сед ни ца Већа само стал них син ди-
ка та за Град Срем ску Митро ви цу и 
Општи ну Шид каже да и до њих дола зе 
инфо ра ци је о пове ћа ном про цен ту 
боло ва ња међу запо сле ни ма, а наро-
чи то из при ват них пред у зе ћа која има ју 
вели ки број запо сле них. 

- Нарав но, руку под руку са овом 
чиње ни цом, од стра не посло да ва ца 

одмах се рађа и иде ја о зло у по тре би 
боло ва ња. Сма тра мо да ни посло дав-
ци, а ни ми нема мо пра во да цени мо да 
ли је неко боле стан или не. За то посто-
је струч ни људи, лека ри, који са аспек-
та стру ке и лекар ског кодек са врше 
про це ну здрав стве ног ста ња и спо соб-
но сти за рад. Веру је мо да је нај ве ћи 
број боло ва ња оправ дан и иза зван пре 
све га сезон ским боле сти ма које се лако 
шире у вели ким колек ти ви ма, али и 
повре да ма на раду и после ди ца ма про-
фе си о нал них обо ље ња. Уко ли ко се од 
стра не посло дав ца и роди сум ња у зло-
у по тре бу боло ва ња истом сто је на рас-
по ла га њу меха ни зми пред ви ђе ни  
Зако ном о раду чијом при ме ном се 
врло ефи ка сно може про ве ри ти здрав-
стве но ста ње запо сле них. Уко ли ко се 
сум ња посло дав ца пока же као оправ-
да на Закон о раду дозво ља ва посло-
дав цу чак и да отка же запо сле ном уго-
вор о раду. Како има мо инфор ма ци ју у 
наја ви је и доно ше ње пра вил ни ка о 
кон тро ли боло ва ња који ће додат но 
раз ра ди ти и поо штри ти ту област – 
рекла је за наше нови не Ната ша Сапун.

Нарав но, не тре ба све гене ра ли зо ва-
ти. Има и оних који ма је одла зак на 
боло ва ње нео п хо дан јер су заи ста 
боле сни, те они могу да испа шта ју.

Из Син ди ка та пору чу ју и да сва ки 
посло да вац пона о соб тре ба да пре и-
спи та раз ло ге који дово де до пове ћа ног 
боло ва ња, да ли су то усло ви рада, 
зара де, и да са син ди ка ти ма у сво јим 
фир ма ма сагле да ју све окол но сти и 
про на ђу реше ње за сво ју фир му.

Било како било, да ли само често 
лаже мо сво је над ре ђе не да смо боле-
сни, или је нешто дру го у пита њу, али 
про се чан Србин про ве де дупло више 
дана на боло ва њу од свог коле ге из 
Сло вач ке и чак шест пута више од 
немач ког рад ни ка. Пре ма неким ста ти-
сти ка ма про се чан рад ник у Срби ји због 
здрав стве них про бле ма са посла одсу-
ству је у про се ку 25 дана годи шње. 

Биља на Села ко вић

Лека ри опште прак се кажу да, када 
им дође паци јент и пожа ли им се на 
боло ве у нога ма, рука ма, кич ми или 
на неке дру ге здрав стве не про бле ме, 
нарав но да ће га посла ти на боло ва-
ње и да ура ди додат не ана ли зе. 

Пола зе од тога да ће сва ко доћи код 
лека ра зато што је боле стан и нема ју 
они пра во да изи гра ва ју детек ти ве. И 
дода ју да им се нај че шће обра ћа ју 
људи који раде у фабри ка ма, тешке 
физич ке посло ве.

Веру је мо паци јен ти ма

Ако је веро ва ти
посло дав ци ма, све 

више рад ни ка
„отва ра“ боло ва ње 
када им недо ста је 

неко ли ко дана
годи шњег одмо ра,
у вре ме сетве или 

жетве како би
завр ши ли сво је
пољо при вред не
радо ве или пак

додат но зара ди ли
на неким дру гим, 

обич но сезон ским, 
посло ви ма. Веру ју
и да је сва ко тре ће 
боло ва ње лажно

Мини стар за рад Зоран Ђор ђе вић 
је наја вио да ће инспек то ри Мини-
стар ства здра вља Срби је кон тро ли-
са ти лека ре који одо бра ва ју боло ва-
ња запо сле ни ма, јер посло дав ци 
кажу да је зло у по тре ба боло ва ња 
про блем. Он је додао да по Зако ну о 
раду, посло да вац може да про ве ри 
боло ва ње одо бре но њего вом запо-
сле ном.

- Он може, ако про це ни да рад ник 
зло у по тре бља ва боло ва ње, да га 
поша ље на додат ну кон тро лу о свом 
тро шку а, ако зло у по тре бља ва боло-
ва ње, може да буде рас ки нут уго вор 
о раду - рекао је Ђор ђе вић.

Кон тро ла лека ра
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ДОМ ЗДРА ВЉА ПЕ ЋИН ЦИ

Но во са ни тет ско во зи ло
Чел ни ци Оп шти не Пе ћин ци пред 

крај 2017. го ди не уру чи ли су 
кљу че ве но вог ком плет но опре-

мље ног са ни тет ског во зи ла ди рек то-
ри ци пе ћи нач ког До ма здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“ Ду брав ки Цвет ко вић 
Ми ћић, ко је је на ба вље но сред стви ма 
ко ја су обез бе ђе на на кон кур су Упра ве 
за ка пи тал на ула га ња Ауто ном не По-
кра ји не Вој во ди не.

Пре ма ре чи ма ди рек то ри це До ма 
здра вља Ду брав ке Цвет ко вић Ми ћић, 
ово је ду го о че ки ва ни дан за ову уста-
но ву.

- С об зи ром на то да тре нут но има-
мо два ста ра из ра у бо ва на во зи ла ко ја 
не ис пу ња ва ју по тре бе на ше уста но ве, 
хит не слу жбе и тран спор та па ци је на-
та, ово са ни тет ско во зи ло ће олак ша-
ти наш по сао, а оно што ће ком плет но 
за до во љи ти по тре бе на ше слу жбе је 
још јед но са ни тет ско во зи ло ко је нам 
је обе ћао ми ни стар здра вља Зла ти бор 
Лон чар, при ли ком не дав не по се те оп-
шти ни Пе ћин ци, чи ме ће мо у пот пу но-
сти би ти спрем ни да да но ноћ но ква ли-
тет но оба вља мо свој по сао и бу де мо 
на услу зи па ци јен ти ма – ре кла је Цвет-
ко вић Ми ћић.

У До њем То вар ни ку 3. ја ну а ра пу штен је у 
рад бан ко мат бан ке По штан ска ште ди о ни ца, а 
на но вом бан ко ма ту су пр ве тран сак ци је из вр-
ши ли пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
До њи То вар ник Ми лан Алек сић и на чел ник 
Оп штин ске упра ве Оп шти не Пе ћин ци Жељ ко 
Тр бо вић, ко ји је том при ли ком на гла сио да се 
ло кал на са мо у пра ва тру ди да у свим на се љи-
ма пе ћи нач ке оп шти не гра ђа ни ма обез бе ди 
ни во услу га ко је има ју и ста нов ни ци ве ћих сре-
ди на.

- Ако же ли мо да мла ди љу ди оста ју у на се-
љи ма у ко ји ма су ро ђе ни, да ту осни ва ју по ро-
ди це и да не од ла зе у гра до ве, по ред по сла 
мо ра мо на сто ја ти да им обез бе ди мо и ква ли тет 
жи во та као у ве ћим сре ди на ма, а то под ра зу ме-
ва да у свом на се љу има ју и по шту и ам бу лан ту 
и шко лу и вр тић и све оста ло што би им би ло 
до ступ но ка да би жи ве ли у гра ду. На том по љу 
смо у про те клом пе ри о ду до ста ура ди ли, али то 
је по сао ко ји ни је за вр шен и ко јем ће мо по све-
ти ти до ста вре ме на и енер ги је и у на ред ном 
пе ри о ду. Са да су ста нов ни ци До њег То вар ни ка 
до би ли бан ко мат и ви ше не ће мо ра ти да пу ту ју 
до Пе ћи на ца да би по ди гли но вац, већ ће то 
мо ћи да ура де код ку ће – из ја вио је Тр бо вић.

Ми лан Алек сић се у име ме шта на До њег 
То вар ни ка за хва лио По штан ској ште ди о ни ци 
ко ја је ин ста ли ра ла бан ко мат, али и пе ћи нач кој 
ло кал ној са мо у пра ви ко ја је без на кна де усту-
пи ла про стор за по ста вља ње бан ко ма та.

БАН КО МАТ У ДО ЊЕМ ТО ВАР НИКУ

Но вац са да ди жу 
„код ку ће“

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА ПЕ ЋИН ЦИ

За ме на сто ла ри је 

На чел ник Оп штин ске упра ве 
Оп шти не Пе ћин ци Жељ ко 
Тр бо вић об и шао је 27. де-

цем бра Пред школ ску уста но ву 
„Вла да Об ра до вић Ка ме ни“ у Пе-
ћин ци ма, где су за вр ше ни ра до ви 
на за ме ни до тра ја ле сто ла ри је 
на фи скул тур ној са ли но вом ПВЦ 
сто ла ри јом.

Он је том при ли ком из ја вио да 
је ре но ви ра ње обје ка та обра зов-
них уста но ва на те ри то ри ји оп-
шти не Пе ћин ци био и остао је дан 
од при о ри те та пе ћи нач ке ло кал не 
са мо у пра ве.

- У про те кле че ти ри го ди не ре-

но ви ра ли смо објек те шко ла у де-
вет на се ља и објек те пред школ-
ске уста но ве у пет на се ља на ше 
оп шти не, а по бољ ша ње усло ва 
у ко ји ма на ша де ца уче зна ча јан 
је део и но вог ин ве сти ци о ног ци-
клу са ко ји смо у оп шти ни Пе ћин-
ци по кре ну ли то ком де цем бра и 
у окви ру ко јег ће мо ре но ви ра ти 
школ ске објек те у се дам на се ља 
и објек те пред школ ске уста но ве у 
шест на се ља на ше оп шти не. На-
ша де ца за слу жу ју бо ље усло ве 
за уче ње и ми ће мо да ти све од 
се бе да им то обез бе ди мо – на ја-
вио је Тр бо вић. 
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ПУТИНЦИ

Лепо вре ме про ду жа ва радо ве
Жите љи Ули це Вла-

ди ми ра Назо ра у 
Путин ци ма ново го-

ди шње пра зни ке су доче ка-
ли у асфал ти ра ној ули ци.

Захва љу ју ћи неу о би ча-
је но лепом вре ме ну за крај 
децем бра асфал ти ра но је 
још неко ли ко ули ца у рум-
ској општи ни, међу који ма је 
и ова у Путин ци ма.

Овим радо ви ма је ули ца, 
после више од десет годи на, 
ком плет но уре ђе на.

- Део асфал та, у дужи ни 
100 мета ра овде је ура ђен 
пре десет годи на, а потом 
се ста ло са радо ви ма. Рум-
ска општи на је доне ла одлу-
ку да се цела ули ца уре ди 
и 25. децем бра су поче ли 
радо ви на асфал ти ра њу 
пре о ста лих 212 мета ра. За 
ове радо ве је из општин ског 
буџе та издво је но 1,1 мили он 
дина ра - каже Бран ко Ман-
дић, пред сед ник Саве та МЗ 
Путин ци.

Са овим радо ви ма се 
неће ста ти, те је Ман дић 
наја вио и пла но ве за 2018. 
годи ну.

– У 2018. биће реа ли зо ван 
про је кат пешач ко - бици кли-
стич ке ста зе изме ђу Пути-
на ца и Жар ков ца. Локал на 
само у пра ве је обез бе ди ла 
пре ко 20 мили о на дина ра и 
радо ви ће поче ти чим стиг не 
дозво ла ЈП „Путе ва Срби је“. 

Нај ва жни ји про је кат за нас у 
2018. годи ни биће сва ка ко 
изград ња врти ћа, а корист 
ће има ти и мали ша ни из 
окол них Доњих Петро ва ца 
и Жар ков ца. Цела про це ду-
ра је конач но завр ше на и 
вртић сигур но ради мо 2018.
годи не. Пре ма анке та ма, за 
вртић има мо бли зу 60 деце 
чији су роди те љи заин те-
ре со ва ни да их ту сме сте, 
а веру је мо да тај број може 
бити и већи. Општи на Рума 
ће финан си ра ти и тај про-
је кат и за то ће издво ји ти 
око девет мили о на дина ра 

- иста као је Бран ко Ман дић.
Поред радо ва у Путин-

ци ма, лепо вре ме је иско-
ри шће но и за поста вља-
ње новог асфал та у Ули ци 
Нико ле Тесле у гра ду, делу 
изме ђу Вино гра дар ске и 
Лењи но ве ули це.

Реч је о асфал ти ра њу нај-
у гро же ни јег дела поме ну те 
ули це у дужи ни од пре ко 
400 мета ра. Радо ве на уре-
ђе њу пут не инфра струк ту-
ре оби шао је 26. децем бра, 
тада су радо ви и окон ча ни, 
и пред сед ник Општи не Сла-
ђан Ман чић. 

– Захва љу ју ћи овим радо-
ви ма ули ца ће доби ти мно го 
бољи изглед, ква ли тет ни ју-
пут ну инфра струк ту ру, али 
ће бити и без бед ни ја за све 
уче сни ке у сао бра ћа ју. За 
ове радо ве је издво је но 3,5 
мили о на дина ра из буџе та. 
Наста ви ће мо да ради мо све 
док нам вре мен ски усло-
ви то омо гу ћа ва ју. Има мо 
паре на пози ци ја ма, отво-
ре не уго во ре и наста ви ће-
мо радо ве на пут ној инфра-
струк ту ри, али и на уре ђе њу 
обје ка та – ука зао је Сла ђан 
Ман чић. С. Џ.

