
NOVINE
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVIII

31. JANUAR 2018. • BROJ 841 • CENA 50 DINARAM

SVETOSAVSKE 
SVE^ANOSTI:
Izgradwa
{kole u 
Ma~vanskoj 
Mitrovici
pri kraju

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ТргВојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

Телефони: 022/610069,624657,621065
Факс: 022/610070

Дежурнаслужба:064/8894580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800100122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsEmail:o�  ce@sremgas.rs

@EQKO TRBOVI]:
Razvoj Pe}inaca u
tri strate{ka pravca

Svetosavski bal
u Vrdniku



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Школакаосигурнакућаза
(не)савеснедиректорке?

Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Иако је Основ но јав но тужи ла штво у Срем ској 
Митро ви ци одба ци ло кри вич ну при ја ву про тив Матеа 
Жар ка, учи те ља Основ не шко ле „Сло бо дан Бајић 

Паја“ у Срем ској Митро ви ци, која је усле ди ла због лажне 
при ја ве за изми шље но зло ста вља не уче ни ка на екс кур зо ји, 
неки меди ји и даље не пре ста ју да игно ри шу оцу чиње ни ци.  
Поје дин ци из медиј ског под зе мља игно ри шу ту чиње ни ци, 
опту жу ју ћи и даље нео сно ва но несрећ ног учи те ља, не про
пу шта ју ћи да апо стро фи ра ју да је дотич ни Хрват. Како се 
јасно наво ди у самом загла вљу реше ња које је сачи ни ло 
Тужи ла штво: одбацујесеизвештајПУСремскаМитро
вицабројПУ1057/17од16.06.2017.,сма тран кри вич ном 
при ја вом...итд.
Реше ње је пот пи са ла заме ник јав ног тужи о ца Гор да на Ерак 
и про тив њега није дозво љен при го вор. 

Иако је Тужи ла штво оду ста ло од поди за ња опту
жни це про тив несрећ ног учи те ља (Хрва та оба шка!). 
суда ће ипак бити. Наи ме, дирек тор ки „Баји ће ве“ 

шко ле Анки ци Јев тић, није било довољ но то што је Тужи ла
штво одба ци ло кри вич ну при ја ву. Она је, пара лел но, пове ла 
и дисци плин ски посту пак, након чега је доне ла реше ње о 
отка зу за учи те ља Матеа Жар ка. На њено реше ње при го вор 
Школ ском одбо ру је под не ла учи те љев адво кат Зори ца Цун
дра, али у лого ра шкој атмос фе ри каква вла да у Шко ли, она 
је одби је на. Зато је Зори ца Цун дра под не ла тужбу Основ
ном суду у Срем ској Митро ви ци. 

У тужби која је поло ви ном јану а ра пре да та Основ ном 
суду, наво де се број не про це ду рал не гре шке које је дирек то
ри ца Јев тић чини ла при ли ком дисци плин ског поступ ка, чак 
и нај ба нал ни је као што су само место и вре ме. Посеб но што 
је посту пак већ зага зио у зас та ру :     
Тужилацпримећуједајеуст.1диспозитиваЗакључка

бр.157од23.06.2017.год.дециднонаведенодасепокреће
дисциплинскипоступакпротивтужиоца,збогосноване
сумњедаједана10.06.2017.год.приповраткусаекскур
зијеученикачетвртогразреда,увечерњимсатима,у
аутобусу,нарелацијиМанђелос–Срем.Митровица,

учиниоповредузабраненадученицимадругогодеље
њачетвртогразредаизчл.45ст.5ист.6Законана
начинипремаученицимаближенаведенимуалинеји1и2
истогставадиспозитиваЗакључка.Решењембр.256од
22.12.2017.год.тужилацјеоглашенкривимдајеизвршио
подтач.1Закључкаповредузабраненасиљанадучени
цимадругогодељењачетвртогразредаизчл.45ст.5
и6Законатакоштоједана10.06.2017.год.увечерњим
сатимауаутобусуприповраткусаекскурзијеученика
четвртогразредананачинипремалицимаближеописа
нимуалинеји1и2диспозитиванаведеногрешења.Током
поступкаЗакључакбр.157нијемењанниудиспозитиву
ниучињеничнимнаводима,аистиобухватарелацијуМан
ђелос–Срем.Митровица,тесетужилацнарасправи
одржанојдана31.10.2017.год.нанаводеЗакључкаиизја
снио.РешењепревазилазиграницеЗакључкабр.157од
23.06.2017.год.,јеробухватанаводнедогађајеуаутобусу
приповраткусаекскурзијештоподразумеварелаци
јуСуботица–Срем.Митровица,стимдатужиоцуније
стављенанатеретповредазабраненитибилокојадруга
повредараднеобавезеилираднедисциплиненарелацији
Суботица–Манђелос,аистијеоглашенкривимзаповре
дузабранеизвршенууаутобусуприповраткусаекскурзи
јебездетаљнијегнавођењаместаивременаизвршења
повредезабране – пише у тужби.

Све у све му, дисци плин ски посту пак је вођен ама тер ски, 
ошљар ски, тотал но неструч но и непро фе си о нал но:
Реакцијатужененанаводнуповредузабранејекрајње

неуобичајенаиусупротностисаПравилникомопротоко
лупоступањауустановиуодговорунанасиље,злоста
вљањеизанемаривање(СлужбенигласникРСбр.30/10).
НаведенимПротоколомодељењскистарешинајепре
свихдужандаобезбедизаштитуученикаоднезаконитих
нападанањеговучастиугледштојеуконкретномслу
чајубилаГрујичићСветлана.ТуженаједужнадаимаТим
зазаштитуоднасиља,злостављањаизанемаривања,с
тимшточлановеируководиоцеТимазазаштитуодређу
једиректорустановеизредазапослених.

1.ИакојеТужилаштвоодбацилокривичнупријавупротивучитељаМатеаЖар
ка,појединциизмедијскогподземљаигноришутучињеници,оптужујућии
даљенеоснованонесрећногучитеља,непропуштајућидаапострофирајудаје
дотичниХрват

2.АнкицаЈевтићдиректоркаОШ„СлободанБајићПаја“поновонасуду:колико
ћеовајграддакоштањенличниратпротивучитеља,којидодушеводипри
личноолако,ошљарски,тј.нестручноиаматерскиуправномсмислу

3.ДокШкола„СлободанБајићПаја“представљапоприштезаличнеобрачу
немеђизапосленима,односнодиректоркепротив„неподобног“учитеља,
дотледиректоркаОШ„СветиСава“ДрагицаСретеновићнежелидасемешау
вршњачконасиље?

1.

2.



Шта је слич но, а 
шта раз ли чи то 
изме ђу Анки це 

Јев тић
дирек тор ке 

Основ не шко ле 
„Сло бо дан Бајић 

Паја“ и Дра ги це
Сре те но вић, 

њене коле ги ни це 
из Шко ле „Све ти 
Сава“? И јед на и 

дру га воле да 
буду дирек тор ке, 

али обе су
нео д го вор не

пре ма послу за 
који при ма ју

пла ту!

О слу ча је ви ма који зах те ва ју укљу чи ва ње Тима за зашти
ту (2. и 3. ниво) доку мен та ци ју (слу жбе не беле шке и сви 
дру ги обли ци еви ден ти ра ња пода та ка о лицу, дога ђа ју, 
пред у зе тим рад ња ма и др.) води, чува и ана ли зи ра за 
потре бе уста но ве пси хо лог или педа гог, а што у кон крет
ној ситу а ци ји није слу чај. Туже на има Тим за зашти ту од 
наси ља, зло ста вља ња и зане ма ри ва ња чији коор ди на тор је 
упра во пси хо лог шко ле, а пси хо лог и педа гог шко ле су у кон
крет ном слу ча ју били пот пу но изу зе ти у посту па њу у уста
но ви у одго во ру на наси ље, зло ста вља ње и зане ма ри ва ње, 
па чак није ни утвр ђе но да је зло ста вља ња било већ осу ђе
но уко ли ко се исто деси ло.
Сличногмишљења,каоадвокатЗорицаЦундра,јеиредак

цијалистаМновине:
Детаљ ном ана ли зом про ве де них дока за у дисци плин ском 

поступ ка, као и одлу ка које се напа да ју овом тужбом, тужи
лац дола зи до закључ ка да је дисци плин ски посту пак про
тив њега мон ти ран, вођен искљу чи во у циљу  да се у 
истом тужи лац огла си кри вим, да му се изрек не мера пре
стан ка рад ног одно са, јер је тужи лац дуги вре мен ски пери
од изло жен све сним дело ва њем дирек то ра туже не усме ре
ним да га пони зи, ома ло ва жи, да му повре ди досто јан ство, 
углед и про фе си о нал ни инте гри тет и здра вље. Све рад ње 
су усме ре не да се ума ње морал не вред но сти тужи о ца. Дуг 
вре мен ски пери од уна зад тужи лац је изо ло ван, са њим се не 
раз го ва ра, не успо ста вља ју се лич ни кон так ти, избе га ва ју 
се сусре ти. Спор ни дисци плин ски посту пак је резул тат 
посту па ња нефор мал не гру пе оку пље не са истим циљем 
да тужи о цу пре ста не рад ни однос код туже ног.
КакостојествариАнкициЈевтићсe,посвемусудећи,сме

шиситуацијаукојојћеризгубитијошједансудскиспорпро
тивњеног„омиљеног“радника,учитељаМатеаЖарка.Про
шлиизгубљениспорјекоштаоГрадокомилиондинара.Ако
иовајбудекоштаобартолико,хоћелисенекооднадлежних
запитатикомеслужиначастштоимадиректоркуштеточину?

Чијепословнебрљотинеморадаплаћацеоград?