Оби ла зак радо ва

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Алек сан дар Јова но вић на челу Водо во да
На самом почет ку сед ни це локал-

ног пар ла мен та Општи не Шид 
која је одр жа на 29. децем бра, 

одбор ни ци су оба ве ште ни о фор ми ра-
њу нове одбор нич ке гру пе - Демо крат-
ска уни ја коју пред ста вља ју одбор ни ци 
Ната ша Цвјет ко вић, Сне жа на Јев тић и 
Живан Мирић. 

Одбор ни ци су већи ном гла со ва усво-
ји ли изме не про гра ма посло ва ња јав-
них пред у зе ћа и уста но ва, а усво је ни 
су и њихо ви про гра ми рада за 2018. 
годи ну. Пре ма речи ма ново и ме но ва ног 
дирек то ра ЈКП Јав на расве та, услу ге 
и одр жа ва ње Душа на Ласти ћа, у овој 
годи ни у пла ну тог пред у зе ћа је изме ђу 
оста лог, јав но осве тље ње пру жног пре-
ла за Шид - Ваши ца, затим јав на расве-
та уз фор ми ра ну пешач ку ста зу у насе-
љу Исток у Шиду и јав но осве тље ње 
поред ОШ „Бран ко Ради че вић“ у Шиду. 

Усво је не су изме не и допу не одлу ке 

о оства ри ва њу пра ва у обла сти соци-
јал не зашти те на тери то ри ји шид ске 
општи не, којом су дефи ни са на пра-
ва на опре му кори сни ка за сме штај у 
уста но ву или дру гу поро ди цу, пра во на 
јед но крат ну помоћ, пра во на накна ду 
тро шко ва сахра не, помоћ у кући, сме-
штај у при хва ти ли шту и лич ног пра ти о-
ца дете та. Усво јен је и пред лог одлу ке 
о реа ли за ци ји буџе та једи ни це локал-
не само у пра ве у делу пла ни ра них 
рас хо да за услу ге соци јал не зашти те 
за 2018. годи ну. Овом одлу ком утвр-
ђе не су при о ри тет не услу ге соци јал не 
зашти те општи не Шид, које се финан-
си ра ју из сред ста ва намен ског тран-
сфе ра и изво р них при хо да једи ни ца 
локал не само у пра ве.

Уме сто доса да шњег дирек то ра ЈКП 
„Водо вод“ Мар ка Баји ћа, име но ван 
је нови врши лац дужно сти тог јав ног 
пред у зе ћа Алек сан дар Јова но вић. 

Усво јен је и пред лог одлу ке о изу зи ма-
њу од отку па ста но ва који су подиг ну-
ти сред стви ма датим или саку пље ним 
за добро твор не и дру ге дру штве но 
кори сне свр хе, као и пред лог одлу-
ке о општим пра ви ли ма кућ ног реда 
у стам бе ним и стам бе но - послов ним 
згра да ма. Одбор ни ци локал ног пар-
ла мен та усво ји ли су и пред лог реше-
ња о обра зо ва њу коми си је за изра ду 
годи шњег про гра ма зашти те, уре ђе ња 
и кори шће ња пољо при вред ног земљи-
шта за 2017. годи ну, а име но ва на је и 
коми си ја за спро во ђе ње кома са ци је 
земљи шта у општи ни Шид к.о. Моро-
вић. Послед ње тач ке днев ног реда 
одно си ле су се на изме не реше ња 
о раз ре ше њу и име но ва њу чла но ва 
школ ског одбо ра ОШ „Филип Вишњић“ 
Моро вић и чла но ва Управ ног одбо ра 
Дома здра вља и Кул тур но обра зов ног 
цен тра.
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МИХАЈ ЛО СТАН КО ВИЋ - МИША, ИСТРА ЖИ ВАЧ У СПЕ ЦИ ЈАЛ НОМ РЕЗЕР ВА ТУ
ПРИ РО ДЕ ЗАСА ВИ ЦА

Данас се тра жи
комо ди тет у при ро ди

Михај ло Стан ко вић 
Миша се пре ко
30 годи на бави 

терен ским
истра жи ва њи ма и 
сарад ник је ско ро 

свих науч них
инсти ту ци ја, које се 

баве еко ло ги јом и 
срод ним гра на ма.

До сада је обја вио 
143 науч на рада и 

чети ри књи ге чији је 
аутор или коа у тор. 

„Под нога ма“ има 
чита ву Срби ју,

Маке до ни ју, Црну 
Гору и Босну

и Херце го ви ну

Сви они који су барем један пут 
посе ти ли Спе ци јал ни резер ват 
при ро де Заса ви ца сва ка ко су 

при ме ти ли добро „нао ру жа ног“ истра-
жи ва ча, Михај ла Стан ко ви ћа, вели ког 
заљу бље ни ка у при ро ду. Када га угле-
да те, она ко „нато ва ре ног“ са вели ким 
ран цем на леђи ма и свим њего вим 
апа ра ти ма за пра ће ње, посма тра ње и 
беле же ње ста ња на тере ну, схва ти те 
да је он пра ви човек на пра вом месту. 
Михај ло Стан ко вић се пре ко 30 годи на 
бави терен ским истра жи ва њи ма и 
сарад ник је ско ро свих науч них инсти-
ту ци ја, које се баве еко ло ги јом и срод-
ним гра на ма. До сада је обја вио 143 
науч на рада и чети ри књи ге чији је 
аутор или коа у тор. „Под нога ма“ има 
чита ву Срби ју, Маке до ни ју, Црну Гору и 
Босну и Хер це го ви ну. 

Стан ко вић је у Спе ци јал ном резер ва-
ту при ро де Заса ви ца од самог почет ка, 
пуних 20 годи на. Зато га на почет ку 
раз го вора за М нови не пита мо да ли су 
ове две деце ни је, коли ко истра жу је 
Заса ви цу, брзо про шле.

- Сада када о томе раз ми слим, про-
шло је брзо ових 20 годи на. Поче ло је 

тако што сам чуо да су кре ну ла нека 
истра жи ва ња баре пре ко Саве. Позвао 
ме је Симић (Сло бо дан Симић, управ-
ник резер ва та, прим. аут.) да се при-
кљу чим тиму. И ја сам оти шао на први 
терен, где сам већ забе ле жио неке 
рет ке врсте које су ука зи ва ле да је 
могу ће да ту буде нека врло инте ре-
сант на при ча. Тако је кре ну ла при ча са 
Заса ви цом, доста сам и само и ни ци ја-
тив но кре нуо да оби ла зим тере не, уз 
дого вор са њима. А када је 1997. годи-
не резер ват ста вљен под зашти ту, кре-
ну ли смо план ски део истра жи ва ња 
које тра је свих ових 20 годи на.

М НОВИ НЕ: На шта се за ових 20 
годи на посеб но поно сни? Мислим 
на откри ве не биљ не и живо тињ ске 
врсте чије је Заса ви ца ста ни ште. 

МИХАЈ ЛО СТАН КО ВИЋ: За 20 годи-
на коли ко се раде истра жи ва ња у Спе-
ци ја л ном резер ва ту при ро де Заса ви ца 
је про на ђе но 102 нове врсте за Срби ју, 
од тога седам нових врста за цео Бал-
кан. Оно што је по мени учи ни ло пре о-
крет у зашти ти и истра жи ва њу је про-
на ла зак умбре, слат ко вод не рибе, која 

се сма тра рет ком и зашти ће ном 
врстом. Убе ђен сам да којим слу ча јем 
нисмо њу нашли, пита ње је који ниво 
зашти те бисмо доби ли и како би ишло 
даље истра жи ва ње. Она је дала печат 
даљем истра жи ва њу, јер те 1996. када 
је про на ђе на, Заса ви ца је била једи но 
ста ни ште умбре у Срби ји и то је дало 
нај ви ши ниво зашти те. 

Када смо поче ли са истра жи ва њи ма, 
про це на је била да на Заса ви ци живи 
90 зашти ће них врста пти ца, да би се 
испо ста ви ло да је на Заса ви ци било 
120 зашти ће них врста пти ца. То је било 
пре 20 годи на, а закључ но са 2017. 
годи ном има мо 216 врста. Оно што је 
мно го бит ни је је број гне зда ри ца, које 
оста ју овде током целе годи не и ту оба-
вља ју свој репро дук тив ни про цес, а 
њих је 111 врста, што је јед на фан та-
стич на сли ка. Али ипак зао ста је мо за 
исто риј ским пода ци ма. Наи ме, под руч-
је север не Мачве од 1893. до 1895. 
годи не су истра жи ва ла бра ћа Дом-
бров ски, који су нам оста ви ли дра го це-
не орни то ло шке и исто риј ске подат ке, 
као и подат ке о ста њу ста ни шта, те 
може мо на осно ву упо ре ђи ва ња ста ни-

M NOVINE :

Михај ло Стан ко вић - Миша
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шта да види мо про ме не које су се дога-
ђа ле. Ми и даље има мо око 10 гне зда-
ри ца које смо изгу би ли, а које су бра ћа 
Дом бров ски забе ле жи ли овде, али 
зато има мо и неке нове гне зда ри це 
које они нису беле жи ли ни у пре ле ту. 

Дабар се 2004. годи не поно во вра-
тио на Заса ви цу.

2004. годи не је у окви ру међу на род-
ног про јек та који су спро ве ли Мини-
стар ство, био ло шки факул тет и немач-
ка асо ци ја ци ја за очу ва ње и зашти ту 
при ро де, вра ће на попу ла ци ја дабра на 
Заса ви цу. Првих годи ну и по дана ишло 
је при ла го ђа ва ње и пре ма нашим про-
це на ма око 90 одсто те прве попу ла ци-
је се задр жа ло овде и засно ва ло поро-
ди це. Репро дук тив ни пери од је био јако 
добар, по два мла дун ца су има ли. 
Данас, након 13 годи на попу ла ци ја 
дабра се раши ри ла добрим дел ом 
север не Мачве, до Дри не и Јадра су 
сти гли, као и Савом узвод но до Босне 
и низ вод но до Шап ца и Обре нов ца. 
Коли ко ће се даље шири ти зави си 
само од јед ног фак то ра, чове ка, коли ко 
он њима сво јим дело ва ње буде дозво-
лио. Дабра је нека да у Вој во ди ни било 
на више лока ци ја, то зна мо пре ма 

оста ци ма ске ле та при ли ком архе о ло-
шких иско па ва ња. Међу тим, њего во 
неста ја ње је углав ном веза но за онај 
пери од када је Вој во ди на поче ла да 
ису шу је баре и мочва ре и поплав не 
шуме, да би шири ла обра ди ве повр ши-
не. Тако да је сада попу ла ци ја дабра 
све де на само на пре о ста ле зашти ће не 
дело ве неког резер ва та или наци о нал-
ног пар ка. Уни шта ва ње ста ни шта се 
може лепо виде ти и на при ме ру саме 
Заса ви це. Пре ма аустро-угар ским кар-
та ма, плав на зона Заса ви це је била 
25.000 хек та ра, а сада је зашти ће но 
1.800 хек та ра. 

Коли ко су се тури сти који посе ћу ју 
СРП Заса ви ца за ових 20 годи на 
про ме ни ли?

Нека ко ми се чини да су у почет ку 
били мно го више заинтересовани, 
више су били окре ну ти при ро ди, има ли 
смо мно го више еду ка тив них пешач ких 
тура. Сада сам у 2017. годи ни имао 
само јед ну пешач ку туру, што је у одно-
су на седам, осам до 10, коли ко их је 
било пре 15 годи на, ката стро фа. Шко-
ле које нам дола зе узи ма ју само онај 
основ ни пакет који под ра зу ме ва при чу 
и евен ту ал но вожњу бро дом. Рани је су 
нам дола зи ле шко ле са при пре мље-
ним про гра ми ма из био ло ги је или 
позна ва ња при ро де, где су ђаци уче-
ство ва ли у неком истра жи ва њу. Данас 
тури сти тра же комо ди тет у при ро ди. 
Имао сам ситу а ци ја да ме пита ју, па 
зар они по тра ви да газе? А како упо-
зна ти при ро ду ако се бето ни ра ју све 
ста зе који ма се шета.

Ја сам 20 годи на у Заса ви ци, али 
имам иза себе 32 годи не терен ског 
истра жи ва ња и где год да одем видим 
тај нега тив ни антро по ге ни ути цај. 
Данас је тешко наћи оне који су спрем-
ни да обу ју чизме и да оду у ону истин-
ску при ро ду, у дивљи ну где нема ста зе, 
сиг на ла, интер не та. Човек је забо ра вио 
да гле да у при ро ди сво јим очи ма, он 90 
одсто ства ри сада не при ме ти. 

Биља на Села ко вић

Михај ло Стан ко вић је по стру ци 
шумар ски тех ни чар, а љубав пре ма 
истра жи ва њу при ро де дого ди ла се 
још у основ ној шко ли, када је захва-
љу ју ћи деди, који га је водио по пла-
ни на ма, нау чио да посма тра при ро-
ду.