Какојекренуло,школесупосталесигурнекућезавео

маживописнеперсоне.Идокје„Бајићева“школаопаснапо
животеучитељакојисенесвиђајудиректоримаињиховој
булументи,дотлејеШкола„СветиСава“сигурнакућаза
малолетненасилнике.
Уочишколскогимендана(ишколскесалавеуопште),баш

данпредСветогСаву,уШколујепозванродитељЈосип
Колаути,чијијесинПетар,ученикчетвртогразреда,одпочет
кадругогполугодишта,престаодадолазинанаставу.Ушко
лујепрестаодадолазиизстраха,јердвадечакасвакоднев
нонадњимвршефизичконасиље.Петарјеболестандечак,
имадоброћуднитумориотеклинуналицу.Дечаци(обаста
ријаодњега)тознајуинамерногаударају,највишебашна
томестоотеклоодболести.
ЊеговомоцујескренутапажњадаПетарморададолази

нанаставу,јерћесноситизаконскепоследице.Акадаје
ЈосиптражиоодШколедамунекоодговорикакоћесењего
вомсинуобезбедитибезбедандолазакиодлазакизшколе
докуће,надлежнисусамослегалиглавом,тврдећидасуони
ненадлежни.Иакојеједанодмалолетнихсилеџијаученикте
Школе.
ОтацЈосипсежалионасвимместимазакојезна.Уполи

цијииТужилаштвусумуреклидаонинемогупрактично
ништадапредузму,јерсунасилницималолетницикојијош
немајупуних14година.УЦентрузасоцијалнирадсупреду
зелиодређенемеренадзоразамајкудвојицемалолетних
насилника.ШтосеШколетиче,тујеситуацијакошгора.
ДиректоркаШколеДрагицаСретеновићреклаједанежели
дајавноизнесесвојемишљењеоовомслучају.Зашто,није
желеладанамобјасни.Заркаодиректорканијетребалада
поразговарасародитељима,собзиромдасуупитањудва
ђакашколеукојојјеонадиректор?Далијешколасигурна
кућазамалолетненасилнике?Комејеонадиректор?Комеје
одговорназасвојрад?
Штајеслично,аштаразличитоизмеђуАнкицеЈевтић

директоркеОсновнешколе„СлободанБајићПаја“иДрагице
Сретеновић,њенеколегиницеизШколе„СветиСава“?Ијед
наидругаволедабудудиректорке,алиобесунеодговорне
премапослузакојипримајуплату!3.
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Одлуком одборника Скупшти
не Града Сремска Митровица,
локална самоуправа ће на

редних годину дана из буџета Града
исплаћивати плате за 10 лекара До
ма здравља Сремска Митровица, за
шта је у градскомбуџету предвиђено
15.242.000динара.Такође,Градћеса
47 милиона динара субвенционисати
текуће пословање Апотеке. Средства
сунамењеназаисплатузарада,оба
везапреузетихупретходномпериоду
иинвестиционотекућаодржавања.
Убуџетуградасуостављенасред

ства за враћање дугова Апотекарске
установекојисунасталиупретходном

периоду. Апотеку смо свели на два
објекта,аутокујерационализацијаза
послених.ШтосетичеДомаздравља,
обезбедилисмосредстваза10лекара
каопомоћпримарнојздравственојза
штитисеоскогстановништваиониће
сада апсолутно под истим условима
каоидругилекариобављатипосаоу
сеоскимсрединама–изјавиојеградо
начелникВладимирСанадер.
На седници локалног парламента

којајеодржана23.јануараусвојенису
ипрограмипословањаза2018.годину
буџетскихкорисникаизобластикулту
ре,спортаитуризма.
Како се могло чути од директора

Установезанеговањекултуре „Срем“
Душана Дрче, ова установа планира
да у 2018. години организује неколи
коконцерата,агодинусузапочелиса
успешним концертомАлександреПа
дровумитровачкојГалерији.Установа
настављасаорганизовањемФестива
лабеседништваисмотри,тејеумарту
заказанасмотрарецитатора.
Дато језеленосветлоинапрограм

рада Скупштине Града, Предшколске
установе„Пчелица“иЦентразасоци
јалнирад„Сава“за2018.годину.Усво
јенисуипрограмипословањаза2018.
годинуПредузећа заодржавањеули
ца и путева „Сирмијум пут“, Агенције

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Из бу џе та сред ства за
10 ле ка ра До ма здра вља

За се да ње град ског пар ла мен та у Срем ској Ми тро ви ци

Вла ди мир Са на дер Ду шан Др ча Ми ро слав Ке сер
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за рурални развој, Градског станова
ња,АпотекеСремскаМитровицаиДо
маздрављаСремскаМитровица.
МирославКесер,директорПредузе

ћазаодржавањеулицаипутева„Сир
мијумпут“наводидајеубуџетупреду
зећапланирано16милионадинараза
зимскоодржавањепутева,21милион
динара за летње одржавање саобра
ћајница,каои1,5милионадинараза
хоризонталнуивертикалнусигнализа
цију.
Надневномредусенашлаиодлука

о изради Плана детаљне регулације
комплекса трафо станице „Сремска
Митровица 2“ на манђелошком путу,
као и одлука о доношењуПлана де
таљне регулације стамбеног блока
Ледине1ук.о.Лаћарак.Премаречи
маградоначелника,мештаниовогде
лаЛаћаркаћесадазахваљујућиовом
плану детаљне регулације моћи да

легализујусвојекуће.
Усвојени су програми уређења,

отуђења и давања у закуп грађевин
скогземљиштау јавнојсвојиниГрада
Сремска Митровица у 2018. години,
како и програми одржавања чистоће
на јавним површинама и одржавања
и уређења градске плаже уСремској
Митровициутекућојгодини.
Пред одборницима су се нашли и

програмодржавањапаркова,зелених
и рекреационих површина са планом
санацијезаштићеногдрворедаплата
на и планом уклањања штетне веге
тацијенатериторијиГрадаипрограм
одржавања локалних путева и град
скихсаобраћајницанатериторијиГра
даСремскаМитровицаза2018.годи
ну.
Усвајањем Кодекса понашања слу

жбеника и намештеника у градским
управама,стручнојслужбиСкупштини
Града и Градском правобранилаштву
желисеунапредитиостваривањеиза
штитаправаиинтересастранака,од
носноприближитирадоргана,служби
и организација основаних од стране
Града Сремска Митровица стварним
потребамаграђана.
На седници је утврђен и предлог

правилникаонакнадамазарадКоми
сије за спровођење поступка комаса
цијеукатастарскојопштиниШашинци.
Очекујеседаконкретнипословинако
масацијикренунареднегодине.
Уоквирутачкеизборииименовања,

ДанициНедићпродужен јев.д.статус
директораЈП„Сремгас“најошгодину
дана.Такође,напочеткускупштинског
заседања утврђено је да јеВањаЛи
женес,салистеокупљенеокоСрпске
напреднестранке,поднелаоставкуна
местоодборника,тејесаистелистеза
одборникаименованГоранМарковић.

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Вла ди мир Цу ца нић

ПриходиАгенцијезаруралниразвој
Града Сремска Митровица за 2018.
годинусузапетмилионавећиуодно
су на прошлогодишњи буџет и сада
износе 20 милиона динара. Како
наводи директор Агенције Петар
Самарџић,топовећањећебитиусме
ренонадиректнупомоћпољопривре
диионимачијисупрограмиуфунк
цијируралногразвоја.
Путем конкурса доделићемо бес

повратнасредставаудружењимагра
ђана чији су програм и делатност у
вези са развојем пољопривреде и
руралнимразвојем,апланиранасуи
подстицајна средства носиоцима
пољопривредних газдинстава за
суфинансирањетрошковаиинвести
цијаупримарнупољопривреднупро
изводњу и прерађивачку делатност
(мали и традиционални произвођачи

хране животињског порекла). Наста
вићемосамерамакојесубилеипро
шлегодинеатичусесуфинансирања
набавке семена и супстрата у повр
тарству–казаојеСамарџић.

Ви ше нов ца за
ру рал ни раз вој

Због реорганизације, Апотека
СремскаМитровицаније умогућно
стидаобезбедистручноиквалифи
ковано пружање фармацеутских
услугаграђанимаСремскеМитрови
це 24 сата дневно, јер је у Апоте
кaрскојустановитренутнозапослено
17 радника. Стога су одборници
већиномгласоваусвојилиноворад
новремеАпотеке.Централнаапоте
ка код ПСЦ „Пинки“ радиће сваког
радногданаод7до20часоваисва
кусуботуод7до13часова,докће
Апотека IVкодБолницерадитисва
коградногданаод7до20часоваи
сваке суботе и недеље од 9 до 16
часова.

Но во рад но 
вре ме апо те ке

Пе тар Са мар џић

ШИД

Про це на ризи ка
од попла ва
У сали Скупштине општине Шид, у

петак, 26. јануара одржан је састанак
у оквиру пројекта „Одговор на ванред
не ситуације – сада“. Био је ово седми
састанак Међуопштинске радне  групе
(МОРГ) за заштиту животне средине и
управљање ризицима. Тема састанка
било је представљање прелиминарне
верзије Акционог плана за деловање у
ванредним ситуацијама који је припре
мљен уз учешће актера из све четири
партнерскелокалнесамоуправе,Општи
не Шид и Града Сремска Митровица,
са српске стране, и Брчко дистрикта и
ОпштинеБродизБиХ.Заједничкиимени
тељзакоординисанореаговање јеслив
реке Саве који захтева деловање свих
укључених страна кроз збирну процену
ризика од поплава Акциони план под
разумева општи преглед, анализу пред
ности и недостатака локалних јединица
уванреднимситуацијама.Упројектусу
датииодређенипредлозикојисеодносе
напротокљудиидобарапрекограницеу
ванреднимситуацијама.
Ромко Папуга, пројект менаџер, је

рекаодајеАкционипланурађеннабази
искустава,радионица,законскихиструч
нихупутставакакобипоњимаипоступа
ли.Овимсастанкомсенезавршаварад
Међуопштинскераднегрупејерјеплани
ран још једансастанаккаоизаједничка
вежбајединицацивилнезаштите. Д. П.

ИНЂИ ЈА

Анга жо ва но 15
лич них пра ти ла ца 
Центар за социјални рад „Дунав“ у

Инђији у оквиру пројекта „Лични прати
лацдетета“ангажоваоје15личнихпра
тилацазаподршкудецисатешкоћамау
развоју и њиховим породицама. Лични
пратиоци ће бити на располагању деци
којапохађајуСОШО„МиланПетровић“у
НовомСаду,СОШО„АнтонСкала“уСта
рој Пазови, ОШ „Душан Јерковић“ у
Инђији и петоро за децу која похађају
основне и средње школе на територији
општинеИнђијапоиндивидуалноприла
гођеномобразовномпрограму.
С обзиром на то да лични пратилац

мораиматизавршенуобукупоакредито
ваномпрограмуинђијскиЦентарзасоци
јални рад организовао је у новембру
прошлегодинеобукудоксузареализа
цијупројекта„Личнипратилац“обезбеђе
насредствадокрајајануара2019.годи
не.
Према речима директорке Центра за

социјалнирадЖељкеГодићАврамовић,
унаредномпериодусепланирајудодат
на побољшања услуга Центра за соци
јалноугроженекатегорије.
 Планирана је и куповина комбија,

чијајејавнанабавкаутоку,акојићеслу
житизапревоздецеодИнђиједоСтаре
Пазове. С обзиром на то да је почело
друго полугодиште, за превоз деце до
СтареПазове користи се комбиЦентра
за социјални рад, а комби Општине
ИнђијазапревоздоНовогСадарекла
јеГодићАврамовић. М.Ђ.
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ИНТЕРВЈУ:ЖЕЉКОТРБОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕПЕЋИНЦИ

Развојопштинеу
тристратешкаправца

Општина Пећинци је 10. јануара
добила ново општинско руковод
ство. Након више него убедљиве

победе изборне листе Српске напредне
странке која је на локалним изборима,
одржаним 24.децембра прошле године,
освојилачак77,7одстоподршкеграђана
и27одукупно30одборникаулокалном
парламенту, на конститутивној седници
Скупштине општине Пећинци за новог
председника општине изабран је мр
Жељко Трбовић, који је од 2012. године
бионачелникпећиначкеОпштинскеупра

ве. Новоизабраног председника питали
смодалињеговизборзначидаћедоћи
до одређеног заокрета у политици коју
водиопштинаПећинци?
Никаквогпосебногзаокретанећебити,

јерјеСрпсканапреднастранкаипретход
нечетиригодиневодилаопштинуПећин
ци. Ово су само одређене персоналне
промене,алијетиммањевишеисти,као
и политика коју спроводимо и која је на
изборима добила изузетно велику подр
шкуграђананашеопштине.Овакваподр
шканасиобавезуједанаставимоонако

какосмоупредизборнојкампањиобећа
лиграђанимадаћеморадити,атоједа
развијамоопштинуПећинциутристрате
шкаправца–индустрија,пољопривреда
итуризам.