- Имао сам сре ћу да је настав ни ца 
која ми је пре да ва ла био ло ги ју од 
петог до осмог раз ре да била тере нац 
и одмах ме је укљу чи ла у све актив-
но сти. Пове за ле ме је са људи ма из 
Земаљ ског музе ја у Сара је ву и то је 
био први кон такт са озбиљ ном нау-
ком. Нау чио сам да кори стим мето де 

истра жи ва ња и лите ра ту ру, тако да 
сам од петог раз ре да кре нуо озбиљ-
ним науч ним сто па ма беле же ња и 
при ку пља ња. Овог про ле ћа у Покра-
јин ском заво ду за зашти ту при ро де у 
Новом Саду при ре ди ћу при род њач ку 
изло жбу којом ћу обе ле жи ти три 
деце ни је дру же ња са при ро дом. За 
тај пери од се у мојој збир ци наку пи-
ло око 3.000 узо ра ка мине ра ла, сте-
на и фоси ла, око 2.500 хер ба стог 
мате ри ја ла и око 1.000 узо ра ка 
разног зоо ло шког мате ри ја ла. То је 
сада озбиљ на гра ђа коју пре гле дам и 
издва јам инте ре сант не ства ри.

Три деце ни је дру же ња са при ро дом

Имао сам ситу а ци ја
да ме пита ју, па зар 

они по тра ви да газе? 
А како упо зна ти
при ро ду ако се

бето ни ра ју све ста зе 
који ма се шета, пита 
се Миша Станковић
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ РУМА

Пра вил ник о доде ли
нов ца за спорт

Послед ња сед ни ца Општин ског већа у 
2017. годи ни је одр жа на је 26. децем-
бра, а на њој је усво јен пра вил ник о 

начи ну и поступ ку оства ри ва ња пра ва на 
доде лу сред ста ва из општин ског буџе та  за 
про гра ме и про јек те из обла сти спор та који 
су од зна ча ја за рум ску општи ну.

Тако ђе, доне то је и реше ње о име но ва њу 
Коми си је за доде лу сред ста ва за спорт ске 
клу бо ве и поје дин це. 

Име но ва на је и  Коми си је за доде лу сред-
ста ва из буџе та за редов не актив но сти и 
про гра ме удру же ња за 2018. годи ну.

На пред лог Цен тра за соци јал ни рад при-
хва ћен је и пра вил ник  о уну тра шњој орга-
ни за ци ји и систе ма ти за ци ји рад них места у 
Днев ном борав ку за децу, мла де и одра сле 
са смет ња ма у раз во ју.

На овој сед ни ци чла но ви Општин ског 
већа су раз мо три ли  и жал бе при сти гле на 
реше ња Коми си је за избор кори сни ка помо-
ћи у гра ђе вин ском мате ри ја лу поро ди ца ма 
избе гли ца на тери то ри ји рум ске општи не. 
Свих пет жал би су одби је не као нео сно ва-
не.

С. Џ.

Сед ни ца Општин ског већа Рума

ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Нови апа рат за Орто пе ди ју
Кра јем про те кле годи-

не, у хирур шкој орто-
пед ској сали Опште 

бол ни це Срем ска Митро-
ви ца, поче ло је изво ђе-
ње опе ра тив них захва та, 
кори шће њем  новог  бате-
риј ског мотор ног систе ма, 
обез бе ђе ног сред стви ма 
покра јин ског секре та ри ја та 
за здрав ство, у изно су од 
бли зу 3,5 мили о на дина ра.

- Овај нови мотор ни 
систем омо гу ћа ва да ура-
ди мо већи број паци је на та 
са листе чека ња за тотал-
не про те зе кука и коле на 
и наме њен је углав ном за 
опе ра ци је уград ње вештач-
ких згло бо ва кука и коле на. 
Упо тре бом ове савре ме не 
маши не, биће мо у могућ-
но сти да ура ди мо уград њу 
око 200 тотал них про те за, 
што ће и паци јен ти ма зна-

чи ти,  у сми слу кра ћег чека-
ња на опе ра ци ју, а нама 
орто пе ди ма, бржи, ефи ка-
сни ји  и  јед но став ни ји  рад 
у опе ра ци о ној сали - речи 

су др Деја на Маљ ко ви ћа, 
начел ни ка Слу жбе орто пе-
ди је митро вач ке бол ни це.

 Дирек тор митро вач ке 
бол ни це др Жив ко Врцељ, 

овим пово дом напо ми ње, 
да захва љу ју ћи анга жо ва-
њу покра јин ског секре та-
ра за здрав ство др Зора на 
Гој ко ви ћа као и сред стви ма 
овог секре та ри ја та, обез-
бе ђе ним након кон кур са 
и спро ве де ног тен де ра, 
данас у Слу жби орто пе ди је 
посто ји бате риј ски систем, 
који зна чи мно го већу 
сигур ност и пре ци зност у 
раду орто пе да. 

- Кори шће њем овог апа-
ра та, на добит ку су и паци-
јен ти и ја веру јем да ће 
и ова годи на бити у зна-
ку набав ке нове опре ме и 
апа ра та, сву да где је тре ба 
зано ви ти. Једи но тако смо 
у ситу а ци ји да пру жи мо 
бржу и ква ли тет ни ју бол-
нич ку услу гу, на задо вољ-
ство паци је на та - рекао је 
др Жив ко Врцељ.

ДОЧЕК СРП СКЕ НОВЕ 
ГОДИ НЕ У РУМИ

Цака на и 
Невер не бебе

Срп ску Нову годи ну 
Румља ни ће на Град ском тргу 
доче ка ти уз песме Дра ги це 
Радо са вље вић Цака не и рок 
бен да „Невер не бебе“. Пре ма 
про гра му, пред публи ком ће 
прво насту пи ти у 21 сат и 30 
мину та рум ски „Боца бенд“ а 
потом, после 22 часа, попу-
лар на фолк пева чи ца Цака на 
која ће се са Румља ни ма, али 
и сви ма они ма који у Руму 
дођу на овај кон церт, дру жи ти 
до 23 часа. У тре ћем делу 
кон цер та, на бину изла зе 
„Невер не бебе“ чији ће кон-
церт тра ја ти до сат после 
поно ћи.

Како је изја вио пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић, за 
ново го ди шњи кон церт је 
обез бе ђе но 1,2 мили о на 
дина ра.

Тра ди ци о нал но, у поноћ ће 
све ште ни ци Пра во слав не 
цркве не општи не Рума слу-
жи ти моле бан за Нову годи ну, 
а потом је пред ви ђен и ватро-
мет.

Дирек тор ка Кул тур ног цен-
тра, који је орга ни за тор овог 
кон цер та, Тања Слеп че вић 
каже да ће за Град ски трг 
бити отво ре на чети ри ула за, 
уз кон тро лу посе ти ла ца, како 
не би уно си ли пиро тех нич ка 
сред ства чија је упо тре ба, 
због без бед но сти, забра ње-
на. С. Џ.
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САНИ ТЕТ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Вози ла има
недо ста ју воза чи
Први мину ти након 

било које врсте несре-
ће кључ ни су за спа-

ша ва ње живо та, зато је 
исправ ност и опре мље ност 
сани тет ских вози ла вео ма 
бит на. Дом здра вља „Др 
Јован Јова но вић Змај“ Ста-
ра Пазо ва рас по ла же са 10 
вози ла спе ци јал не наме не 
одно сно ком би сани те та за 
збри ња ва ње паци је на та. 
Вози ла су кли ма ти зо ва на и 
посе ду ју потреб ну меди цин-
ску опре му, редов но се сер-
ви си ра ју и одр жа ва ју и у исправ ном су 
ста њу. 

- Сва сани тет ска вози ла, која кори-
сте хит не слу жбе у Ста рој и Новој 
Пазо ви и Ста рим Банов ци ма пот пу но 
су опре мљена. Спи нал не маске, шанц 
краг не, имо би ла зи ци о не удла ге, ЕКГ 
апа ра ти, реа ни ма ци о ни сет, дефли би-
ра тор, кисе о нич ка тера пи ја и оста ла 
опре ма је у сва ком тре нут ку на рас-
по ла га њу еки па ма - каже за М нови не 
Бран ка Попо вић, над зор на сестра у 
овој слу жби. 

Еки пе Хит не помо ћи због тери то-
ри јал не раз у ђе но сти општи не пре ђу 
месеч но и до пет хиља да кило ме та ра.

- Вози ла су у тех нич ком сми слу у 
рела тив но добром ста њу. Редов но их 
сер ви си ра мо и тех нич ка исправ ност је 
на нивоу на ком стро га пра ви ла и то 
пред ви ђа ју. Чак и ста ри ја вози ла одр-
жа ва мо да буду у сва ком тре нут ку на 
рас по ла га њу - обја шња ва Петар Дуду-
ко вић, шеф возног пар ка пазо вач ког 
Дома здра вља.

Са три сани тет ска вози ла сва ко днев-
но се пре во зе дија ли зни паци јет ни, а 
Дом здра вља рас по ла же и са чети ри 
сани тет ска вози ла за тран спорт ну слу-
жбу. Иако увек тре ба више, све слу жбе 
функ ци о ни шу нео ме та но и са посто-
је ћим бро јем вози ла, али про блем би 
могао бити недо ста так воза ча.

- Локал на само у пра ва се мак си-
мал но тру ди да нов ча но сти му ли ше 
воза че, јер смо дошли у ситу а ци ју да 
нам воза чи одла зе у при ват не ком па-
ни је где је пла та већа. Ево, недав но 
смо отво ри ли кон курс и није дан возач 
се није јавио. Овог тре нут ка их има 
довољ но, али је пита ње шта ће бити 
када неко од њих одлу чи да напу сти 
ову слу жбу - нагла ша ва др Алек сан-
дар Оме ро вић, дирек тор Дома здра-
вља у Ста рој Пазо ви.

Поред сани тет ских, пазо вач ки Дом 
здра вља рас по ла же и са 11 пут нич ких 
вози ла за потре бе Слу жбе кућ не неге 
и лече ња.

Ј. Клин ко

Забе ле же ни су први слу ча је ви 
малих боги ња на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва. Зара же на 
је беба из Вој ке и жена из Ста ре 
Пазо ве. Виру су мор би ла биле су 
изло же не ван тери то ри је срем ског 
окру га и део су епи де ми је при ја-
вље не у Бео гра ду. Епи де ми ја 
малих боги ња веро ват но ће тра ја-
ти до мар та, кажу епи де ми о ло зи, 
али то зави си од обу хва та вак ци-
на ци је. Већи на обо ле лих осо ба, 
91 одсто је невак ци ни са на, непот-
пу но вак ци ни са на или непо зна тог 

вак ци нал ног ста ту са. Пре ма изве-
шта ју епи де ми о ло шке слу жбе 
пазо вач ког Дома здра вља, од 
укуп ног бро ја деце рође не од 
2003. до 2016. годи не вак ци ном 
про тив зау шки, рубе о ла и малих 
боги ња није зашти ће но око четири 
одсто. У 2017. годи ни у општи ни 
Ста ра Пазо ва ММР вак ци ну при-
ми ло је око две тре ћи не деце у 
дру гој годи ни живо та, ревак ци ну, 
одно сно дру гу дозу ММР вак ци не 
пре ко 90 одсто пред шко ла ца.

Ј. К.

МАЛЕ БОГИ ЊЕ СТИ ГЛЕ У ОПШТИ НУ СТА РА ПАЗО ВА 

Зара же на беба из Вој ке
и жена из Ста ре Пазо ве

ПОМОЋ ПОКРА ЈИ НЕ

12 мили о на за раке те
У циљу поди за ња нивоа ефи ка сно сти 

про тив град не зашти те на тери то ри ји АП 
Вој во ди не у 2017. годи ни, Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду, водо-
при вре ду и шумар ство опре де лио је 
пре ко 12 мили о на дина ра на кон кур су 
наме ње ном локал ним само у пра ва ма. 
Како је иста као ресор ни секре тар Вук 
Радо је вић, реч је о мери аграр не поли-
ти ке, коју секре та ри јат у први пут при-
ме њу је. Међу кори сни ци ма ових сред-
ста ва из Покра ји не је и Општи на Ста ра 
Пазо ва. Ова сред ста ва тре ба ло би да 
буду довољ на, да се спрем но доче ка 
пред сто је ћа сезо на. Око 30 хиља да хек-
та ра обра ди вог земљи шта на тери то ри-
ји општи не Ста ра Пазо ва од еле ман тар-
них непо го да бра ни 10 про тив град них 
стре ла ца, рапо ре ђе них у пет про тив-
град них ста ни ца. З. К.

ИНФРА СТРУК ТУ РА

Нај ва жни ји про јек ти
Пре ко мили јар ду дина ра из буџе та 

Општи не Ста ра Пазо ва за 2018. годи ну, 
пла ни ра но је за инфра струк тур не про-
јек те у свим насе љи ма општи не, изја вио 
је пред сед ник Општи не Ђор ђе Ради но-
вић за М нови не. Пред ви ђе на је изград-
ња спорт ске хале у Новој Пазо ви, рено-
ви ра ње и адап та ци ја основ них шко ла, 
изград ња два врти ћа, у Ста рим Банов-
ци ма и у Вој ки. Један од при о ри те та 
локал не само у пра ве у овој годи ни биће 
пут на инфра струк ту ра, која је услед раз-
во ја при вре де и вели ког бро ја терет них 
вози ла доста оште ће на. Ове годи не се 

оче ку је про ши ре ње посто је ћих и дола-
зак 12 нових вели ких и десе так мањих 
фир ми у општи ну Ста ра Пазо ва, дома-
ћих и стра них, међу који ма и немач ка 
ком па ни ја Лидл и Фро не ри, ита ли јан ска 
фабри ка сла до ле да, иста као је пред-
сед ник Ради но вић. Тиме ће сто па неза-
по сле но сти, која је дра стич но сма ње на 
у прет ход ном пери о ду, бити још нижа. 
За послед њих пет годи на отво ре но је 
више од 10 хиља да нових рад них места. 
На еви ден ци ји Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње тре нут но је око 1.700 
неза по сле них, што у одно су на 85 хиља-
да ста нов ни ка коли ко живи на тери то ри-
ји општи не, изно си све га око 3,5 до 
четири одсто. А. О.
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА

Моно гра фи ја  
Моно гра фи ја о међу на род-

ном так ми че њу соло пева ча 
„Нико ла Цве јић“ пред ста вље-
на је у Град ској библи о те ци 
„Ата на си је Стој ко вић“ 28. 
децем бра, у орга ни за ци ји 
Град ске библи о те ке и ОМШ 
„Тео дор Тоша Андре је вић“.