МНОВИНЕ:Штајепрвоштостеура
диликаоновоизабранипредседник?
ЖЕЉКО ТРБОВИЋ: С обзиром да

самупретходноммандатубионачелник
Општинске управе општине Пећинци и
дасамбиоучествоваоусвимпројектима
локалнесамоуправенијемибилопотреб

M NOVINE :



731. JANUAR 2018.  M NOVINE

ноникаквоуходавањенановојфункцији,
такодасамбуквалновећследећегдана
кренуоуобилазакрадованареновирању
ДомакултуреуСибачукојисуприкрају.
Ми смо у децембру започели 34 пројек
та у свих 15 насеља пећиначке општи
не,махомнареновирањушкола,вртића
иамбулантииполовинатихпројеката је
приведенакрају,аосталећемозавршити
унајкраћеммогућемроку.Јасамнасед
ницинакојојсамизабранзапредседника
рекаоданемамовременадаспавамона
ловорикама већ да морамо да засуче
мо рукаве и тако се и понашам. Нисам
дозволио да избор новог руководства
успорирадове.Већ17. јануарасмоодр
жалиипрвуседницуОпштинскогвећау
новомсазиву,накојојсмодонелиодлуку
далокалнасамоуправанастависаиспла
томједнократненовчанепомоћиуизносу
од40.000динарапородицамасановоро
ђенчадимаиу2018.годиниисарегреси
рањемтрошковаборавкауПредшколској
установи „Влада Обрадовић Камени“ за
треће и четврто дете у породици, као и
заједнодетеупородициукојојсурођене
двојке. Поставили смо себи амбициозне
плановеидабисмоихостварилимора
ћемовреднодарадимо.“

Коли ко ће Вам кон ти ну и тет вла сти 
у општи ни Пећин ци бити од помо ћи у 
реа ли за ци ји зацр та них пла но ва?
То ће бити од велике помоћи као и

политичка стабилност коју ћемо имати
захваљујући апсолутној већини у Скуп
штини општине, коју чини 27 од укупно
30одборника.Таквавећинаупотпуности
елиминише могућност опструкције рада
Скупштинеодстранеоних којисунакон
12годинавластиоставилизасобом500
милионадуга,крововекојипрокишњава
јуичучавцеушколамаиамбулантама,а
путевеурупама.Захваљујућивишенего
стабилној већини моћи ћемо несмета
ноданаставимодарадимооноштосмо
радилииупретходнечетиригодине,ато
је да развијамо инфраструктуру и да на
тај начин унапређујемо квалитет живота
нашихсуграђанаучемуиубудућеочеку
јемо значајну подршку од стране Владе

РепубликеСрбијеиПокрајинскевладе.“

Поме ну ли сте три прав ца раз во ја. 
Општи на Пећин ци је позна та по инду
стриј ском раз во ју, али докле се сти гло 
у раз во ју тури зма и пољо при вре де?
Туризам и пољопривреда су били

потпуно запостављени од стране наших
претходникаитодотемередаопштина
Пећинци уопште није имала туристичку
организацију,адајеУдружењепољопри
вредника постојало само на папиру. Ми
смоосновалиТуристичкуорганизацију и

озбиљносеупустилиуразвојтуристичке
инфраструктуреиупромоцијутуристичке
понуденашеопштине.АопштинаПећин
ци има шта да понуди посетиоцима: у
КупиновуимамоетнокућупородицеПут
ник и средњовековну тврђаву Купиник,
последњу престоницу српских деспота,
уОгаруАксентијевкућерак,једнуоднај
старијихочуванихкућауСрему,уДоњем
Товарникурепликусвињарскеколебекао
једног од сјајних примера народног гра
дитељства, у Пећинцима Српске музеј
хлеба Јеремија, а на нашој територији
сеналазииСпецијалнирезерватприро
де Обедска бара, друго заштићено под

ручјеусвету.Светопредстављавелико
богатство које треба да на прави начин
представимодомаћојистраној јавности.
Циљнам једаодразвоја туризмакори
сти има и домаће становништво, како
кроз смештајне капацитете, тако и кроз
продајусвојихпољопривреднихпроизво
да.Развојпољопривредејенештозашта
ћуселичнозаложити.Већнеколикогоди
налокалнасамоуправапрекоУдружења
пољопривредника финансира регистро
ваним газдинствима бесплатну анализу
земљишта,алинајвећипроблемупољо

привреди је застарела механизација.
Државаобезбеђујеподстицајезакупови
ну трактораи прикључнихмашина, пла
стеникаистакленикаисистемазанавод
њавањесаповраћајемод50до70одсто
од уложених средстава. То је одлична
прилика за нашепољопривреднике, али
проблемјеутомештонисуувекдовољ
но добро информисани о могућностима
којеимсепружају.Мићемоусарадњиса
Удружењем пољопривредника у наред
ном периоду настојати да умрежимо
сва пољопривредна газдинства, како би

Ника квог посеб ног зао кре та неће бити, јер је Срп ска напред на стран ка и прет ход не 
чети ри годи не води ла општи ну Пећин ци. Ово су само одре ђе не пер со нал не про ме
не, али је тим мањевише исти, као и поли ти ка коју спро во ди мо и која је на избо ри ма 
доби ла изу зет но вели ку подр шку гра ђа на наше општи не. Ова ква подр шка нас и оба
ве зу је да наста ви мо она ко како смо у пред из бор ној кам па њи обе ћа ли гра ђа ни ма да 
ћемо ради ти, а то је да раз ви ја мо општи ну Пећин ци у три стра те шка прав ца – инду
стри ја, пољо при вре да и тури зам, каже Жељ ко Трбо вић

Раз вој пољо при вре де је нешто за шта ћу се лич но зало жи ти. Већ неко ли ко годи на 
локал на само у пра ва пре коУдру же ња пољо при вред ни ка финан си ра реги стро ва ним 
газдин стви ма бес плат ну ана ли зу земљи шта, али нај ве ћи про блем у пољо при вре ди 
је заста ре ла меха ни за ци ја. Ми ћемо у наред ном пери о ду насто ја ти да умре жи мо сва 
пољо при вред на газдин ства, како би инфор ма ци је о рас пи са ним кон кур си ма сти за ле 
до сва ког пољо при вред ног про из во ђа ча у нашој општи ни. Тако ђе, локал на адми ни
стра ци ја ће им пома га ти у при ку пља њу доку мен та ци је нео п ход не за успе шно кон ку
ри са ње за сред ства
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информације о расписаним конкурси
ма стизале до сваког пољопривредног
произвођача у нашој општини. Такође,
локалнаадминистрацијаћеимпомагати
у прикупљању документације неопходне
зауспешноконкурисањезасредства.

Гово ри ли сте о насле ђе ним дуго ва
њи ма, а исто вре ме но доста ула же те 
и инфра струк ту ру и наја вљу је те нове 
инфра струк тур не про јек те. Како обез
бе ђу је те сред ства?
Део средстава обезбеђујемо из буџе

та, махом за мање пројекте, али већи
ну средстава обезбеђујемо захваљују
ћи подршци Владе Републике Србије и
Покрајинскевладекрозпројектнофинан
сирање,којејеодличнашансазалокал
несамоуправекојесуустањудаприпре
ме квалитетне пројекте. Наш пројектни
тимјеидосададоброрадиоиреализо
ваонеколикозначајнихпројекатаодкојих
су најсвежији примери изградња новог
крила средње техничке школе у Пећин
цимакојејеутокуиизградњапрвефазе
канализације у Доњем Товарнику. Моја
намера, као председника, да пројектни
тимпојачамквалитетнимкадровима.Ми
већуовомтренуткуимамоприпремљено
десетак пројеката са којима ћемо апли
цирати за средства код републичких и
покрајинскихинституција,каоикоддома
ћихистранихфондоваисигурансамда
резултатинећеизостати.

Шта бисте за крај пору чи ли гра ђа ни
ма општи не Пећин ци?
Грађанима бих поручио да повере

ње које су нам указали неће бити изне
вереноидаћемоиубудућерадитипре
свега уњиховом интересу.Молим их за
стрпљење,јерсестваринеодвијајуувек
брзиномкојомбионижелели,алимиод
постављенихциљеванећемоодустатии
свадатаобећањаћемоиспунитикаошто
смотоидосадачинили.Усвакодневном
смоконтактусаграђанима,знамоштаих
мучи и проблеме решавамо у сарадњи
сањима. Заједно ћемо општину Пећин
циучинитимногобољимместомзаживот
негоштојеикадабила.

Ми смо осно ва ли
Тури стич ку орга ни за ци ју
и озбиљ но се упу сти ли
у раз вој тури стич ке 
инфра струк ту ре и у
про мо ци ју тури стич ке 
пону де наше општи не. 
Циљ нам је да од раз во ја 
тури зма кори сти има и 
дома ће ста нов ни штво, 
како кроз сме штај не
капа ци те те, тако и
кроз про да ју сво јих
пољо при вред них
про из во да

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

ЈП Кому на ла ц
све боље послу је
СедницаОпштин

ског већа Рума
– прва у овој

години – одржана је
24. јануара, а на њој
су дате сагласности
на планове јавних
набавки Општинске
управе, Председника
општине, Општинског
правобранилаштва и
Скупштине општине
Рума за ову годину.
Како је истакао Сла
ђанМанчић, председ
ник Општине, чекала
се израда финансиј
ских планова, а сред
ства за предвиђене
јавненабавкесуобезбеђенауопштин
скомбуџету,док једавањесагласности
неопходнодабисезасвепланиранои
расписалејавненабавке.
Чланови Општинског већа су донели

ирешењеоодређивањусталнихјавних
паркиралиштауградукојасуподељена
позонама,аусвојенесуиизменеидопу
непланаразмештајакиосакауграду.
Собзиромдајеистакаоирокзапод

ношење жалби на решење о додели
општинскихстипендија,наовојседници
суприхваћенеодлукеКомисијезадоде
лу стипендија. По речима Светислава
Дамјанчука, шефа Одељења за дру
штвенеделатностинаконкурсзадоделу
100стипендијајавилосе206студената.
Комисијајепослеразматрањасвихпри
јава донела решење да се додели 108
иузприхваћенежалбеиовегодинеће
битивишестипендијаодпрвобитнопла
нираних,односно110студенатаодпрве
годинефакултета домастер студија из
румске општине ће добити стипендије
које износе 8.400 динара, колико су и
републичке.
На овој седнициОпштинског већа су

дате сагласности на програм чишће
њаиуклањањаснегаиледасаулица,
путева,трговаидругихповршина јавне
намене, каои годишњипрограмуређе
ња, одржавања и заштите јавних зеле
нихповршинаусамомграду.
Речјеопрограмимакојесвакегодине

доносиЈП„Комуналац“којигаиреали
зује,азаштауговоромдобијасредства
локалне самоуправе. Подсећамо наше
читаоце да смо их о обе општинске
одлуке већ информисали, а те одлуке
су биле основ за израду програма које
ће реализовати ово румско јавно пред
узеће.Надлежнаинспекцијаћевршити
надзоркакосереализујуовипрограмии
отомеправитимесечнеизвештаје.
По речима директора „Комуналца“

ДраганаПанића,запрограмчишћењаи
уклањањаснегалокалнасамоуправаје
обезбедила4,2милионадинара,аобу
хватаулицеиповршинепрвогидругог

приоритетакојесечисте.
 – Други програм подразумева тачну

спецификацијујавнихзеленихповршина
којесуодређенезазаштитуиодржава
ње,наведенерадовекојићесевршити,
њихову цену и динамику извођења. За
реализацију овог програма општина је
обезбедила20милионадинара–рекао
јеПанић.
Онједодаодаћеврлобрзобитиусло

вазајошквалитетнијеодржавањезеле
нилауграду,будућидаодржавањејавне
расветенећебитивишеунадлежности
„Комуналца“, па ће камион са корпом
којиимајубитивишенарасполагањуи
орезивањегранаћебитибоље.
–Изсопственихизвораћемоствори

тиусловезадодатнеприходеодмере
ња.Ремонтоваћемовеликусточнувагу,
алиинабавити једнумалуод1,5тона.
У првих десет месеци смо имали 184
мерења,доксмоупоследњадвамесе
цаимали192.Тојејасанпоказатељда
сеозбиљнимрадомможезнатнобоље
пословати, рекао је директор Драган
Панић.