Моно гра фи ју о овом так ми-
че њу је сачи нио Мило рад 
Сто кин, рође ни Румља нин, 
који је сво је прве кора ке у 
кари је ри соло пева ча имао у 
рум ској музич кој шко ли, а 
сада је мастер музич ки умет-
ник који живи и ства ра у Бео-
гра ду.

Дирек тор ка ОМШ „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ Весна 
Гулан је иста кла да се овом 
моно гра фи јом желе ло све до 
сада веза но за так ми че ње 
саку пи ти на јед ном месту и 
тако сачу ва ти од забо ра ва и 
изра зи ла наду да ће ово так-
ми че ње и даље успе шно тра-
ја ти.

Аутор Мило рад Сто кин је 
додао да је имао доста мате-
ри ја ла за изра ду ове моно-
гра фи је коју је посве тио 
нашој позна тој опер ској диви 
Гор да ни Јев то вић Минов – 
која је била јед на од уче ни ца 
Нико ле Цве ји ћа, али и пред-
сед ни ца Одбо ра „Мари ца и 
Нико ла Цве јић“ од осни ва ња 
све до сво је пре ра не смр ти.

У умет нич ком про гра му су 
уче ство ва ли чла но ви Срп-
ског певач ког дру штва из 
Руме, Вокал не гим на зиј ске 
гру пе, Ната ли ја Ђика но вић и 
Јеле на Томић, као и опер ске 
пева чи це Ана Кова че вић и 
Ната ша Рашић.

МИТРОВАЧКО
ПОЗО РИ ШТЕ

Про јек ци је фил мо ва
Фер ди нанд (3Д) 
10. јану ар у 16:00 и 18:00 
сати
11. јану ар у 16:00 сати
12. јану ар у 18:00 сати
Коко (3Д)
11. јану ар у 18:00 сати
12. јану ар у 16:00 сати
Џуман џи: добро до шли
у џун глу (3Д)
10. јану ар у 20:00 сати
12. јану ар у 20:00 сати
Леген да о Коло вра ту
11. јану а р у 20:00 сати 

Цена ула зни це 250 дина-
ра. Резер ва ци је ула зни ца за 
про јек ци је фил мо ва се не 
при ма ју. Све инфор ма ци је 
могу се доби ти на теле фон 
022/615-115.

УРУ ЧЕ НА РЕШЕ ЊА МЛА ДИМ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА

Нај ви ше нов ца за 
воћар ство и сто чар ство

Мини стар пољо при вре-
де, шумар ства и водо-
при вре де Бра ни слав 

Неди мо вић 29. децем бра 
све ча но је уру чио реше ња 
о доде ли сред ста ва мла дим 
пољо при вред ни ци ма у Кон-
гре сном цен тру на Ново сад-
ском сај му.

- Од под не тих 765 зах те-
ва одо бре но је 667 реше ња 
за мла де пољо при вред ни-
ке до 40 годи на ста ро сти и 
испла ће но је око 460 мили о-
на дина ра. Сви који су испу-
ни ли усло ве на кон кур су 
доби ли су сред ства на сво је 
рачу не у скла ду са про јек том 
који им је одо брен. Нај ви ше 
сред ста ва било је усме ре но 
ка воћар ству и повр тар ству, 
а било је доста зах те ва и у 
обла сти сто чар ства. Оно 
што ме раду је је чиње ни ца 
да су кон ку ри са ли пољо при-
вред ни ци из свих кра је ва 
Срби је – рекао је мини стар 
Неди мо вић и додао да ће у 
2018. годи ни ресор но мини-
стар ство задр жа ти све оне 
мере које су биле и у 2017. 
годи ни, као и то да ће се нај-
ви ше сред ста ва усме ри ти 
на то да наша пре ра ђи вач-
ка инду стри ја поста не што 
боља и ква ли тет ни ја.

Инве сти ци је за које су 
мла ди пољо при вред ни-
ци нај ви ше кон ку ри са ли су 
ква ли тет на при плод на грла 
- расни бико ви, шиље жи це, 
као и нази ми це, а када је реч 
о меха ни за ци ји, вели ко инте-
ре со ва ње је било за ато ми-

зе ре, трак тор ске прска ли це, 
раси па че ђубри ва, плу го ве 
и вуче не тањи ра че, сетво-
спре ма че, цистер не за стај-
њак, опре му за мужу, као и 
кон струк ци је за пла сте ни ке 
и опре му за навод ња ва ње 
„кап по кап“.

Међу одо бре ним зах те ви-
ма нала зи се и 13 Митров ча-
на који су при су ство ва ли уру-
че њу реше ња. Горан Чару-
брић, воћар из Ман ђе ло са 
кон ку ри сао је за сред ства 
који ма ће наба ви ти систем 
за навод ња ва ње воћ ња ка, с 
обзи ром на то да гаји обла-
чин ску вишњу на повр ши ни 
од око 16 хек та ра. 

- Оства рио сам пра во на 
сред ства у изно су од око 
600.000 дина ра за набав ку 
залив ног систе ма. Завр ша-
вам пољо при вред ни факул-
тет на департ ма ну за воћар-
ство, пла ни рам да у будућ но-
сти пра вим и при род не соко-
ве од вишње, као и суше не 
вишње, а ова сред ства ће ми 
у зна чај ној мери помо ћи да 
уна пре дим сво ју про из вод њу 
– изја вио је Горан. 

Алек сан дар Врсај ко вић из 
Лаћар ка добио је сред ства 
за набав ку 20 при плод них 
грла – нази ми ца и нера сто-
ва. 

- Млад сам пољо при вред-
ник по годи на ма, али сам 
млад и у овом послу. Ова 
сред ства су ми врло добро 
дошла, упот пу ни ћу свој 
сточ ни фонд, и наста ви ти 
да се бавим сто чар ством. 

Ова мера је вео ма добра, 
јер омо гу ћа ва нама мла ди-
ма да оста не мо на селу и да 
живи мо од пољо при вре де, а 
у пита њу је једи на наци о нал-
на мера где сред ства доби ја-
те уна пред – рекао је Алек-
сан дар.

Уру че њу реше ња при-
су ство вао је и Петар 
Самар џић, дирек-

тор митро вач ке Аген ци је за 
рурал ни раз вој. 

- Дра го ми је да међу овим 
мла дим пољо при вред ни ци-
ма има и Митров ча на. Неки 
од њих су помоћ при апли-
ци ра њу нашли упра во код 
нас у Аген ци ји. Нај пре смо 
их оба ве сти ли о кон кур су, о 
усло ви ма, роко ви ма, а затим 
им помо гли око при ку пља-
ња нео п ход не доку мен та ци-
је као и око изра де бизнис 
пла на. Дра го ми је да међу 
три на ест одо бре них има 
и две девој ке које се баве 
пољо при вре дом. Сред ства 
ће им помо ћи да уна пре де 
своју пољо при вред ну про из-
вод њу, а добра ствар код ове 
мере је што сред ства доби-
ја ју аван сно, рекао је Петар 
Самар џић.

Кон курс за подр шку мла-
дим пољо при вред ни ци ма је 
као наци о нал на мера рас пи-
сан 2017. годи не по први пут, 
а све ча ном уру че њу реше ња 
при су ство ва ли су и покра јин-
ски секре тар за пољо при вре-
ду Вук Радо је вић и гра до на-
чел ник Новог Сада Милош 
Вуче вић.

Алек сан дар Врсај ко вић Горан Чару брић Петар Самарџић
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СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Јо ви ца Ко ла ре вић и 
Ду шан ка Те о до ро вић.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Ср ђан и Дра га на Јев-
тић - Ку змин, Ми лош и Да ни је ла Ла тас - 
Пу тин ци, Го ран и Зо ри ца Би ље ти на - Ин ђи-
ја, Дра ган и Ђур ђи ја Илић - Срем ска 
Ми тро ви ца, Ми лан и Дра га на Ра ди вој ко - 
Ру ма, Дра ган и Је ле на Сре те но вић - Но ћај, 
Де јан и Бо ја на Не на до вић - Ја зак, Ми лош 
и Је ле на Ба ња нац - Ириг, Ра до ван Ани чић 
и Су за на Жи жић Ани чић - За са ви ца I, 
Оскар и Да ни е ла Ву зем – Во гањ, Не бој ша 
и Бо ја на Ива но вић – Шид, Зо ран и Јо ва на 
Ви диц ки – Ру ма, Мар ко и Ива на Мар ко вић 
– Са лаш Но ћај ски, Ма рек и Је ле на То ман 
- Ер де вик, Ду шан и Кри сти на Ме дић - 
Илин ци, Дра ган и Дра га на Мај сто ро вић - 
Бу ђа нов ци, Ми лан и Ми ли ца Илић - 
Шу љам, Не над и Зо ри ца Ан то ни је вић - 
Пе ћин ци, Дра ган Шко бер не и Ве сна Иг ња-
то вић – Шко бер не - Врд ник.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Са ша Ку ра јић и Јо ва-
на Бо жић Ку ра јић - Срем ска Ми тро ви ца, 
Но вак и Зо ра на За рић - Во гањ, Пе ри ца и 
Зла та Ва лент - Шид, Бра ни слав и Ми ли ца 
Ко ва че вић - Срем ски Ми ха љев ци, Вла ди-
мир и Јо ва на Ни ко лић - Срем ска Ми тро ви-
ца, Си ни ша и Ве ри ца Ђи нић - Кле нак, 
Сте ван Не дељ ко вић и Је ле на Ко раћ 
Не дељ ко вић - Ма чван ска Ми тро ви ца, 
Ми ле и Ја сми на Че стић - До брин ци, Ма ри-
јан и Ма ри на Ма тић - Ру ма, Ми лу тин и 
Жељ ка Ње жић - Ла ћа рак, Пе тар и Ма ја 

Ко лун џић – Ру ма, Го ран Ми хај ло вић и 
Бо ја на По бу лић - Ру ма, Ди ми три је и Ми ли-
ца Ко ва че вић - Пр хо во, Те о дор и На та ша 
Ми тро вић - Ириг, Ср ђан и Та ма ра Кр стић - 
Ни кин ци, Дра ган и Ду ши ца Пеј кић - Бе ше-
но во, Ра до слав и Вла дан ка Ку тић - Бер ка-
со во.

ДО БИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Ду шан и Све тла-
на Ђор ђе вић – Чал ма.

УМР ЛИ: Хор ват Бла жен ка, рођ. 1943; 
Не го ва но вић Ђор ђе, рођ. 1951; Бе о ча нин 
Ђор ђе, рођ. 1940; Па шањ ски Ми лен ко, 
рођ. 1952; Чи кић Ми ли ца, рођ. 1934; Аћи-
мо вић Дра го мир, рођ. 1957; Виц ко вић 
Ма ри ја, рођ. 1960; Ма ле ше вић Рад мил, 
рођ. 1946; Ан дрић Бор ко, рођ. 1943; Ка ра га 
Ми ли ца, рођ. 1954; Ми ро са вљевћ Ми ро-
сла ва, рођ. 1938; Об ра до вић Ни ко ла, рођ. 
1930; Стан ко вић Ко са на, рођ. 1927; Ми тро-
вић Ми хај ло, рођ. 1938; Па вић Ни ко ла, 
рођ. 1954; Ду мен џи ја Ја ња, рођ. 1919; Зец 
Пре драг, рођ. 1961; Иве ко вић Дра гу тин, 
рођ. 1941; Ва си ље вић Ра до слав, рођ. 
1932; Га ври ло вић Со фи ја, рођ. 1936; Кар-
пић Рад ми ла, рођ. 1933; Ми ли во јац Јо ван, 
рођ. 1929; Гли го рић Ми ле на, рођ. 1934; 
Кор дић Дра ган, рођ. 1932; Ма рић Ви до-
слав, рођ. 1949; Ани чић Зор ка, рођ. 1938; 
Ле ше вић Бо ри вој, рођ. 1938; За рић Ста на, 
рођ. 1931; Мо ро Са ша, рођ. 1987; Пу љић 
Мил ка, рођ. 1948; Ба чић Ма ри ја, рођ. 1952; 
То до ро вић Трив ко, рођ. 1937; Ко ла ров 
Ђо ка, рођ. 1947; Да мја но вић Ма ра, рођ. 
1959; Мир ко вић До бри ла, рођ. 1949; Ту ро-
по љац Еви ца, рођ. 1933; Си мић Пе тар, 

рођ. 1940; Зец Ла зар, рођ. 1940; Па вло вић 
Ми ле на, рођ. 1933; Ва нек Ве ри ца, рођ. 
1950; Кон дић Сло бо дан, рођ. 1961; Ја ћи-
мо вић Ва си ли је, рођ. 1943; Ми ли чић На да, 
рођ. 1962; Јо кић Рај ко, рођ. 1964; Ми лић 
Здрав ко, рођ. 1938; Си мић Је ле на, рођ. 
1936; Да бић Слав ка, рођ. 1949; Ко ва че вић 
Ста на, рођ. 1927; Бор ко вић Де сан ка, рођ. 
1933; Ге ор ги је вић Ма ри ја, рођ. 1936; 
Бр кља ча Мар ко, рођ. 1942; Та ли ро вић Гој-
ко, рођ. 1936; Пин до вић Мир ја на, рођ. 
1960; Ша ко тић Сло бо дан ка, рођ. 1934; 
Ме дић Пе тар, рођ. 1942; Ви та со вић Фра-
њо, рођ. 1942; Ма о вац Ду шко, рођ. 1964; 
Јо ве лић До бри вој, рођ. 1935; Ру сов ски 
Ра ди вој, рођ. 1932; Ма ца но вић Са ња, рођ. 
1967; Глу шић Ђор ђе, рођ. 1936; Ла зић 
Бла го је, рођ. 1941; Бе га но вић Му ста фа, 
рођ. 1966; До брић Об рад, рођ. 1953; Ада-
мо вић Не вен ка, рођ. 1940; Дур са но вић 
Бог дан, рођ. 1947; Ко ру га Љу би ца, рођ. 
1932; Вла ди са вље вић Ми ли ца, рођ. 1933; 
Ро гу ља Ла зар, рођ. 1929; Шћи бан Сло бо-
дан, рођ. 1946; Па вло вић Го луб, рођ. 1938; 
Цви је ти но вић Ди ми три је, рођ. 1935.