Своје задовољство видно бољим
радомовогјавногпредузећаизра
зиојеипредседникОпштинеСла

ђанМанчић.
–Јасносевидибољеодржавањејав

нихповршина,хигијенеу градуисели
ма.Грађанипозитивнореагујунаакци
ју оплемењивања градског простора
цветнимаранжманима,нановогодишњу
декорацијуфонтанеуцентруграда,која
јебиламождаинајпопуларнијалокаци
ја зафотографисање. То је добро, као
иподатакдасу,одкадасмоименовали
новог директора, приходи „Комуналца“
повећани. Приход вашара је дуплиран,
насточнојваги језадвамесецаоства
рено више мерења него у првих десет
месеци прошле године. Организација
пијаце,вашарасве јемногобољеими
ћемо дати пуну подршку свим јавним
предузећимаиустановамадаунапреде
својепословање,истакаојеМанчић.
 С. Џ.

Слађан Манчић Драган Панић
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА У ШИДУ

„Пре ра спо де ла“ запо сле них
Ууторак, 23. јануара

одржана је седни
ца Општинског већа

уШиду, а на дневномреду
нашло се 15 тачака. Раз
матран јеиусвојенправил
никоизменамаидопунама
правилника о организацији
и систематизацији радних
местауОпштинскојуправи,
Општинскомправобранила
штву и стручним службама
ОпштинеШид.Раднаместа
службеника на положају,
службеника на извршилач
ким радним местима као и
на радним местима наме
штеникаовимправилником
сусистематизована.
Како је изјавио Ромко

Папуга, начелник Општин

ске управе правилник је
донет основу одлуке Скуп
штине општине Шид да се
смањи  број  запослених у
МеснојзаједнициШидида

сеталицанаосновуинтер
ногконкурсакојићесеспро
вести након ступања овог
правилниканаснагупреме
стеуОпштинскууправу.

Прошлегодинејесмањен
број запослених у Општин
ској управи, посебноуоде
љењу за финансије, тако
да је дошло до потребе да
сенаодређенараднаместа
поставе нови извршитељи.
У општинској управи Шид
тренутно је запослено 77
лицананеодређеновреме,
17нанеодређеновремеод
којих су 7 на заменама, а
10 лица је ангажовано због
повећаног обима посла.
Општинско веће је на сед
ници, након разматрања,
одбиложалбеЈВПВодеВој
водинеи ЈППутевиСрбије
на решења Одељења за
локалну пореску админи
страцију.

Ром ко Папу га

ПО МОЋ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА СА ТЕ РИ ТО РИ ЈЕ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Кров над гла вом за три по ро ди це

УГрадској кући у Сремској Митровици прошлог четвртка, 25.
јануара потписани су уговори

о куповини сеоских кућа за избегли
це.ПородицеМарковић,Косановићи
Краговић су захваљујући помоћи Ко
месаријатазаизбеглицеимиграцијеи
ГрадаСремскаМитровицадобилепо
1.200.000 динара за куповину сеоске
кућеијошпо200.000динаразакупо
винуматеријалазасређивањекуће.
ТатјанаКосановићјеизХрватскеса

родитељима, братом, бабом и дедом
избегла1995. године.Прво јеживела
на неколико адреса, као подстанар
уНовомБечеју.Преседам година се
преселилауМартинце,удатајеимај
каједвадетета.
 Веома смо захвални ГрадуСрем

скаМитровица и Комесаријату за из
беглице на помоћи. Након 22 године
коначно сам решила своје стамбено
питање, деци смо обезбедили кров
над главомисадаимамонеку сигур
ност–краткојеизјавилаТатјанаКоса
новић.
Према речима начелника Градске

управезасоцијалнуиздравственуза
штиту Војислава Мирнића породица
Марковић из Хрватске се скућила у
Лежимиру,Крговићикојисудошлиса
КосовасвојновидомимајууКузмину,
доксуКосановићикупиликућууМар
тинцима.
Укупнавредностпројектаје4,2ми

лиона динара, а учешће локалне са
моуправеје10одсто,односно420.000
динара.Веомасмосрећишто годину

почињеморешавањемстамбеногпро
блема избеглица и интерно расеље
них лица, који преко 20 година нису
моглидасескуће–рекаојеначелник
Мирнић.
Онјенајавиодасеуаприлуочеку

јеусељење40становаузградизаиз
беглицеуКамењару,каоидадо јуна
почнеизградњановезградеза30по
родицатакођеуКамењару.У2018.го
динибиидеветпородицатребалода
добијесеоскекуће.
ГрадСремскаМитровицазаузима

лидерску позицију у збрињавању из
бегличкихпородица,апокушавамода
иинтернорасељеналицасаКосоваи
Метохијерешестамбенопитање–на
гласиојеМирнић.

Б. С.

Пот пи си ва ње уго во ра у Град ској ку ћи
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–Акоовадржаванијеустањуда
обезбедибезбедностмогсинанапуту
одкућедошколе,ондаонидаље
нећемоћиићиушколу.Полицијаи
Тужилаштвонемогуништапротив
насилникајерсумалолетни,Центар
засоцијалнирадрадинатојствари
приличноповршно,аШколасеправи
каоданијеречоњенимученицима...
Засветовремемиживимоу
насилничкомпаклу,незнамштада
предузмем,амојсинјезавршиокод
психијатраипијетаблетедабимогао
даспава.

ОвакозаМновинепочињепричу
ЈосипКолаутиотацдесетогодишњег
Петра,ученикачетвртогразреда
Основнешколе„СветиСава“у
СремскојМитровици,надкојимсе
перманентно,већвишеодпола
годиневршивршњачконасиљеод
странедвојицемалолетника.Једанод
њихјеученикистешколе,адруги
(његовбрат)јеученикШколе„Радивој
Поповић“.Обојицасустаријаод
Петра.Збогнепрекидногнасиља
ПетарКолаутинеидеушколуод
Новегодине.А,какокажењеговотац,

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ: Пошаљи дете у школу и моли бога да се кући врати живо

Мали Петар Колаути, 
ученик четвртог 

разреда Основне 
школе „Свети Сава“ 
није кренуо у школу 

када је почело друго 
полугодиште. Разлог 

за то је страх од 
малтретирања од 

стране својих старијих 
вршњака, од којих је 

један ученик исте 
школе. Центар за 

социјални рад је, каже 
руководилац ове 

установе, предузео 
мере из своје 

надлежности, док 
школа није ни толико. 

Директорка Школе 
„Свети Сава“ каже да 
не жели да разговара 

са новинарима
на ту тему  

ОШ „СВЕТИ САВА“
Школа као сигурна кућа
за малолетне деликвенте!?

ТРПЕ СВАКОДНЕВНО НАСИЉЕ: Јосип Колаути и његов син Петар
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нећениићидокмусенеобезбеди
безбеднокретањеодкућедошколеи
натраг.
Двамалолетника,браћаГ.С.иК.С.

готовосвакодневно,поречимаоца
Јосипаињеговогсина,сачекујумалог
Петранапутуизмеђушколеикуће,
вршећинадњимфизичконасиље.
–МојПетарјеболестан,има

доброћудантумор,аонитознајупа
гаударајупесницамабашнаоболело
место–кажеотацЈосипидодаје:
–Покушаосамдаразговарамса

њимаињиховоммајком(отацне
живисањимауистомдомаћинству),
алиневреди.Реклисумиакоих
будемопријавилидаћебитијош
горе.Ишаосамуполицију,писаосам
кривичнупријаву,алиневреди.
Тужилаштвојеодбацилопријаву
поштосунасилницималолетни.
Реклисумидајенадлежанједино
Центарзасоцијалнирад.Њимасам
сетакођеобраћао,алионисуспоро
реаговалинамојежалбе.Незнамда
лисамсеосећаовишепонижену
Центруилиушколи,гдемојсин
похађашколу.Каодасесвитрудеда
овустваргурнуподтепих.Чујемдасу
људиизЦентразасоцијалнирад
увелинадзорзамајкудвојице
хулигана,аливидећемокакоћеони
даизађусњиманакрај.Досадато
ниједеловало.
ЈосипКолаутијеостаобезпосла

каотехнолошкивишакнаЖелезници.
Дабииздржаваопородицу,морада
радиприватноинемамогућностида
детеводиушколусвакодневнокако
бигазаштитиооднасилника.Мали
Петарјеболестан,имаистарију
сестру,којумајкаморасвакодневно
даводидошколе(похађаШколу
„РадивојПоповић“задецуса
посебнимпотребама)иизшколекући.
УОсновнојшколи„СветиСава“,где

Петариједанодбраћенасилника,
покушалисмодасазнамонешто
више,алиједиректоркаШколе
ДраганаСретеновићодбиларазговор
наовутему.ДалииШколажелида
овустварставиподнекипрашњави

тепих?ИлијеШкола„СветиСава“
сигурнакућазамалолетне
деликвенте?
ДиректорЦентразасоцијалнирад

јерекаодасумерепротивмајке
малихнасилникапредузетеидаје
Петровотацотомеобавештен.
Ваљдаусмено?ЈосипКолаутикаже
даникаквуобавестниједобиониод
Центра,ниодШколеидањегивсини
даљенеиденанаставу,сведокмусе

необећадаћебитибезбедан.
ПрошлогпеткаЈосипКолаути

позванјеуШколу,гдемујереченода
ћесноситипоследицеакоњеговсин
Петаридаљенебудедолазиона
наставу.Напитањекакоћењеговом
синубитигарантованабезбедност
кретања,одговорилисумуслегањем
рамена,узкоментарданису
надлежни.
 Владимир Ћосић

БраниславВукмир,
директорЦентраза
социјалнирад„Сава“у
СремскојМитровициза
Мновинекажедаје
премамајцималолетног
дечакакојинаводно
вршинасиљепредузет
корективнинадзород
странеоргана
старатељства.
Токонкретнозначи