УМР ЛИ: Иван Бла же тић, рођ. 1948; Ана 
До зет, рођ. 1921; Алек сан дар Ми тро вић, 
рођ. 1942; Ко виљ ка Ро дић, рођ. 1940; 
На да Јо ви чић, рођ. 1935; Ол га Мар ко вић, 
рођ. 1930; Ја ка Мар чин ко, рођ. 1936; Ан ђе-
ли ја За го рац, рођ. 1929; Со фи ја То мић, 
рођ. 1929; Ми ле на Де ли ба шић, рођ. 1937.

RUMA

SREMSKA MITROVICA

ГРАД СКА КУЋА РУМА

Тра ди ци о нал ни при јем

Тра ди ци о нал но на кра ју годи не, пред-
сед ник Општи не Сла ђан Ман чић при-
ре дио је при јем у Град ској кући 29. 

децем бра.
При је му су при су ство ва ли покра јин ски 

зва нич ни ци, сарад ни ци из Општин ске упра-
ве, пред став ни ци јав них пред у зе ћа и уста-
но ва, при вред ни ци који послу ју у рум ској 
општи ни, пред став ни ци медиј ских кућа, као 
и чла но ви Општин ског већа  и одбор ни ци.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је иста као да 

је поно сан на вели ки иско рак који је рум ска 
општи на забе ле жи ла у 2017. годи ни, али и 
да се тренд раз во ја наста вља четвр ту годи-
ну заре дом.

- Убр за ни раз вој Општи не  је обе ле жио 
ову  годи ну, али са истим ела ном, енту зи ја-
змом и још већим стре мље ни ма оче ку је мо 
наред ну 2018. годи ну, у којој ће сигур но 
наша општи на напре до ва ти у свим аспек ти-
ма – рекао је на пријему пред сед ник Општи-
не Рума Сла ђан Ман чић. С. Џ.

РУМА

Подељени 
паке ти ћи 

По тра ди ци ји, локал на само-
у пра ва је прво поде ли ла ново-
го ди шње паке ти ће за кори сни-
ке Днев ног борав ка за децу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју.

Њима је ново го ди шње паке-
ти ће 25. децем бра поде лио 
Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
рум ске општи не, Све ти слав 
Дамјан чук, шеф Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти и Сло-
бо дан Кра сић, дирек тор Цен-
тра за соци јал ни рад. 

Пре поде ле паке ти ћа кори-
сни ци Днев ног борав ка су за 
сво је госте при пре ми ли и кра-
ћи про грам.

Сла ђан Ман чић им је поже-
лео лепе и срећ не ново го ди-
шње и божић не пра зни ке. 

– Сву децу из наше општи не 
гле да мо на исти начин и тру-
ди мо се да сви ма обез бе ди-
мо исте усло ве. Овде сам се 
заи ста уве рио у широ ки спек-
тар тале на та који има ју деца и 
мла ди у овом Днев ном борав-
ку. Мени је част што су нас 
доче ка ли на овај начин, са при-
ред бом, игром, песмом, реци-
та ци ја ма... Дра го ми је што је у 
Днев ном борав ку весе ло, што 
су деца задо вољ на, а сигу-
ран сам и њихо ви роди те љи – 
иста као је пред сед ник Ман чић.

С. Џ.
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (1) ЖУ ПА НИ ЦА АНА, СУ ПРУ ГА СТЕ ФА НА НЕ МА ЊЕ 

До бра су пру га
и по жр тво ва на мај ка

Пише: др Сне жа на Булат

По ре кло жу па ни це Ане, 
су пру ге осни ва ча ди на-
сти је Не ма њић, Сте фа на 

Не ма ње, иза зи ва ве ли ке не до у-
ми це. До мен ти јан је ка зи вао да 
је Ана би ла ве ли ка кне ги ња, 
кћер ца ри град ског им пе ра то ра 
Ро ма на. Ма вро Ор бин на во ди 
да је би ла кћер ка бо сан ског 
ба на, а Ра јић се на до ве зу је на 
Ор би но ву тврд њу ис ти чу ћи да 
је Ана би ла кћер бо сан ског 
ба на, Сте фа на Бо ри ћа. Ман-
дић, пак, с ду бо ким уве ре њем 
го во ри о Ани ном ви зан тиј ском 
ро ду, јер са мо укљу чи ва ње у 
хи је рар хи ју све тог цар ства, као 
што је би ло ви зан тиј ско, и оро-
ђа ва ње с њим, Не ма њи је мо гло 
да до не се из у зе тан углед и да 
му да ле ги ти ми тет вла сти. Да је 
Ана би ла кћер ка Ђор ђа Бо ди но-
ви ћа, зет ског кра ља, ка зи вао је 
Срећ ко вић. Ме ђу тим, по сто ји 
по да так и о Ани ном фран цу ском 
по ре клу, ко ји до но си ле то пи сац 
ма на сти ра Тро но ша. Ову ле ген-
ду до но си мо у це ло сти. Ка да се 
Не ма ња спа сао од бра ће, по мо-
ћу св. Ђор ђа, по бе же пре ко 
мо ра. Та да га при ми фран цу ски 
краљ и због ње го вог ча сног 
др жа ња, му дро сти и му жев ства, 

да де му сво ју пре ле пу кћер Ану 
за же ну. Жи вео је ду го на дво ру 
кра ља фран цу ског, свог та ста, а 
на кон из ве сног вре ме на, до био 
је два си на, Сте фа на и Ву ка на. 
Иза слан ство фран цу ских ве ли-
ка ша мо ли ло је фран цу ског кра-
ља за Не ма њу сло бо ду. Та да се 
краљ са жа ли и пу сти Не ма њу и 
два ње го ва си на, ко је на зва при 
ра стан ку два кри на сво ја. Ова 
ле ген да се ла ко мо же до ве сти у 
ве зу са гр бом Не ма њи ћа, јер се 
на ње му на ла зе по ме ну ти кри-
но ви.

Не зна се по у зда но ка да је 
скло пљен брак из ме ђу Не ма ње 
и Ане. Али, оно о че му се са 
си гур но шћу мо же го во ри ти 
је сте да је њи хов брак зра чио 
огром ном љу ба вљу и сре ћом. 
Ка ко на во ди До мен ти јан у 
Жи ти ју Све тог Са ве, жу пан 
Не ма ња је са мо др жав но ца ре-
вао свом срп ском зе мљом и 
По мор ском и Ди о кли ти јом и 
Дал ма ци јом и Тра ву ни јом, са 
Бо гом да ро ва ном ње му су пру-
гом, са бла го ча сти вом Аном. 
Те о до си је, о вр ли на ма Сте фа-
на Не ма ње, ка зи вао је: „Тај спо-
ме ну ти муж, бла го че стив, бо го-
бо ја жљив, ни ште љу бив, хра-

бро шћу и вој ном ве шти ном сја-
јан као ни ко дру ги, сви ма 
до бри ма на зе мљи у сре ћи ве о-
ма из о би лан, а уз то вр ли ном, 
без лоб но шћу и прав дом, ми ло-
шћу и кро то шћу укра шен – узе, 
по за ко ну, се би же ну по име ну 
Ану“. Дру гу же ну, пре ма за пи си-
ма, жу пан ни ка да ни је имао. 

Ана је Сте фа ну Не ма њи 
по да ри ла три си на, Ву ка на, 
Сте фа на и Раст ка. По дат ке о 
Ани ним кћер ка ма ну ди Но ва ко-
ви ћев ро до слов. На и ме, реч је 
о две ма кћер ка ма, Ву ки и Де ви. 

Ме ђу тим, на ро до слов ном ста-
блу Не ма њи ћа, у при пра ти Пећ-
ке па три јар ши је, по ред Ву ка на 
је на сли ка на жен ска осо ба, по 
име ну Је фи ми ја, те се ја вља ју 
прет по став ке да је по сто ја ла и 
тре ћа кћер.

Сте фан Пр во вен ча ни у 
Жи ти ју Све тог Си ме но
на о сво јој мај ци го во ри 

са ве ли ким по што ва њем, као о 
ча сној, до бро ду шној и по слу-
шној же ни. Сли ко ви то опи су ју-
ћи мај чи ну до бро ту и бри гу са 
свог му жа, из ре као јој низ 
по хва ла: „И укра сив га сви ма 
пра ви ма цр кве ним, уста но ви у 
ње му чр нач ки збор са ча сним и 
бла го љу би вим под руж јем сво-
јим, по име ну Аном. И пре да де 
јој храм Пре све те, да се ста ра о 
ње му по сва ком де лу и о чр ни-
ца ма ко је уста но ви у том ма на-
сти ру све том. А она слу ша ше 
са сва ком по слу шно шћу и 
до бро ду шноћ шу, чу ва ју ћи храм 
пре све те Бо го ро ди це, пре да ни 

Ана је Сте фа ну Не ма њи по да ри ла 
три си на, Ву ка на, Сте фа на и Раст-
ка. По дат ке о Ани ним кћер ка ма 
ну ди Но ва ко ви ћев ро до слов. На и-
ме, реч је о две ма кћер ка ма, Ву ки и 
Де ви. Ме ђу тим, на ро до слов ном 
ста блу Не ма њи ћа, у при пра ти Пећ-
ке па три јар ши је, по ред Ву ка на је 
на сли ка на жен ска осо ба, по име ну 
Је фи ми ја, те се ја вља ју прет по-
став ке да је по сто ја ла и тре ћа кћер

На Бла го ве сти, 25. мар та 1195. го ди не кра љи ца Ана 
се за мо на ши ла, на лик свим ве ли ким све тим ца ри ца-
ма, ко је су оста ви ле зе маљ ска цар ства. Мо на шки чин 
је при ми ла за јед но са сво јим су пру гом Не ма њом. 
Мо на шко име кра љи це Ане, Ана ста си ја, има ко рен у 
грч кој ре чи aнастатис, што зна чи васкрсење

Анa Не ма њић
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јој овим на шим све тим го спо ди-
ном. Ча сна же на у до му му жа 
сво је га ви ше вре ди од би се ра и 
дра гог ка ме на. Зе маљ ски 
ми сле о би се ру и ка ме њу. Тро-
шни су ка мен и би се ри, а про-
рок мил си на оно га ко ји је пун 
до брих де ла, као би се ра и дру-
гог ка ме ња. На то се она и угле-
да, тво ре ћи угод на де ла пред 
Го спо дом у до му му жа сво је га“. 
По ми њу ју ћи на вод из При ча 
Со ло мо но вих Сте фан Пр во вен-
ча ни ис ти че ка ко је жу па ни ца, 
сво јим до брим де ли ма, за свог 
му жа зна чи ла мно го ви ше не го 
све, тро шне и про па ди ве дра го-
це но сти. Сем то га што је Ана 
за јед но са Не ма њом би ла кти-
тор ка ма на сти ра пре све те 
Бо го ро ди це, овај брач ни пар је 
за јед но по ди гао и два ма на сти-
ра у гор њем кра ју То пли це.

Те о до си је, та ко ђе, лик Анин 
укра ша ва мно гим вр ли на ма и 
на гла ша ва да ова бла го ча сти ва 
вла дар ка ни је ни по че му за о-
ста ја ла за сво јим су пру гом. Из 

Те о до си је вог ли те рар ног пе ра, 
про ис те као је по да так о Ани ним 
мо ли тва ма упу ће ним Го спо ду - 
да јој по да ри још јед но му шко 
де те. Из ре кав ши за кле тву, 
брач ни пар је био спре ман да 
жи ви у це ло му др ју уко ли ко им 
Го спод усли ши мо ли тве: „И 
да је мо ти за јед нич ке обе те, од 
за че ћа де те та од при род не 
за ко ни те љу ба ви и од по сте ље 
од лу чи ће мо се, и сва ко за се бе 
у чи сто ти те ла све до кра ја 
жи во та са чу ва ће мо се“. У 
по зним го ди на ма жи во та, Ана је 
на свет до не ла же ље но де те, 
по име ну Раст ко, де те ко је је 
од и гра ло ве о ма зна чај ну уло гу 
у ду хов ном жи во ту сво је др жа-
ве и ис пу ни ло сво је ота ча ство 
бо го љуб ним до бро ве ри јем. 

Да кле, об ли ко ва ње ли ка 
кра љи це Ане у исто ри ји, 
али и свим сред њо ве ков-

ним ли те рар ним спи си ма све-
тло је и по зи тив но. Сем то га 
што је пред ста вље на као до бра 
и во ље на су пру га, Ана је би ла 

бри жна и по жр тво ва на мај ка. 
Овом при ли ком, згод но је по ме-
ну ти епи зо ду о Раст ко вом из не-
над ном од ла ску на Све ту го ру. 
На и ме, на кон оче вог до пу ште-
ња да оде у лов, Раст ко је 
по шао код мај ке Ане, а ма ти, 
као и сва ка ма ти, за гр лив ши га 
и це ли ва ше га с љу ба вљу, на 
кра ју га пу сти ла с ми ром. На кон 
са зна ња да им је син не стао, 
мај чи но ср це од жа ло сти ума ло 
ни је пре пу кло и на све мо гу ће 
на чи не је по ку ша ва ла да вра ти 
сво је де те. Не у те шна мај ка, 
ни је успе ва ла да раз у ме ре чи 
сво га су пру га: „Бу ди те хра бри, 
не ће мо се жа ло сти ти од ово га. 
Не ће про па сти син мој. Бог ко ји 
ми га је мир не на де дао, удо-
сто ји ће ме да га ви дим и да се 
на си тим љу ба ви ње го ве“. 

Упр кос то ме што не по сто је 
по у зда ни по да ци о Ани ном шко-
ло ва њу, Те о до си је во ка зи ва ње 
нам мо же по твр ди ти да је би ла 
ите ка ко обра зо ва на. Пре ма 
ње го вим ре чи ма, сво је кће ри и 
си но ве је од ма лих но гу не пре-
ста но учи ла да во ле и по шту ју 
књи ге.

На Бла го ве сти, 25. мар та 
1195. го ди не кра љи ца Ана се 
за мо на ши ла, на лик свим ве ли-
ким све тим ца ри ца ма, ко је су 
оста ви ле зе маљ ска цар ства. 
Мо на шки чин је при ми ла за јед-
но са сво јим су пру гом Не ма-
њом, ре кав ши: „Да, не би ли ме 
чо ве ко љу би ви Бог удо сто јио да 
бу дем за јед но у збо ру са во ље-
ним че дом мо јим у цар ству 
не бе ском“. Све ти образ Ана и 
Не ма ња су при ми ли од ра шког 
епи ско па Ка ли ни ка. Да кле, 
је дан од раз ло га због ког је 
жу па ни ца до не ла ова кву од лу-

ку, би ла је же ља да се упо до би 
сво ме си ну, ко ји је по шао за 
Хри стом и по ка зао при мер сво-
јим ро ди те љи ма. Све ти Са ва о 
ро ди тељ ском мо на ше њу ка зи-
вао је: „Раз дав све има ње сво је 
убо ги ма и ра ста де се од др жа-
ве сво је и де це сво је, и же не 
сво је, бо гом да но га пра во га 
вен ца, јер он не би уче сник дру-
го га бра ка, и учи ни се бе уде о-
ни ча рем не ис ка за ног и ча сног и 
све то ан ђе о ског ли ка, ма лог и 
ве ли ког, и да но му би име го спо-
дин Си ме он. У исти дан и бо гом 
да на му су пру га, пре ђе го спо ђа 
све срп ске зе мље, Ана, и она 
при ми свој све ти лик. И да но јој 
би име го спо ђа Ана ста си ја“. 
Мо на шко име кра љи це Ане, 
Ана ста си ја, има ко рен у грч кој 
ре чи aнастатис, што зна чи 
вас кр се ње. 

Жи вот мо на хи ње, Ана-
ста си ја је от по че ла у 
ма на сти ру Пре све те 

Бо го ро ди це код Кур шу мли је. 
Мај ка јед не од нај зна ме ни ти јих 
лич но сти, за ду же не за про цват 
срп ске хри шћан ске кул ту ре и 
ци ви ли за ци је, умр ла је 21. ју на 
1199. го ди не, са мо че ти ри ме се-
ца на кон смр ти свог су пру га. 
Са хра ње на је у при пра ти Бо го-
ро ди чи не цр кве у Сту де ни ци. 
До да на шњих да на, са чу ва на је 
фре ска из над гро ба, на ко јој је 
осли ка на мо на хи ња Ана ста си ја 
ка ко кле чи пред ли ком Бо го ро-
ди це. Нат пис из над фре ске гла-
си: „Пре свја тја дје во и бо га 
на се го ма ти, при ми мо ље ни је 
ра бје сво јој мо на хи њи Ана ста-
си ји“.

(У сле де ћем бро ју:
Ев до ки ја, су пру га кра ља
Сте фа на Пр во вен ча ног)

Ка да се Не ма ња спа сао од бра ће, 
по мо ћу св. Ђор ђа, по бе же пре ко 
мо ра. Та да га при ми фран цу ски 
краљ и због ње го вог ча сног др жа-
ња, му дро сти и му жев ства, да де му 
сво ју пре ле пу кћер Ану за же ну. 
Жи вео је ду го на дво ру кра ља фран-
цу ског, свог та ста, а на кон из ве сног 
вре ме на, до био је два си на, Сте фа-
на и Ву ка на. Иза слан ство фран цу-
ских ве ли ка ша мо ли ло је фран цу-
ског кра ља за Не ма њу сло бо ду. 
Та да се краљ са жа ли и пу сти Не ма-
њу и два ње го ва си на, ко је на зва 
при ра стан ку двакринасвоја

Сте фан Не ма ња 

Оста ци ма на сти ра Пре све те Бо го ро ди це код
Кур шу мли је у ком се жу па ни ца Ана за мо на ши ла
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СТА РА ПАЗО ВА

Божић ни кон церт

СКУД „Херој Јан ко Чме лик“ завр ши ло 
је 2017. већ тра ди ци о нал ним Божић-
ним кон цер том 26. децем бра када су 

пре зен то ва ли ово го ди шње ама тер ске успе-
хе.

„Божић је када смо зајед но, када цела 
поро ди ца седи за сто лом. Мама, тата, деца, 
бака и дека.“ Ово је  један од божић них сти-
хо ва који карак те ри ше Божић ни кон церт који 
су пред пре пу ном салом публи ци пода ри ли 
ама те ри СКУД „Херој Јан ко Чме лик“. И заи-
ста дру ги дан Божи ћа цела ама тер ска поро-
ди ца деце овог дру штва пока за ла је сво јим 
мама, тата ма, бака ма и дедо ви ма шта су то 
целе годи не ради ли, шта су нау чи ли и какве 
су успе хе пости гли на број ним фести ва ли ма 
и смо тра ма како код нас тако у ино стран-
ству.

Божић ну честит ку божић ним песма ма гле-
да о ци ма су пре не ли чла но ви хора „Тили ја“ 
који је ове годи не имао доста насту па и који 
су посеб но поно сни на наступ на Колар цу у 
Бео гра ду, који ће дуго пам ти ти. На кон цер-

ту се пред ста вио хор и орке стар Основ не 
шко ле „Херој Јан ко Чме лик“. Песмом су се 
пред ста ви ли и соло пева чи, који су ове годи-
не пости гли успех на фести ва ли ма. Тако је 
насту пио Игор Ухе љи који је на покра јин ском 
фести ва лу „У пив нич ком пољу“ осво јио тре-
ћу награ ду. Пред ста ви ла се Ема Кочиш која 
је на фести ва лу „Рас пе ва ни Срем“ тако ђе 
осво ји ла тре ћу награ ду и која је ове годи-
не пости гла зна чај не резул та те на репу-
блич кој смо три реци та то ра, где је осво ји ла 
дру го место. Тако ђе су насту пи ле успе шне 
срем ске пева чи це Мари ја Бзов кси, Андре ја 
Руман, Ана Симо но вић као и мла де певач ке 
наде као што је Маја Геде љов ски.

На Божић ном кон цер ту су насту пи ле фол-
клор не гру пе. Нај мла ђа гру па пред шко ла-
ца пока за ла је прве кор ке у фол кло ру, које 
је нау чи ла ове годи не. Мало ста ри ја гру па, 
уче ни ка основ не шко ле пока за ла је да је 
савла да ла мало више док се сред ња фол-
клор на гру па пред ста ви ла коре о гра фи јом 
са којом је успе шно насту пи ла на фести вал 

тра ди ци је, где је осво ји ла злат ну дипло ма. 
Нај ста ри ја деч ја фол клор на гру па потвр ди ла 
је да већ може да буде при прем ни ансамбл 
ФА „Кла сје“. Изво ђач ки ансамбл „Кла сје“ се 
пред ста вио не само коре о гра фи јом ста ро па-
зо вач ким народ них ига ра већ је извео и игре 
из Сло вач ке.

Жен ска гру па пева ча, која ради при Удру-
же њу жена у овом дру штву пред ста ви ла је 
лепо ту извор них народ них песа ма И потвр-
ди ла да не само деца већ и маме и баке су 
актив не у овом дру штву. Ина че удру же ње 
жена је било нај ак тив ни је ове годи не. Не 
само да су жене уче ство ва ле у свим актив-
но сти ма овог дру штва већ није било викен-
да када нису негде пева ле или пре зен то ва ле 
народ ну тра ди ци ју сло вач ку ношњу, руч не 
радо ве, сли ке и народ ну кухи њу. Међу нај-
зна чај ни је може се увр сти ти уче шће на Дру-
гом сај му наци о нал них мањи на у Бео гра ду 
и на Дани ма Вој во ди не у Под го ри ци, где су 
пред ста вља ле вој во ђан ске Сло ва ке.

Ана Симо но вић

Via nočný veči e rok v Sta rej Pazo ve
SKUS hrdi nu Jan ka Čmelíka rok 2017 

zakon čil už tra dičným Via nočným veči-
e ro kom ktorý sa usku toč nil 26. decem-

bra, kedy pre zen to va li  celo ročné ochotnícke 
úspechy.

“Via no ce sú, keď sme spo lu, keď rodi na 
sadá k sto lu. Mam ka, ocko, detičky, ded ko via 
aj babičky.” - tak to znie  jeden Via nočný verš 
ktorý je ako uši itý na Via nočný veči e rok, ktorý 
pred preplnou sálou divákom veno va li 
ochotníci SKUS hrdi nu Jan ka Čmelíka. A 
vskut ku  na Via no ce celá ochotnícka rodi na 
detí ukázala svojím mamičkám, otec kom, 
ded kom, babičkám, čo to počas roka robi li, čo 
sa nau či li v tom to kultúrnom stánku a aké 
úspechy dosi a hli na početných festi va loch a 
prehliadkách ako doma tak v zahraničí.

Via nočnú gratuláciu via nočnými piesňami 
divákom zasla li čle no via speváckého zbo ru 
Tília, ktorý v tom to roku mal početné 
vystúpenia a na jed no sú zvlásť hrdí a  budú 
si dlho spomínať. Je to vystúpenie  na Kolar ci 

v Bele hra de. Pred sta vil sa aj chór a orche ster 
základnej školy hrdi nu Jan ka Čmelíka. 
Piesňou sa pred sta vi li aj sólový speváci, ktorý 
dosi a hli pekné úspechy na festi va loch. Tak 
vystúpili Igor Uhe li, ktorý si vyspi e val tre tiu 
cenu na festi va le V piv nic kom poli, Ema 
Kočišová, ktorá si na festi va le Rozo spi e vaný 
Sri em tiež vyspi e va la tre tiu cenu a ktorá  v 
tom to roku dosi a hla pozo ru hodný úspech na 
repu bli ko vej súťaži  recitátorov, kde obsa di la 
druhé mie sto. Tiež zaspi e va li aj výborné sri-
emské speváčky Andrea Rumanová , Mária 
Bzovská, Ana Simonovićová ako aj mladé 
spevácke nádeje Mája Gedeľovská a Daniel 
Molnár.

Na veči er ku vystúpili aj tanečníci. Tí 
najmladší tanečníci, predškoláci pre zen to va li 
prvé kroky v tan ci, ktoré sa počas roka nau či li. 
Tí troc hu starší, základoškoláci  sa už v tan ci 
šikov ne vyzvr ta li a tá stredná tanečná sku pi na 
pre zen to va la tan ce s ktorými sa úspeš ne pre-
zen to va la na festi va le  tradícii kde sa oven či la 

zlatým pásmom. Naj star šia detská tanečná 
sku pi na na veči er ku potvr di la, že sa už pomaly 
môže pova žo vať za dorast folklórného súboru 
Klasy, a tie  zatan či li nie len sta ro pa zovské  ale 
aj tan ce z Hore hro nia.

Ženská spevácka sku pi na, ktorá pra cu je pri 
Združení žien toh to spol ku sa pre zen to va la 
pazovskymi ľudovými piesňami a potvr di la, že 
nie len deti ale aj ich mamky a babičky sú 
aktívne v tom to spol ku. A keď  ide o toto zdru-
že nie, zdá sa, že bolo najaktívnejšou pro gra-
mo vou for mou v tom to roku. Nie len že sa ženy 
zúčast ni li  v  každej pro gram vej for me ako 
nápomocná ruka, ale  nebo lo víkenda, kedy 
niek de nespi e va li ale bo nepre zen to va li ľúdovú 
tradíciu kro jom, obra zmi , ručnými prácami či 
slo venskými špe ci a li ta mi. Med zi  najvýznam-
nej šie patrí účasť na dru hom Veľtrhu 
národnostných menšín v Bele hra de a na 
Dňoch Voj vo diny v Pod go ri ci kedy pre zen to-
va li Voj vo dinských Slovákov.