дасустручнеслужбе
школе,заједноса
стручнимрадницимаиз
Центразасоцијалнирад
прописалиодређене
мерекојихмајкаморадасепридржава.
Једнаодмераједајеуобавезида
доводидетеидагаодводиушколу,
односноономорадаимањенупратњу
одидошколе.Досадасемајка
придржаватога.Мајкајепод
корективнинадзорстављенакрајем
првогполугодишта.Такођесвакидруги
понедељакмајкасадецомдолазиу
Центар,разговарасапсихологоми
социјалнимрадником,аизмеђутих
долазакапонедељкомтакођесу

упућениусаветовалиште
замладеушколском
диспанзеру.Ионисе
тогапридржавају.Акосе
родитељнепридржава
прописанихмерау
корективномнадзору,
ондаседецаизмештају
изтепородице,јерсе
родитељисматрају
неадекватнимзабригуо
томдетету,апротив
родитељасеподносе
кривичнепријавеза
лишењеродитељског
права–наводиВукмири
додаје:

Мисмоималидвасастанка,првије
биочимјеотацдечакапријавио
насиље,тадајемајкастављенапод
превентивнинадзор,апоследруге
пријавесмоималидругисастанакса
стручнимрадницимашколе.На
састанцимасубилиприсутнии
инспекторзамалолетникеистручни
раднициЦентразасоцијалнирад.
Накондругогсастанкадонетајеодлука
дасемајкаставиподкорективни
надзор. Б. Селаковић

БРАНИСЛАВ ВУКМИР, директор Центра за социјални рад „Сава“

Корективни надзор за мајку

ШТА ДИРЕКТОРКА КРИЈЕ ОД 
ЈАВНОСТИ: Драгица Сретеновић

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ: Честа појава у школама
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ВЛА ДИ КА ВАСИ ЛИ ЈА У РУМ СКОЈ ОПШТИ НИ

Сачу ва ти кул тур но бла го
ВладикасремскиВасили

јеразговараојесаСла
ђаномМанчићем,пред

седником румске општине, а
овомсастанкууГрадскојкући
26.јануарасуприсуствовали
иархијерејскинамесникрум
скиСретенЛазаревић,начел
никОпштинскеуправеДушан
ЉубишићиВладиславаСта
меновић, директорика  ЈП
“Паркингиинфраструктура”.
Тема састанка је била

сарадња румске општине и
СПЦ, као и средства које ће
ове године локална самоу
права одредити за обнову
верскихобјеката–путемкон
курса – те отварању право
славнеризницеуРуми.
Румска општина ће ове

године обезбедити десет
милиона динара за обнову
верскихобјеката,засредства
ће конкурисативерске зајед
нице,апредлогеприоритета
дајеСПЦОРума.
ПредседникОпштинеСла

ђанМанчић јеистакаодасе
разматрала и могућност да
се отвори црквена ризница

илимузејправославнихдра
гоценостиуРуми.
–Тобимоглобитидоста

значајнозанашград,упозна
ти смо са искуством Срем
ских Карловаца где велики
бројтуристадолазиуправо
славне ризнице и упознаје
се са духовним, културно 
историјским наслеђем нашег

народа. Општина ће зато
подржатиовуидејуипотруди
тиседаобезбедипросторза
туризницу–изјавиојепосле
разговораСлађанМанчић.
Владика сремски Васили

је је изјавио новинарима да
на територијирумскеопшти
не постоји велико културно
– историјско благо које се у

светувеомацени.
 Наше иконостасе ста

ре и по 200 или 300 година,
сликали су најврснији умет
ници својег доба. Драго ми
је да румска општина пре
познаје драгоцености и кул
турно благо својег народа
и издваја средства за обно
ву цркви. Срећни смо што
је идеја о културном кутку,
односно ризници или музе
ју у Руми наишла на добар
пријем. Тако ћемо на једном
местумоћида објединимо и
грађанимапокажемосвеоне
драгоцености, књиге, иконе
изнамесништва–најавио је
владикаВасилије.
Он је честитао и стого

дишњицу присаједињења
Срема Србији, према одлу
кама Великог збора у Руми,
идодаода јеобноваСабор
нецрквеуРуми,чији јеико
ностас сликан руком Уроша
Предића, један од важнијих
послова пред предстојећу
прославуједногвекаоддоно
шења те одлуке у новембру
овегодине. С. Џ.

Сла ђан Ман чић и вла ди ка Васи ли је

УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ИНЂИ ЈЕ

Градска пијаца приоритет
Поред капиталних пројеката који

подразумевају унапређење квали
тетаживотаграђанаИнђије,алии

околнихнасељакојасеналазенатери
торији те локалне самоуправе, пред
ставнициОпштиненајављујуипројекте
којисетичууређењасамогцентра гра
да.ПредседникОпштинеВладимирГак
истичедајеприоритеткомплетнарекон
струкција Градске пијаце где тренутно
раде на решавању планске документа
ције.
Пијаца јеосновнипроблемуцентру

Инђијеинесамодајенеусловназасве
људекојитаморадеикупују,већпред

стављаируглоградаштоапсолутноне
би смело да буде тако. План детаљне
регулације, који је рађен не зна се ни
када, морамо да ускладимо са нашим
идејнимрешењемкакобисмоуспелида
добијемонајмодернију пијацу уокруже
њу истакао јеВладимирГак,председ
никОпштинеИнђија.
Када се говори о пројектима који ће

битиреализованиуцентруИнђије,један
од планираних за ову годину је и ком
плетноуређењепаркићакодГимназије.
Мислимдајекрајњевремедасеура

динештопопитањууређењатогпарка
којисебарчетиридеценијенијемењаои

евидентноједаганагризазубвремена.
Планирамоиданатомместупоставимо
фонтану  каже председник Општине и
додаједаћесеовегодине,поредпоме
нутогпаркићарадитинауређењуисвих
осталихпарковскихповршинауИнђији.
Направићемоправуоазузеленилау

којој ће уживати најмлађи и они нешто
старији, пензионери који ће моћи да
играјушахилибалоте.Потрудићемосе
данашипарковивизуелноалиифункци
оналнонезаостајузапарковимаувећим
срединама,кажеГак.
За ову годину најављен је и почетак

изградњепешачкобициклистичкетрим
стазе од првог кружног тока на путу од
Инђије према Новим Карловцима до
аутлета.Како кажепрвичовекопштине
Инђијачекасеоткуппарцелаодфизич
кихлица.
Имамопреко25власникаса којима

требаускородасесастанемокакобисмо
договорили цену откупа дела њихових
парцела.Надамседаћемонаћизајед
нички језик за добробит свих страна
које индиректно илидиректно учествују
у реализацији овог пројекта. За изград
њупешачкобициклистичкетримстазе
неопходно је око 70 милиона динара и
надамо седаћемопројекат започети у
најкраћемвременскомпериоду–закљу
чујеВладимирГак.

М.Ђ.
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ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА: Забе ле же на чети ри слу ча ја мор би ла 

Вак ци на ци ја нај бо ља пре вен ци ја
УрумскомДомуздрављасазнаје

мо да је серолошки потврђено
дајечетворопацијенатаоболе

лоодморбила,доксекоддвапаци
јента, према клиничкој слици, сумња
дасуоболелиодовеболести.
Рецимо и да је до 23. јануара у

Србији забележено 1.255 оболелих
лица.
Према речима портпаролке Дома

здравља др Браниславе Најић, они
који су раније боловали од морбила
имају највећу отпорност, односно
имунитет на ову болест, док је код
вакцинисанихлицаимунитетслабији,
али се, и ако неко оболи, код њега
болестјављаублажојформи.
–Када је висок проценат обухвата

популације вакцином, тада болест
спорије напредује кроз популацију –
кажедрНајић.
Уназад неколико година на интер

нету се водила жучна расправа о
томеколикојеоправдановакциниса
ти децу, а „најпроблематичнија“ је
билауправоММРвакцинакојаствара
имунитетбашнаморбиле.
Међутим, и поредбројних полеми

ка, у румској општини је изузетно
високпроценатимунизације,којијеу
некимслучајевимаистопроцентан.
 На пример, за децу рођену 2011.

године тај проценат за села износи
98,12 процената, а у граду читавих
100процената.Сличнаситуацијајеи
коддецеосталихгодиштакојиприма
јуМMР,акод2016.годиштавакцини
санихјеоко60процената,алитреба
имати у виду да деца ову вакцину
требадапримедо15месецистаро
сти, тако да ће и тај проценат бити
знатновећи.

– Од новембра прошле године до
данас ми смо вакцинисали још 249
деце.Миимамозаистадобрусарад
њусародитељима,изузетно јемали
проценат родитеља који не желе да
вакцинишусвоједете.Водиморачуна
одеци,позивамородитељечијадеца
треба да приме вакцине, а мало су
нас успориле варичеле које су се
појавиле у вртићу у протекла два
месеца, па морамо сачекати месец
дана од престанка болести да се
децивратиимунитетдабимоглапри
митивакцину–говоризанашенови
не педијатар, др Бранка Писањук,
начелницаДечијегдиспанзера–оде

љењапредшколског узрастарумског
Домаздравља.
Она подсећа да се ММР вакцина

примауузрастуод13до15месеци,
ревакцинацијајеушестојгодини,али
се она може примити до 14 година
старостидеце.
У румској општини ни у протеклим

годинаманијебележенпадимунизо
ванедеце.
–Свакоможедадођесадакоднас

да прими ову вакцину јер их имамо
довољно, није било прекида у снаб
девању ММР вакцином – додаје др
Писањук.
Онаистичедајепроблемсадецом

из маргиналних група, јер се они
честоиселе.
 – Често идемо на терен, имамо

обавезуда годишњетрипутаобиђе
мосваселаипосебнодецуизмарги
нализованихгрупа,шаљемоипатро
нажнесестре,имамодобрусарадњу
сањима.Проблемсуљудинасели
ма, слабијег финансијског стања,
њимајескупоидадоведудецууДом
здравља,пазатомиидемокодњих,
обавестимо их на време када ћемо
доћи. Морам да кажем родитељима
дајесвудаусветусавремениприступ
превенцијевакцина,свевишеболе
стисепревенирастварањемтогиму
нитета, како ми кажемо, пасивног
путем вакцине, да што мање деце
будеболесно.Много је тежелечити,
него превенирати. Вакцинација нас
штитиодкомпликацијаинекихтежих
болести,чакидоупаленекихможда
нихћелијаштоможедовестидопро
блемаукаснијемразвојудеце–пору
ка је др Бранке Писањук родитељи
ма. С. Џ.