Anna Simonovićová
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Пише:
Дра га на ПоповПуто ва ње

Кад зађе те у неке годи не потре ба 
за напу шта њем при род ног ста-
ни шта тј. места у коме сте добро 

пусти ли коре ње све је сла би ја. Мени 
се бар чини тако. Мада, има и оних 
весе лих у педе се тим и шезде се тим 
годи на ма који још увек мисле да се 
нису довољ но пока за ли и дока за ли 
(само не знам коме), па јуре тзв. last 
minu te по тури стич ким аген ци ја ма, а 
после при ча ју како је путо ва ње било 
екс тра (још јед на потре ба да се дока-
жу како су и жар гон ски мла ди). Елем, 
путо ва ње са пуно енер ги је у мом слу-
ча ју је у плу сквам пер фек ту (дав но 
про шло вре ме), али… увек има неко 
али.

Сти ца јем неких 
окол но сти три 
дана пред ново го-
ди шње пра зни ке 
искр сне путо ва ње 
из про вин ци је у 
вели ки град Нови 
Сад. Знат но мла-
ђа при ја те љи ца 
која је и возач и 
ја реши мо да дан 
про ве де мо у вели-
ком гра ду. Па, ајде 
што да не. Баш 
сам се зача у ри-
ла. Пошто живи-
мо на кра ју све та, 
а пред носом нам 
је Европ ска уни-
ја, ваља до срп-
ске Ати не пре ћи и 
гра ни це. Гужве су 
про шле и сад спо-
кој но језди мо ка 
првом пре ла зу, па 
дру гом, тре ћем, 
четвр том  и ето 
нас опет у Срби-
ји. Има ли тога у 
оном дру гом делу 
све та? Ма, нема. 
Још 1977. годи не 
сам путо ва ла из Швај цар ске у Немач-
ку (запад ну), без пасо ша. То је био 
шок за неког ко дола зи из несвр ста ног 
све та. Али, вре ме на се мења ју и тре-
ба се при ла го ђа ва ти. Коли ко ко може, 
а неки и то одби ја ју. Док наши цари-
ни ци руч но поди жу рам пу, на дру гој 
стра ни ске ни ра ју пасо ше. Путуј Евро-
по! Ми смо само у про ла зу. Дан диван 
сун чан, сао бра ћај уме рен, ћаска мо 
и пред нама вели ки град. Где и куда 
да кре не мо? Ајд, пита ће мо навиг ци ју. 
Што је сигур но сигур но. Моја при ја те-
љи ца тепа тој неви ђе ној могућ но сти 
да те неко води кроз про стор који не 
позна јеш са вели ком сигур но шћу. А 
како јој тепа? Зове је „Зори ца“, јер 

кад јој да смер ни це њој сва не. Вре-
ме дана нај го ре могу ће. Два сата, 
а град врви од ауто мо би ла. Зори ца 
усме ра ва, при ја те љи ца се тру ди да 
је пом но слу ша и ми кли зи мо неким 
буле ва ром, а сема фо ри, бици кли сти 
и пеша ци су додат не поте шко ће. Где 
ћемо сад? Ајде да пита мо Зори цу. На 
Буле вар Осло бо ђе ња на кло пу код 
Кине за. - Али ја не волим кине ски укус 
хра не (никад нисам ни јела, али она ко 
из при ча оних који јесу, одби јам и да 
је про бам). Шта вре ди мој вапај, кад 
Зори ца већ даје инструк ци је - Кре ни те 
на запад, па 300 мета ра скре ни те на 
десно - цвр ку ће она.  Цвр ку ће Зори ца, 

а нас две шкри пи-
мо зуби ма јер ниг-
де нема сло бод ног 
пар кинг места. - На 
150 мета ра скре-
ни те лево - сле-
ди коман да. - Где 
лево? Сву да око 
нас само ауто мо-
би ли, а и небо се 
смра чи ло. Почи-
ње пљу сак. - Нећу 
да једем кине ску 
хра ну- пона вљам 
по ко зна који пут. 
- На 200 мата ра 
десно сти же те на 
одре ди ште - оба-
ве шта ва Зори ца, а 
ми на некој кру жној 
рас кр сни ци. Изу-
зет ним мане вром 
при ја те љи ца уска-
че на јед но пра-
зно пар кинг место. 
- Ево пар кин га, 
а ево и поли ци је 
- Е, ту се већ оду-
змем. Доста бре 
поли ци је за данас. 
Али, чува ри јав ног 
реда и заштит ни ци 
пеша ка и бици кли-

ста су само про шли. Ух, хва ла Богу! 
Ма, какво јело, киша пада као у апри-
лу, пар кинг место негде на мар ги на-
ма наших инте ре сних сфе ра, тужан 
поглед, исцр пље ност и пита ње шта 
нам је ово тре ба ло? Па, ми се вози мо 
у овом гро тлу већ пола сата, а нисмо 
ни иза шле из ауто мо би ла. - Ајде да се 
вра ти мо - кажем ја тихо, да не увре-
дим при ја те љи цу. Није било седе ња 
у  чуве ним кафи ћи ма, купо ви не у про-
дав ни ца ма које нуде сил не попу сте, 
није било шет ње Дунав ском ули цом. 
Није било ништа. Само вожња по цен-
тру Новог Сада. И ето изла ска из про-
вин циј ске чау ре. На који начин? Про-
вин циј ски, нарав но. 

Дан диван сун чан, 
сао бра ћај уме рен, 

ћаска мо и пред нама 
вели ки град. Где и 
куда да кре не мо? 

Ајд, пита ће мо
навиг ци ју. Што је 
сигур но сигур но. 

Моја при ја те љи ца 
тепа тој неви ђе ној 
могућ но сти да те 
неко води кроз
про стор који не 

позна јеш са
вели ком сигур но шћу. 
А како јој тепа? Зове 

је „Зори ца“, јер
кад јој да смер ни це 

њој сва не

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА:
ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ 
От пи са ни – Ре спект 2:0

От пи са ни: Не ди нић Дра ган-Бе ли (гол-
ман), Кр ти нић Да ни ло-Кр ца (ка пи тен), 
Ђо кић Не над-Не ша (за ме ник ка пи те на), 
Ро љић Дра ган-Ро ља, Ла ке тић Сло бо дан-
Ба ја, Пр шић Зо ран-Пр ле, Мар ко вић Сло-
бо дан-Бо бић, Спа со је вић Зо ран-Ба та ра, 
Пле ћаш Ни ко ла. Тре нер: Сте вић Јо ви ца.

Респ кет: Стан ко вић Го ран (гол ман), 
Пу па вац Бо ра (ка пи тен), Ла ке тић Зо ран-
Шњу ра (за ме ник ка пи те на), Ди вац 
Не над, Пе тро вић Мо драг, Ку зми нац Ђор-
ђе, Пе рић То пли ца-Ки фла, Осто јић 
Зо ран. Тре нер: Не ди мо вић Ми ло ван 
Не дим.

У пе так, 5. ја ну а ра у ПСЦ Пин ки у 
Срем ској Ми тро ви ци од и гра ла се утак-
ми ца че тврт фи на ла из ме ђу еки па От пи-
са ни и Ре спект, обе из Срем ске Ми тро ви-
це, у ка те го ри ји ста ри јих ве те ра на.

Оба го ла за еки пу От пи са ни по сти гао 
је Ни ко ла Пле ћаш у 12. и 14. ми ну ти, ко ји 
је био и нај бо љи играч утак ми це. Утак ми-
ца је про те кла у чвр стој, по жр тво ва ној и 
бор бе ној игри из ме ђу две еки пе, ко је су 
се ви ше пу та у по след њих не ко ли ко 
го ди на са ста ја ле на тур ни ру.

Обе еки пе су би ле осла бље не. За 
От пи са не ни је на сту пао Си ни ша Са ра но-
вац због цр ве ног кар то на. За Ре спект 
ни је на сту пао гол ман Фи лип Ша рић због 
по вре де и Са ва Сте ва но вић због од ла-
ска у Швај цар ску.

На утак ми це се по вре дио и за вр шио у 
бол ни ци гол ман Опи са них Дра ган Не ди-
нић-Бе ли, ко ји је сло мио прст, по сле 
же сто ког су да ра са Не на дом Див цем. До 
кра ја утак ми це гол От пи са них је бра нио 
Сло бо дан Ла ке тић-Ба ја.

Еки па От пи са них је по лу фи нал ну утак-
ми цу од и гра ла у по не де љак, 8. ја ну а ра 
(ка да овај број М но ви на бу де у штам пи) 
са еки пом Ме њач ни ца Евро па (Ла ћа рак).

J. Сте вић

ОД БОЈ КА 

Из Ру ме на ЕП
Рум ска пу бли ка је има ла при ли ку да 

три да на ужи ва у вр хун ској од бој ци бу ду-
ћи да је би ла до ма ћин Е гру пе - дру ге 
рун де ква ли фи ка ци ја за 13. Европ ско 
пр вен ство, ко је ће се игра ти од 13. до 21. 
апри ла у Бу гар ској. 

По ред на ше се лек ци је у гру пи Е игра-
ле су још Хо лан ди ја и Есто ни ја. Реч је о 
на сту пи ма на ше ка дет ске ре пре зен та ци-
је.

Пр во су 4. ја ну а ра игра ле од бој ка ши це 
Хо лан ди је и Есто ни је – ре зул тат је био 
3:0. У пе так, 5. ја ну а ра, Ср би ја је до би ла 
Есто ни ју са 3:0, а у по след њем ко лу, 6. 
ја ну а ра, по сле ме ча са Холандијом ко ји 
је тра јао пре ко 100 ми ну та на ше ка дет ки-
ње су по бе ди ла ре зул та том 3:1.

Та ко су на овом тур ни ру у Ру ми, уз 
ве ли ку по др шку пу бли ке, оста ле не по бе-
ђе не и пла си ра ле се на Европ ско пр вен-
ство у Бу гар ској. 

Под се ти мо, пла сман на ЕП из бо ри ће 
по бед ни ци осам гру па и три нај бо ље 
дру го пла си ра не ре пре зен та ци је.

С. Џ.
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ОВАН: По ку ша ва те 
да им пре си о ни ра те 
око ли ну сво јим пре-
по зна тљи вим шар-

мом и раз ли чи тим спо соб но сти-
ма. Ипак, све што чи ни те под се ћа 
на кла сич но пре у ве ли ча ва ње. Не 
успе ва те да од ре ди те сво је ме сто 
или уло гу у по слов ним пре го во-
ри ма. Не ма раз ло га да кри ти ку је-
те бли ску осо бу, бо ље је да 
озбиљ ни је ана ли зи ра те сво је 
по на ша ње као и про пи се ко је сте 
учи ни ли.

БИК: Ком пли ко ва на 
си ту а ци ја у ко јој се 
на ла зи те про из и ла зи 
из за јед нич ког по ку-

ша ја, да се на пра ви пра вил на 
де о ба по слов них и фи нан сиј ских 
ин те ре са. Не ма по тре бе да по на-
вља те при чу, ко ја иза зи ва но во 
не ра зу ме ва ње или оштро не го до-
ва ње у кру гу са рад ни ка. Раз ми-
сли те на ко ји на чин тре ба да 
шар ми ра те и да одо бро во љи те 
парт не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ма те 
до вољ но стр пље ња 
за до дат не оба ве зе, 
али по сто је си ту а ци је 

ко је зах те ва ју кре а тив но раз ми-
шља ње или фа зу ин ку ба ци је. 
Ва жно је да на што бо љи на чин 
ускла ди те сво је же ље и мо гућ но-
сти. Не ко ко је из не на да ушао у 
ваш жи вот у ва ма по бу ђу је емо-
тив но ин те ре со ва ње и до бро рас-
по ло же ње. 

РАК: Уко ли ко вас при-
вла че иза зов не си ту а-
ци је, по треб но је да 
при хва ти те од ре ђе ни 

сте пен ри зи ка у по слов ним пре го-
во ри ма. По не кад блиц про ве ра 
мо же да за ва ра, обра ти те па жњу 
на раз ли чи те ко мен та ре и на вре-
ме за тра жи те не чи ји са вет. Су срет 
са јед ном осо бом за вас пред ста-
вља емо тив ни вр ху нац, али на 
жа лост тај вр ху нац бр же иш че за-
ва не го што би сте то же ле ли. 

ЛАВ: Са мо сте тре-
нут но емо тив но осе-
тљи ви. Бу ди те ра зум-
ни, тре нут ни не у спех 

тре ба да вас мо ти ви ше на до дат-
ну упор ност или на же љу за пре-
ва зи ла же њем лич них сла бо сти. 
Не чи ја по ру ка мо же да се ту ма чи 
на раз ли чи те на чи не, а за вас је 
исти ни то пре све га оно што вам 
је дра го да чу је те. Ва жно је да 
што бо ље ускла ди те сво је ми сли 
и осе ћа ња. 

ДЕ ВИ ЦА: Же ли те да 
про ме ни те по слов не 
окол но сти и не обра-
ћа те па жњу на осо бу 

ко ја вас за ма ра кри ти зер ском 
при чом. Не мо же те сви ма да уго-
ди те, али све што чи ни те са по зи-
тив ном тен ден ци јом оста вља 
до бар ути сак на ва ше са рад ни ке. 
Осло бо ди те се од не ких емо тив-
них коч ни ца у скла ду са лич ним 
по тре ба ма, по ка жи те до бру во љу 
и упри ли чи те не ку оми ље ну 
за ба ву у дво је. 