Др Бран ка Писа њук

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УРБА НИ ЗАМ И ГРА ЂЕ ЊЕ ОПШТИН СКЕ УПРА ВЕ РУМА:
Упо зо ре ње ста на ри ма стам бе них згра да

Тра жи те лицен цу на увид!
Устамбенимистамбенопословнимзградамаурумскојопштинијеутокупоступак

регистрације стамбених заједница, чије
конституисање подразумева и избор управ
ника, односнопрофесионалног управника–а
тајпоступактребадасеспроведеускладуса
Закономостановањуиодржавањузграда.
Одељењезаурбанизамиграђењејенезва

нично обавештено од стране станара поједи
нихстамбенихзградауРумидасусепојавила
лицакојаприкупљајупотписевласникастано
ваипословнихпросторазаименовањепрофе
сионалних управника. Упозоравамо и обаве
штавамостанарезградада,уколикосепојаве
таквалица, обавезнотраженаувидлиценцу
или решење о упису у регистар професио
налног управника – упозорава Тања Дробац,
шефицаОдељењазаурбанизамиграђење.
Управника стамбене заједнице бира скуп

штина зграде из редова чланова скупштине

стамбене заједнице или, ако се не изабере
натајначин, обављањепословауправљања
зградомсеповеравапрофесионалномуправ
нику који стекне лиценцу за професионалног
управникаодстранеПривреднекомореСрби
јеикојисеуписујеурегистарпрофесионалних
управника.
  Без образовања Скупштине стамбене

заједниценеможесенибиратиуправник,тако
даовимпутемупозоравамосвестанарезграда
наевентуалнанезаконитапоступањанеовла
шћенихлицакојаобилазезградеиприкупљају
потписе–додајеТањаДробац.
За све информације везано за конституи

сање стамбене заједнице, избор управника
и тумачење одредаба Закона о становању и
одржавањузградастанарисвихзградамогусе
обратити Одељењу за урбанизам и грађење,
Орловићевабр.5илинателефон433910.

С. Џ. Тања Дро бац 
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ВЛА ДИ МИ РУ ГАКУ, ДОДЕ ЉЕ НО ПРИ ЗНА ЊЕ УДРУ ЖЕ ЊА КЊИ ЖЕВ НИ КА СРБИ ЈЕ

Подр шка раз во ју кул ту ре
УочиСветогСаве,усреду,24.јану

араУдружењекњижевникаСрби
јеорганизовалојесвечануакаде

мијуусвојимпросторијамауБеограду,
у оквиру које су додељена признања
„Благодарје“. Међу овогодишњим лау
реатима је председникОпштинеИнђи
јаВладимирГак,којемјеовопризнање
урученозанарочитезаслугезаунапре
ђење културе и допринос успешном
радуУдружењакњижевника.
Како је истакао Радомир Андрић,

председник Удружења књижевни
ка Србије Општина Инђија је једна од
онихкојесвесрдноподржавајукултурне
активности,какоуСрбијитакоиуино
странству.
 Општина Инђија је једна од оних

која је увек отворена за сарадњу и то
ону стваралачку. Рецимо, кад су наши
међународни сусрети писаца, један
број истакнутих колега борави уИнђи
јизахваљујућиразумевањупредседни
каВладимираГака.Управосутигости
исказивализахвалностОпштиниИнђија
иљудимакојисуихугостилиистакао
јеАндрић.
Владимир Гак је приликом уручења

признања истакао да ће та сремска
локална самоуправа и даље подржа
ватисвакултурнадешавањаиистакао
дасетаопштиназахваљујућиШекспир

фестивалу и Међународној ликовно
песничкој колонијиуКрчединууписала
на културнумапу наше, али и земаља
уокружењу.
 Поред постојећих културних актив

ности, у Инђији смо прошле године
организовалифестивал„Пропоет2017“
који је окупио велики број књижевника
из Србије и иностранства. Ове године
се надамо бољој организацији и већој
посећености, иако смо прошле године
имализавиднупосећенос   истакао је
Гак.
ОнједодаодаћеОпштинанаставити

дапружаподршку свиминђијским кул
турнимудружењимазаактивностикоје
реализују,каоидаћебуџетзакултуру
свакегодинебитисвевећи.
Желимозаистадабудемопрепозна

тљивинесамопоразвијеностипривре
девећипоономешточинидушуједног
народа,атојекултура.Сведоцисмода
сесвакодневноборимозаонуматери
јалну егзистенцију али дефинитивно
морамосвизаједносхватитидаједанас
борбазадушунашегнароданеопходна
иминатомерадимоистакаојенакра
јупредседникОпштинеИнђија. М.Ђ.

Вла ди ми ру Гаку уру че но 
при зна ње „Бла го дар је“ 

МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА

Акција превентивних прегледа
УновојакцијиМинистарстваздравља

у недељу 28. јануара су у Општој
болнициСремскаМитровица орга

низовани и обављени превентивни пре
гледизасвеграђане,итоултразвукабдо
мена и мамографски преглед дојке  у
Службизарадиолошкудијагностику,као
и CА 199 и CЕА – анализе крви тумор
маркерима гастроинтестилног тракта, у
Службизалабораторијскудијагностику.
Циљакцијејеранадијагностикаипро

моција превенције као најефикаснијег
начинабригеосопственомздрављу,ана
прегледе,којисубесплатни,моглисусе
јавитиграђанибезздравственекњижице
ипретходногзаказивања.
ДиректормитровачкеболницедрЖив

коВрцељистакаоједасеочекиваовели
ки одзив грађана, нарочито за дијагно
стички преглед абдомена, улртазвучним
апаратом.Препорука је и за убудуће да
напрегледетребадасејавепревасходно
они грађани који имају тегобе или већ
заказани термин, како би сви добили
шансузапрегледујошкраћемроку.
ДрВрцељјенапоменуодајеудосада

шњим прегледима био низак проценат
патолошких случајева, те иако је добро
доћи и преконтролисати своје здравље
препорукајеженамакоједолазенамамо
граф,дапретходноурадепрегледгинеко
логаихирурга,какосенебибеспотребно
зрачиле.
Магистра Милица Дражин, специјали

стабиохемичар,подсетилајенадвевео
ма успешне акције анализе крви у бол

ничкојлабораторији.Онајеприметилада
се контролише углавном здрава попула
ција, што је такође добро, али лекари
свакако апелују и на оне који већ имају
здравственихтегобадасејавенапрегле
де.
CА199нијеспецифичанпараметари

наосновуњеганеможемодијагностико
вати карцином, али можемо отклонити
сумњунамалигнитетдебелогцрева,пан
креаса,јетре,штојетакођевеомаважно
у даљој дијагностици и лечењу, a он је
многовећипрогностичкииндикаторизна
чајанудијагностицикодрецидива–обја
снилајеМилицаДражин.
У овомесечној акцији Министарства

здрављаумитровачкојболници,учество
вала су  два тима, са укупно 18 здрав
ствених радника, урађено је укупно 245
прегледаианализаза230пацијената,од
тога108 ултразвучнихпрегледаабдоме
на,16мамографскихпрегледаи121ана
лизакрвиCЕАиCЕ199.
УтокуакцијеБолницујепосетиоприм.

дрДушанЈовановић,заменикдиректора
Ургентног центраКЦСрбије, и томпри
ликом се уверио у добру организацију
данашње акције и синхронизован рад
лекара и медицинских сестара који су
директнобилиукључениуњеноспрово
ђење.
 Б. С. 

Медицински тим митровачке болнице са директором др Живком Врцељом
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ПРАКТИЧНА ШКОЛА ВОЋАРСТВА У НОВОМ СЛАНКАМЕНУ

Министар орезивао
воће у Сланкамену

Прак тич ну
наста ву у
воћ ња ку

оба вио је
проф. др Зоран 

Кесе ро вић
са сту ден ти ма

пред
задру га ри ма,

воћа ри ма и
нови на ри ма.
У оре зи ва њу
уче ство вао и

мини стар
Милан

Крко ба бић

Уоквиру дугорочног споразума осарадњи које је лане у августу
потписао Кабинет Милана Крко

бабића,министрауВладиСрбијезаду
женогзарегионалниразвојаикоорди
нацију рада јавних предузећа са
Земљорадничком задругом Воћар 
Слан ка мен у Новом Сланкамену, у
петак26.јануараобављенјејавничас
орезивањавоћанаплантажамауовом
селу,наобронцимаФрушкегоре.
Јавни час резидбе воћа одржао је

проф. др Зоран Кесеровић, предавач
на Пољопривредном факултету у
Новом Саду са својим студентима и
воћаримаизселаопштинеИнђијепред
бројним новинарима. Након теоретске
наставеупрактичномделуорезивања
воћакаучествовао јеиМиланКркоба
бић,министаруВладиСрбијезадужен
за регионални развој и координацију
радајавнихпредузећа,којијесамака
замаурукамапоказаоумећеорезива
њавоћаитомприликомрекао:
Држава ће ове године  за обнову

задругарства издвојити  825 милиона
динара што је четири пута више него
лане. Осим тога за оснивање још пет
специјализованих задруга обезбедиће
се два и помилиона евра.Циљ је да
просечна четворочлана породица на
маломпоседудочетирихектараможе
одсвограддапристојноживети.Међу
тим, не треба чекати да држава само

подстичевећјевеомаважно
да се произвођачи хране на селу

удружују,каоштоточинеовивоћариу
НовомСланкаменуидасеборезашто
бољи квалитет производа. Само тако
ћеостваритициљдаседођедобољег
животногстандарда.
Домаћиновогпрвог јавногчасаоре

зивањавоћабилајеАгенцијазарурал
ниразвојопштинеИнђијаучијејеиме
у својству директора Ивана Пејовић
Шеврт уручила захвалницу министру
Милану Кркобабићу за његово велики
допринос развоју задругарства у овој
општини.
Професор др Зоран Кесеровић је

истакаодапроизвођачивоћауСрбији
морајуиматинаумудасеуевропским
земљамаувећавапроизводњавоћаи
површинскииквалитетом.Атојепрви
знакдасенашивоћариморајуборити
заквалитетвоћакакобигапродалипо
ценикојомсеисплатирадитиуувоћ
њаку. У анализи о стању у воћарству
Србије,професорКесеровић јенаста
вио:
Пред нама је да се одлучимо где

ћемоукомкрајуикојуврстувоћаузга
јати.Имамосвеанализегдејетобоље
имати вишњу, кајсију, брескву, а где
јагодичасто воће. Чекамо да нам се
воћаријавезасавет.Од2002.годинеу
Србијиједвапутавишевоћа,ауВојво
дини засада воћа је пет пута већи.

Остајенамдасеизборимозаквалитет
ивоћаритадаунашојземљинебитре
бало да имају проблема на светској
пијаци.Миимамотаквеприроднеусло
ведапоквалитетуможемобитимеђу
три  четири најбоља произвођача у
Европи.

Уовојпрактичнојшколизазадругаре  воћаре могло се чути да је
лане Србија примера рад, само

од извоза вишања приходовла 50
милионаевра,плусосталовоћејабука,
малинаидатонијекрајнидомет.Мно
говишесеможеостваритииоддругог
воћа које је вишеструко корисније од
ратарскепроизводње.Најбољипример
јеНовиСланкаменгдесеузгајапрете
жно јабука,бресакаишљиванавише
од 800 хектара,што је четвртина сео
скогатара.УзадругуВоћарСлан ка мен
удружилосе42воћара,аотомудружи
вањуговоридиректорзадругеНикола
Котарац:
 Имамо савремене воћњаке са

наводњавањем, хладњачу са вишеод
три хиљаде тона, врхунски квалитет
воћаивеомастабилнотржиште.Наме
ранам једатакобудеширомСрбије,
јерјелакшеизаћисадоброценомна
светску пијацу. Зато смо  формирали
практичну школу воћарства која се
заснива на потпуно бесплатној обуци
илипреносуискустава.

Мио мир Фили по вић Фића

Мини стар Милан Крко ба бић на резид би воћа
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СТА РА ПАЗО ВА

Месар – нај тра же ни је зани ма ње 
Једно од најтраженијих занима

ња данас на територији старо
пазовачке општине јесте месар.

Међутим,њихнатржиштураданема.
Старији, који су знали овај занат и
били добри мајстори, сад су већ у
пензијиамладисереткоодлучујуда
научеовајпосао,ако гаинаучекод
месара и кланичара, врлобрзо оду
стају.Послодавцисуспремнидапла
теишколовањеидајудобреуслове
рада.
Тридесетпетогодишњи Бранислав

Табаковић из Старе Пазове један је
од два момка из његове генераци
је који су се одлучили за месарски
занат, и изучили га у Пољопривред
нојшколиуРуми.Имапосаоиврло
језадовољан,азаМновинекажеда
јеодмаленажелеодасебавиовим
послом.
Јошкаодетесампосматраомеса

рекакоидупокућамазазабијачке,па
самсеи јаодлучиодатобудемкад
порастем,кажеБранислав.
Ипак, бити мајстор прераде меса

данас није популарно, ако је судити
премаподацимаНационалнеслужбе
за запошљавање Сремска Митрови
ца.Веомајемалибројонихкојисупо
занимањумесарилижеледасебаве
овим послом, каже Маријана Грбић,
директоркаовеинституције.
Башизтогразлогау2017.години

крозИПАпројектепокренутообучава
њемесарскимзанатомпреко50лица
уШиду,СремскојМитровицииПећин
цима,ионоштојенашнајвећиуспех
је то да се три четвртине ових лица
одмах запослило након обуке, обја
шњаваМаријанаГрбић.
Радослав Илић, власник Кланице

808уСтаројПазови кажедасуовој
компанији потребнимесари и клани
чарикојизнајутајпосао.
Иначејејакомалоњихкојивлада

ју овим занатом.Ево,мипоседујемо
поред велике кланице и три продав
нице меса и зањих немамо довољ
но обученог кадра. Константно смо

у потрази зашколованим месарима.
Код нас је конкурс за месара нон 
стопотворен,кажеИлић.
У Старој Пазови на евиденцији за

запошљавањетренутнонемани јед
ног месара, а потражња је велика

на територијицелогСрема.Трговин
ски ланци углавном траже месаре –
трговце, док су кланицама потребни
месари–кланичари,такодасупосло
давциспремниидаобучавајумладе.
 Принуђени смо да обучавамо

људе који дођу код нас да раде као
физичкирадници,кажеИлић.
Делује каотежакпосао,међутиму

поређењу са минулим временима, и
ово је занимање лакше са развојем
технологије.
Сада свемахом обављајумаши

не и дизалице. Све је мање физич
коградакодобрадемесаимахомје
достастваринадугме,такодапози
вам младе да се науче месарским
занатом,јерјетолепоплаћенпосао
поручујемесарБраниславТабаковић.
Посла дакле за месаре има, али

честоикаднеконаучиовајзанат,који
јепоречимапослодавацадобропла
ћен,честопрелазеиз једнефирмеу
другу, и по цену мање плате, зарад
лакшегпосла.

Зден ка Кожик

ЦРВЕ НИ КРСТ

Волон тер ска акци ја
Европска недеља превенције

ракагрлићаматерицесеобеле
жава последњих дана јануара
ове године у циљу подизања
свестиженаоракугрлићамате
рице и начинима превенције.
ВолонтериЦрвеногкрстаСтара
Пазова су тим поводом делили
едукативне лифлете, како би
указалинапотребуизначајпре
вентивногпрегледа,јерсенатај
начину80одстослучајеваспре
чава обољење. Један је од
озбиљнихивеликихјавноздрав

ствених проблема у Европи у
последњевреме јестерак грли
ћаматерице,јерсесвакегодине
повећавабројженаоболелиход
овеопакеболести,чијијеглавни
узрочникХПВинфекција.Уфак
торе ризика спада и генетика и
слаба одбрамбена способност
организма. Србија се у Европи
налази на четвртом месту по
бројуоболелихизатојеосновна
порукасвимженамаједајерак
грлићаматерицемалигнаболест
којасеможеспречити. З. К.

Бра ни слав Таба ко вић, месар

Радо слав Илић
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КУЛ ТУ РА

Кон церт
Град ског хора 

 Градски хор из Старе Пазове после
дужепаузе јеодржао концерт упозори
шној сали у Старој Пазови. Програм од
сатиповременајепоредГрадскогхора
употпунио и Градски  тамбурашки орке
стар под руководством Мр.  Љубинка
Лазића.Нарепертоарусубилекласичне
хорске композиције али и популарне
мелодије забавне, филмске и народне
музике. Готово пуна позоришна сала је
поред хора и тамбураша уживала и у
наступу неколико солиста, како певача
такоиинструменталиста.

З. К.

ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА ЗЕМЉИ ШТА 
Нај скупље у Сур ду ку
Другим кругом јавног надметања за

закупдржавногпољопривредногземљи
шта завршено је издавање у закуп за
текућу годину. На територији општине
Стара Пазова за лицитацију државног
земљиштазаовугодинубилојепредви
ђено1.373хектара.Највишепонуђеног
земљишта залицитацију јебилоуста
ропазовачкоматару,док јенајвећипро
ценатзакупљеногземљиштауСурдуку,
гдејеизлицитараночак83одсто,докје
у Белегишу само 18 одсто. Постоји и
многомалихпарцелазакојељудинису
заинтересовани,аликвалитетноземљи
ште нађе свог закупца. У другом кругу
просечна почетна цена износила је од
30до36хиљададинара.Највећапону
ђена парцела у Сурдуку од 46 хектара
излицитиранајепоцени51,5хиљадапо
хектаруанајјефтинија јебилауСтарој
Пазови,32хиљадепохектару.Одсред
става остварених од давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини, 30 одсто одлази у буџетРепу
бликеСрбије,30одстоубуџетаутоном
непокрајине,а40одстоостајеубуџету
локалнесамоуправеначијојтериторији
сеналазипољопривредно земљиштеу
државнојсвојини.
 З. К.

ПОЈА ВИ ЛЕ СЕ ЛИСИ ЦЕ

Нема бесни ла
Ових дана чуло се препричавање по

СтаројПазови,дасуизпојединихдома
ћинстава нестале кокошке. Очигледно,
да су биле починиоци лисице, које су
примећене и у осталим насељеним
местимастаропазовачкеопштине.Поне

кисуграђанисуихфотографисалиусво
јимбаштамаипостављалифотографије
на друштвене мреже. Стеван Вранић,
управникловиштакажеданемаразлога
за забринутост. У последњих 9 година
какосевршиоралнавакцинацијапротив
беснилакодлисица,истонијерегистро
вано. За ово доба године је нормална
појава да дивљач улази у насељена
местаупотразизахраном,алисицасе
плашиљудииненапада,аконијелично
угрожена. Савет је да никако не треба
покушаватидасеприпитоми, јердивље
животињенемогудасеприпитоме.

З. К.

КОН КУРС

За удру же ња
14 мили о на
Организацијеиудружењакојижеледа

током ове године спроведу програме и
пројектеодјавногинтересанатеритори
јиопштинеСтараПазовадо7.фебруара
могусепријавитинапрвиЈавниконкурс.
Општина ће са 14 милиона динара
финансиратипрограмеипројектекојисе
тичу:заштитеживотнесредине,социјлне
заштите,туризмаидругихобласти.При
јаве сеподноселичноилипутемпоште
наадресуопштине.Детаљнијеинформа
ције о пријављивању и потребној доку
ментацијемогусепронаћиназваничном
сајту општине у одељку Јавни позиви и
конкурси.

С.С.

ГОЛУ БИН ЦИ

260 годи на шко ле 

Основнашкола23.октобаруГолубин
цима једна  је од најстаријих школа у
Србији.Кроздеценијеивекове,мењала
јеназиве.Постојеподацидајеоснована
1758. године. Изнедрила је много ака
демских грађана, доктора и магистара
наука,лекара,адвоката,инжињера,про
фесора, уметника.  Некиживе и раде у
иностранству, неки су остали у Србији,
илииусвомродномселу.Обележавање
260 година школства у Голубинцима
започело је промоцијом књиге „Школе и
школарци Голубинаца“, бившег ђака
голубиначкешколеРаткаРацковића,који
овај тренутак ниједочекао, алипоноси
љубавкојимјеобојиостранекњиге,оста
вљају и вечно сећање на њега, на ово
мало, али напредно село и  дају добру
грађумлађимгенерацијама,јерјеукњи
зиобухватиозначајнепериодешколеи
великипростордаознаменитимГолубин
чанима.

Ј. К.

ССШ „БОРИ СЛАВ
МИХАЈ ЛО ВИЋ МИХИЗ“ ИРИГ

Омла дин ке
тре ће у Сре му

ССШ„БориславМихајловићМихиз“из
Иригазаузелајетрећеместоушколском
спортууСремуукатегоријиомладинке.
Ово јесвакакодобаррезултатзашколу
којајерелативнонова,основанаје2009.
Године, и нема велики број ученика. То
потврђујуиречив.д.директоркеИсидо
реБирињи.
Ми смо изузетно поносни на овај

резултат.Од150ученика,иматитолико
ученикакојисузаузеливисокаместана
такмичењима – школским, окружним и
републичким – заиста смо задовољни.
Неки од наших ученика,што садашњих
или неких бивших, увелико бране боје
нашерепрезентацијеујуниорскимселек
цијама, поносни смо нањих и бодримо
их на свим њиховим такмичењима –
каже директорка Исидора Бирињи.Она
додаје да ова средња школа користи
зграду ОШ „Доситеј Обрадовић“ и до
сада нису били баш добри услови за
наставуфизичкогваспитања.
–Међутим,започелајевеликарекон

струкција школе, па смо ми тренутно
измештени на друге локације. Мислим
даћеодсептембраученицииматиапсо
лутносвеусловеизанаставуфизичкоги
спорт, као и остале наставне и ванна
ставне активности – истиче Исидора
Бирињи. С. Џ.