ВА ГА: Из не на да уме-
те да за бли ста те у 
су сре ту са са рад ни-
ци ма и да по ну ди те 

не ко нео бич но до бро ре ше ње. 
Има те до бре иде је и ста ло вам 
је да оства ри те за јед нич ке ин те-
ре се. Спо соб ност до брог при ла-
го ђа ва ња на раз ли чи те усло ве, 
је ну жна за по слов ни успех. 
Го ди вам не чи ја па жња, та ко да 
упи ја те сва ку реч ко ју из го ва ра 
бли ска осо ба. 

ШКОР ПИ ЈА: Не 
успе ва те да пред ви-
ди те не чи ји од го вор 
на за да ту те му или 

да ус по ста ви те до бар од нос са 
са рад ни ци ма. Не ма раз ло га да 
се по на ша те пре ви ше раз ме-
тљи во, већ за тра жи те не чи ју 
мо рал ну или ма те ри јал ну по др-
шку. Парт нер ве што иг но ри ше 
ва ше иде је, по ку ша ва те да 
схва ти те зна че ње скри ве них 
мо ти ва. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко 
се на ла зи те у не кој 
осе тљи вој фа зи, пре-
пу сти те сво јим 

са рад ни ци ма да оба ве те жи или 
ком пли ко ва ни ји део по сла. 
Мо ра те има ти до бру про це ну, ко 
мо же да вас за ме ни у од лу чу ју-
ћем тре нут ку и у ва жним пре го-
во ри ма. У љу бав ном жи во ту, 
не мој те до зво ли ти свом парт не-
ру хи ро ви то по на ша ње. Све има 
сво ју здра ву ме ру и гра ни цу. 

ЈА РАЦ: Тре нут но 
љу бав и лич но за до-
вољ ство не иду у 
за јед нич кој ком би на-

ци ји. По треб но је да се опре де-
ли те за прак тич на ре ше ња. 
Ис ку ство вас опо ми ње, да не 
тре ба ве ро ва ти осо би о ко јој 
ва ши са рад ни ци го во ре ви ше у 
не га тив ном кон тек сту. При хва-
ти ли сте па сив ну уло гу у од но су 
пре ма во ље ној осо би, уско ро 
ће те за жа ли ти због сво јих 
ло ших про це на. 

ВО ДО ЛИ ЈА:  Не ма 
раз ло га да се по ве де-
те за ла жним ути сци-
ма или да вас не ко 

за ва ра ва ве ли ким обе ћа њи ма. 
Про ве ра вај те но ве ин фор ма ци је 
о по слов ним при ли ка ма и по тру-
ди те се да за шти ти те сво је ин те-
ре се. Уко ли ко вас ири ти ра не чи-
је при су ство, са чу вај те при себ-
ност. Кон тро ли ши те им пул сив ну 
стра ну сво је при ро де. 

РИ БЕ: Из бе га вај те 
пре те ра но екс по ни-
ра ње у дру штву 
са рад ни ка. Не ма 

по тре бе да при ча те о ства ри ма 
ко је иза зи ва ју не га тив ну ре ак ци-
ју, бо ље је да при хва ти те ком-
про ми сну ва ри јан ту. Уоста лом, 
увек по сто ји фак тор про ме не и 
из не на ђе ња. Парт нер се искре-
но тру ди, али не раз у ме нај бо-
ље све ва ше иде је. Из бе га вај те 
си ту а ци је ко је вас до дат но 
за ма ра ју. 

VREMEPLOV
10. ја ну ар

1909. Ро ђен срп ски фи зи чар и 
хе ми чар Па вле Са вић, ко ји је 
свет ски ре но ме сте као ка да је 
са Ире ном Жо лио Ки ри 1937. и 
1938. у Па ри зу от крио изо то пе 
по зна тих еле ме на та бом бар до-
ва њем ато ма ура на спо рим 
не у тро ни ма. Од 1947. ру ко во-
дио из град њом Ну кле ар ног 
ин сти ту та у Вин чи и до 1960. 
био ди рек тор Ин сти ту та. Од 
1971. до 1981. био пред сед ник 
Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти.

11. ја ну ар
1811. Скуп шти на свих на род-
них ста ре ши на у Ср би ји у вре-
ме Пр вог срп ског устан ка осно-
ва ла пр ва по пе чи тељ ства, 
ми ни стар ства. Ми ни стар про-
све те по стао нај у че ни ји Ср бин 
тог вре ме на, рек тор Ве ли ке 
шко ле у Бе о гра ду До си теј 
Об ра до вић. 

12. ја ну ар
1876. Ро ђен аме рич ки пи сац 
Џон Гри фит, по знат као Џек 
Лон дон, је дан од нај чи та ни јих 
у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 
На пи сао око 50 при по ве да ка и 
ро ма на ме ђу ко ји ма су нај по-
зна ти ји “Зов ди вљи не“ и “Бе ли-
оч њак“.

13. ја ну ар
1898. Фран цу ски пи сац Емил 
Зо ла у ли сту “Л‘орор“ под 
на сло вом “Оп ту жу јем“ об ја вио 
отво ре но пи смо пред сед ни ку 
Ре пу бли ке у ко јем је ука зао на 
ма хи на ци је вој них кру го ва и 
за тра жио осло ба ђа ње ка пе та-
на Ал фре да Драј фу са, ко ји је 
на про це су 1894. осу ђен на 
до жи вот ну ро би ју због на вод-
ног ода ва ња вој них тај ни 
Не мач кој.

14. ја ну ар
1826. У Пе шти осно ва на Ма ти-
ца срп ска на ини ци ја ти ву Јо ва-
на Ха џи ћа и уз по моћ бо га тих 
срп ских тр го ва ца из Пе ште и 
Бу ди ма. Књи жев но и кул тур но 
дру штво од и гра ло огром ну 
уло гу у про цва ту на у ке и кул ту-
ре Ср ба у Вој во ди ни. 

15. ја ну а р
1804. Ја њи чар ске ста ре ши не, 
да хи је по че ли су “се чу кне зо ва“ 
у по ку ша ју да спре че по бу ну 
срп ског на ро да про тив ја њи-
чар ског зу лу ма. Они су на пре-
ва ру ухва ти ли и по гу би ли око 
70 нај у глед ни јих срп ских кне-
зо ва, ви ђе них љу ди и све ште-
них ли ца. Тај тра гич ни до га ђај 
убр зао је из би ја ње Пр вог срп-
ског устан ка

16. ја ну ар
1945. По бе дом са ве знич ких 
сна га под ко ман дом ге не ра ла 
Бер нар да Монт го ме ри ја и 
Ома ра Бре дли ја, окон ча на 
не мач ка офан зи ва у Ар де ни-
ма, у Бел ги ји. Нем ци су у тој 
опе ра ци ји из гу би ли 220.000 
вој ни ка, са ве знич ке сна ге 
77.000.

HOROSKOP

Сре да, 10. ја ну ар
(28. де цем бар) 

Све тих 20.000 му че ни ка Ни ко-
ми диј ских

Че твр так, 11. ја ну ар
(29. де цем бар) 

Све тих 14.000 мла де на ца 
Ви тле јем ских 

Пе так, 12. ја ну ар
(30. де цем бар) 

Све та му че ни ца Ани си ја; Пре-
по доб на Те о до ра

Су бо та, 13. ја ну ар
(31. де цем бар) 

Преп. Ме ла ни ја; Св. Ис по вед-
ник До си теј За гре бач ки (Одан. 
Ро жден ства)

Не де ља, 14. (1) ја ну ар 
Об ре за ње Го спод ње; Све ти 
Ва си ли је Ве ли ки (Но ва го ди на) 

По не де љак, 15. (2) ја ну ар 
Преп. Се ра фим; Св. Сил ве стар 
(Прет пр. Бо го ја вље ње)

Уто рак, 16. (3) ја ну ар 
Све ти про рок Ма ла хи ја; Све ти 
му че ник Гор ди је

Crkveni
kalendar

• До ђи, жи ви у мом ср цу 
и не мој пла ћа ти ста на-
ри ну.
• Ве ра чи ни све ства ри 
мо гу ћим – љу бав чи ни 
све ства ри лак шим.
• Љу бав гле да кроз те ле-
скоп, за вист гле да кроз 
ми кро скоп. 

Це зар са ла та 
Са стој ци: гла ви ца зе ле не 

са ла те, 500 г пе че не пи ле ти не, 4 
кри шке тост хле ба, 4 ка ши ке 
ма сли но вог уља. За дре синг: 
ка ши ка сен фа, ка ши ка сир ће та, 2 
ка ши ке ма јо не за, лук по же љи, 
1/2 шо ље ма сли но вог уља, со, 
би бер, ли му нов сок. 

При пре ма: Са ла ту очи сти те, 
из ре жи те и ста ви те у ве ли ку по су-
ду. До дај те јој из ре зан па ра дајз и 
кра ста вац и пи ле ти ну из ре за ну на 
коц ке. Тан ко из ре жи те мла ди лук 
и по спи те по са ла ти. Хлеб из ре-
жи те на коц ки це и по пр жи те на 
ма сли но вом уљу и по спи те по 
са ла ти. Све са стој ке за дре синг 
из ми скај те у блен де ру. По спи те 
по са ла ти и до бро из ме шај те.
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Покло ни за децу
Гргу ре ва ца из Еми ра та

Нико ли на Лођи но вић, мена џер јед не бол ни це у Абу Даби ју посла ла по Деда Мра зу 
ново го ди шње покло не за више од 70 деце у њеном род ном село Гргу рев ци ма на Фру-
шкој гори и доде лу радо сно пра ти ла пре ко скај па

Деци у Гргу рев ци ма уочи доче ка 
Нове годи не Деда Мраз је донео 
бога те покло не из дале ке земље 

Ује ди ње них Еми ра та, из гра да Абу 
Даби ја. Ново го ди шње покло не је 
посла ла Нико ли на Лођи но вић (21) из 
Гргу ре ва ца која ради као мена џер у 
јед ној од нај по зна ти јих бол ни ца у Абу 
Даби ју. За гргу ре вач ку децу овај ново-
го ди шњи при јем орга ни зо ва ли су 
Нико ли ни ни роди те љи Горан и Зори ца 
и брат Нико ла са сео ском месном 
зајед ни цом и удру же њем жена Вишња. 
Ново го ди шњи паке ти за више од 70 
девој чи ца и деча ка у Гргу рев ци ма 
били су пре бо га ти слат ки ши ма и 
играч ка ма које су до тада могли да 
виде само на сли ка ма и теле ви зи ји. 
Радост у гргу ре вач ком дому кул ту ре је 
била под јед на ко вели ка за децу и 
роди те ље. Нико ли на је све то пра ти ла 
пре ко скај па и пуна емо ци ја и радо сти 
гово ри ла:

- Сад сам пре срећ на кад могу тако 
нешто да покло ним деци мог род ног 
села. Ја поти чем из поро ди це која зна 
како је кад нешто немаш. Овде имам 
све што сам поже ле ла у живо ту као 
дете. Сећам се како сам се радо ва ла 
покло ну у шко ли за Нову годи ну. Чула 
сам се са роди те љи ма и мојим 
мештан ка ма у удру же њу жена где је и 
моја мај ка и дого вор је лако пао. 
Важно је да смо сви сад срећ ни. Биће 

још мојих покло на за децу не само мог 
села и мимо ново го ди шњих при ли ка. 
Посеб но ћу води ти бри гу да помог нем 
сиро ма шну децу и децу са инва ли ди-
те том.

Нико ли на Лођи но вић је у њеном 
род ном селу завр ши ла основ ну осмо-
го ди шњу шко лу. Била је одли чан ђак. 
Оти шла је потом  у Бео град и упи са ла 
Вазду хо плов ну ака де ми ју. Живе ла је у 
дому уче ни ка и вред но учи ла. Нико ли-
на је тален то ва на сли кар ка, пише пое-

зи ју, учи јези ке, а бави ла се и као ама-
тер глу мом.

- У вре ме шко ло ва ња у Бео гра ду 
ради ла сам у јед ном ноћ ном клу бу. 
Било је то за мене вели ко, јер сам се 
ски ну ла са пре тан ког роди тељ ског 
буџе та. Целу ноћ сам пра ла чаше да 
бих ују тро ишла у шко лу на пре да ва-
ње. Запа зи ли су моју вред но ћу и убр зо 
доби јем бољи посао у јед ној пице ри ји. 
Шко лу сам завр ши ла. Имам сно ве да 
завр шим Сао бра ћај ни факул тет. Спре-
мам се за при јем ни испит. Међу тим, 
ука же ми се при ли ка да радим у јед ном 
ресто ра ну у Ска дар ли ји. Јед ном при-
ли ком сам послу жи ва ла висо ке госте 
амба са де Ује ди ње них Еми ра та. Њима 
се допа ла моја љуба зност и добро 
вла да ње енгле ским јези ком и пома ло 
арап ским, па су ми пред ло жи ли да 
пре ко њих одем у Абу Даби. Нисам се 
дво у ми ла. Кре ну ла сам одмах.

Факул тет могу завр ши ти и касни је, а 
добре при ли ке рет ко се пру жа ју. Након 
кра ће обу ке поста ла сам мена џер у 
елит ном хоте лу у Абу Даби ју. Сад 
радим као мена џер  у јед ној од бол ни-
ца Абу Даби ја и учим да бих још 
напре до ва ла.  Упи са ћу вазду хо плов-
ство на Уни вер зи те ту Абу Даби ја. 
Арап ски све боље гово рим и пишем. И 
раду јем се одмо ру у Срби ји – рече 
Нико ли на Лођи но вић.

Мио мир Фили по вић
Николина Лођиновић