ИРИГ

Соци јал но
ста но ва ње
УмајубиуИригутребалодазапочне

изградња стамбене зграде за потребе
социјалног становања. Локална самоу
права се у овом случају појављује  као
инвеститор и власник, али су средства
изЕУ,обезбеђенапрекоКомесаријатаза
избеглицеимиграције.
Комесаријат ће спровести и јавну

набавку која би требало да се уско
ро распише, а Oпштина је обезбедила
земљиштеисвепотребнедозволе.
Стамбениобјекатса13становаћесе

градитиуУлицаСветозараМилетића,а
вреднострадовајепроцењенанаоко60
милиона динара. Изградња ове зграде
битребалодапочнеумају,атоћезави
ситииод јавненабавке, односнодали
ћебитиевентуалнихжалбиилине,што
продужаварокове.
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СВЕ ТИ САВА ПРО СЛА ВЉЕ Н ШИРОМ СРЕ МА

Нај бо љим уче ни ци ма и настав ни ци ма 
доде ље не Све то сав ске пове ље

Школска слава Свети
Сава прослављена
јеусвимшколамау

Срему. Свечане академије
којесутимповодоморгани
зованебиле су прилика да
се најбољим ученицима и
наставницима доделе при
знањазапостигнутеуспехе.
У митровачкој Градској

кући додела Светосавских
повељаодржана је у петак
26.јануара.Догађајјеотво
риохорсрпскогрчкогпри
јатељства „Ирида“ химном
Светом Сави. Председник
Скупштине града Сремска
Митровица Томислав Јан
ковић је приликом доделе
повеља средњошколцима
рекао да се Град Сремска
Митровица труди да афир
мишезнање.
Начелница Градске упра

ве за образовање Мирјана
Пјевац је уручила повеље
основцима.
Јаколепоод градашто

јеорганизоваооваквумани
фестацију и свакако нам
оводајеветарулеђаипод
стиче нас да се даље тру
димо и да постигнемо још
таквих резултата – рекао
добитникСветосавскепове
љеУрошВукајловићученик
СТШ„НиколаТесла”.
Професор српског језика

икњижевностиЈаснаПапи
шта је изразила велико
задовољство због успеха
којијењенаученицаТеодо
раМиљојковићпостигла.
 Изузетно сам почаство

вана и због Теодоре, а и
због себе. Драго ми јешто
постоји оваква једна мани
фестација и треба је него
вати из године у годину,
реклајеЈаснаПапишта.
Ова манифестација се

традиционално одржава
уочипразникавећдугиниз
година, а награде се доде
љујуученицимазапосебна
постигнућа из области срп
скијезикикњижевност,при

родне науке, друштвене
науке, техника, музика,
ликовно стваралаштво,
физичкоипрактичнанаста
ва. За сваку од ових обла
сти награде се додељују
посебно у конкуренцији
основаца и средњошкола
ца. Сваки ђак је добио
поред дипломе и новчану
награду у вредности од
10.000 динара. Такође
поред ђака и ментори су
примилинаградеувредно
стиод3.000динара.
У Шиду је у суботу 27.

јануара у сали Културно
образовногцентраодржана
је Светосавска академија

У митро вач кој
Град ској кући

доде ла
Све то сав ских

пове ља одр жа на
је у петак 26.

јану а ра. Дога ђај
је отво рио хор
срп ско  грч ког

при ја тељ ства
„Ири да“ хим ном 

Све том Сави.
Пред сед ник

Скуп шти не гра да 
Срем ска Митро ви ца 
Томи слав Јан ко вић 

је при ли ком
доде ле пове ља

сред њо школ ци ма 
рекао да се Град 

Срем ска Митро ви ца 
тру ди да афир ми ше 

зна ње

Добитници Светосавских повеља у Сремској Митровици

Јасна Папишта Урош Вукајловић
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РУМА
Светосавске повеље су добили из

градскихшкола:СтрахињаВукановић,
ОШ„ВељкоДугошевић“,НевенаНова
ковић, ОШ „Душан Јерковић“, Миона
Бошковић,ОШ„ЗмајЈоваЈовановић“и
Александра Михајловић, ОШ „Иво
ЛолаРибар“,потомНиколаБодиновац,
ОШ „Бранко Радичевић“ Никинци,
Татјана Симић, ОШ „VI ударна војво
ђанска бригада“ Грабовци, Андреа
Лазић,ОШ„МилошЦрњански“Хртков
ци,МаријаСекендек,ОШ„23.октобар“
Кленак,ЈованЉубинковић,ОШ„Небој
ша Јерковић“ Буђановци, Тијана
Машић,ОШ„МиливојПетковић–Фећ
ко“ Платичево, Мирјана Ђурић, ОШ
„Доситеј Обрадовић“ Путинци, Алек
сандар Мишљијевић, СТШ „Миленко
Брзак – Уча“, Војин Пузић, Гимназија

„Стеван Пузић“ , Милош Дрљача,
СППШ „Стеван Петровић – Бриле“ и
ЈеленаСилађи,ССШ„БранкоРадиче
вић“.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ 
Срп ски језик и књи жев ност
1.ТеодораМиљојковић,ОШ„Добро

савРадосављевић–Народ“Мачванска
Митровица.

При род не нау ке
1.НиколаДугошија,ОШ„ЈованЈова

новић Змај“, 2. Марко Ђанић, ОШ
„Јован Јовановић Змај“, 3. Михајло
Орловић, ОШ „Јован Јовановић Змај“,
4. Растко Павловић, ОШ „Слободан
БајићПаја“,5.АнаМиражић,ОШ„Све
тиСава“

Дру штве не нау ке 

1.БошкоЈанковић,ОШ„СветиСава“,
2. Предраг Ђуричић, Митровачка гим
назија,3.МилеПапић,ОШ„ЈованЈова
новићЗмај“

Музи ка 
1.АнђелаТомић,МШ„ПетарКранче

вић“, 2. Марија Божић, МШ „Петар
Кранчевић“, 3. Марија Јовановић, МШ
„Петар Кранчевић“, 4. Ирена Панић,
МШ „Петар Кранчевић“, 5. Ива Тењи,
ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“, 6.
Исидора Козлина, МШ „Петар Кранче
вић“,7.ТараВукадиновић,МШ„Петар
Кранчевић“, 8. Анђела Релић, МШ
„Петар Кранчевић“, 9. Ива Лукач, МШ
„ПетарКранчевић“

Физич ка кул ту ра
1.АнђелаКовачић,ВањаВанчик,Тео

дора Стојановић, Јована Радојевић,
Екип но уче ни це  гим на сти ка, ОШ

Добитници Светосавских повеља

на којој су уручене Свето
савскеповељеученицимаи
просветним радницима из
шидскеопштине.
По први пут многобројна

шидска публика имала је
могућност да ужива у про
граму у новој адаптираној
сали Културно образовног
центракојајетомпригодом
и свечано отворена. На
самом почетку програма,
свим присутним гостима
обратио се директор Кул
турно образовног центра
Срђан Малешевић, поже
левши свима да се лепо
осећајууновомпростору.
ЕвонасвечерасуСави

номграду,наСавиномпуту
предпрепуномсалом,под
једнако поносни и на своје
претке,алиинасвојудецу.
НастављамоовунашуСве
тосавску мисију. Сад кад
имамооваквеусловемора
ћемовишеидарадимо,да
уводимо нове садржаје,
нове програме, како би
оправдали сав труд, рад и
средства која су овде уло
жена  истакао јеМалеше
вић.
На академији је прису

ствовала и помоћница
министра за културу и

Нико ла Боди но вац и Алек сан дра Михај ло вић

Добит ни ци Све то сав ске пове ље у Руми
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информисање задужена за
културно наслеђеДанијела
Ванушић,којајеобраћајући
сеШиђанимапосебноиста
клада јеШид захваљујући
културним установама
посебно Галерији слика
„СавеШумановића“,уписан
на културну мапу не само
Војводине иСрбије, него и
многошире.
Светосавске повеље за

2018. годину ученицима и
професорима, уручио је
председник Општине Шид
ПредрагВуковић, пожелев
ши ученицима и просвет
нимрадницимасрећнусла
ву.

 Морам да нагласим да
смомисвиу службинаро
да,аШидједобиоовупре
лепу салу захваљујући
држави Србији, Министар
ству културе и информиса
ња, којима се овом прили
ком много захваљујем на
помоћи. Шид као и наша
деца,тоизаслужују.Јасви
ма желим много среће и
весељаидаовусалукори
сте у друштвено корисне
сврхе као и до сада и да
својградинапољукултуре
представљајууправомсве
тлу,истакаојеВуковић.
Укултурномделупрогра

мапредставилисусеСКУД
„Свети Сава“, Аматерско

позориште „Бранислав
Нушић“иградскихор.
У Инђији је у петак, 26.

јануара одржана Светосав
ска академија у Културном
центруИнђија,адомаћини
организатор овогодишње
академије била је Средња
школа „Др Ђорђе Натоше
вић“.
Како је истакла Ханади

Бјелић, директорица те
образовне установе то је
великачастзањиховушко
лу.
Мисмојакопоносништо

смоове годинебилидома
ћиниСветосавскеакадеми
је и потрудили смо се да
будемонависинизадатка

истаклајеБјелић.
У оквиру Светосавске

академије уручене су Све
тосавске повеље просвет
ним радницима и ученици
макојисусесвојимтрудом
изалагањемистаклиупро
свети.Светосавскеповеље
овогодишњим лауреатима
уручио јепредседникСкуп
штине општине Инђија
МиланПредојевић.
 Веома је значајно да у

континуитету обележавамо
школскуславуСветогСаву.
Овогодишњи домаћини,
Средња школа „Др Ђорђе
Натошевић“направиначин
суорганизовалипрославуу
част првог српског просве

„Јован Поповић“ , 2. Анђела Ковачић,
ОШ„ЈованПоповић“,3.ЈованаРадоје
вић,ОШ„ЈованПоповић“,4.АњаЛајић,
ОШ „Јован Јовановић Змај“, 5. Сара
Киш,ОШ„БошкоПалковљевићПинки“,
6.ИгорОпачић,ОШ „Јован Јовановић
Змај“,7.МиланаСимић,ОШ„Слободан
БајићПаја“,8.ДушанЛазић,ОШ„Трива
Витасовић Лебарник“, 9. Катарина
Томић,ОШ „СлободанБајићПаја“,10.
КсенијаЗорановић,ОШ„ЈованЈовано
вић Змај“, 11. Мила Маринковић, ОШ
„ЈованЈовановићЗмај“,12.МилаМиљ
ковић,ОШ„СветиСава“,13.ИванаАта
рац,ОШ„ТриваВитасовићЛебарник“

Тех ни катех нич ко и инфор ма тич ко 
обра зо ва ње
1.Јова Станковић, ШОСО „Радивој

Поповић”, 2. КатицаПавловић,ШОСО
„Радивој Поповић”, 3. Елвис Бајрић,
ШОСО „Радивој Поповић”, 4. Петар
Лукић, ОШ „БошкоПалковљевићПин
ки”

СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ
Срп ски језик и књи жев ност 
1.ЗоранМаховац,Митровачкагимна

зија,2.ИванаСимић,ЕШ9.мај,3.Иси
дора Божић, Митровачка гимназија, 4.
Вук Бабић, Митровачка гимназија, 5.
Милана Маричић, МШ „Драгиња Ник
шић“,6.ЈеленаВиторовић,Митровачка
гимназија,7.МихајлоЗорић,Митровач
кагимназија,8.ТијанаЧолић,МШ„Дра
гињаНикшић“

При род не нау ке 
1.Славко Крстић Митровачка гимна

зија,2.МладенПисаревићМШ„Драги
њаНикшић“, 3.СлавкоКрстић,Митро
вачка гимназија, 4. Душан Костић,
Митровачка гимназија, 5. Дарко Чучин
МШ„ДрагињаНикшић“

Дру штве не нау ке 
1.СенкаПајић,ЕШ„9.мај”
Музи ка
1.ЈованаМарин,МШ „Петар Кранче

вић“,2.СараНиколић,МШ„ПетарКран
чевић“

Физич ка кул ту ра
1.ОгњенСтојановић, ЕШ „9. мај“, 2.

Милош Митровић, Урош Вукајловић,
Мирко Мауна, Александар Секулић,
ДушанЏодан,ДејанАнтуновићекипно
ученициСТШ„НиколаТесла“,3.Зорана
Гајић,ЕШ„9.мај“

Тех ни капрак тич на наста ва
1.АнаМаријаМоравац,ЈованЋетко

вић, Исидора Варазлић, Бојана Миле
тић,РајкоПетковић,СтефанПетровић,
екипа школе ЕШ „ 9. мај“, 2. Исидора
Варазлић, ЕШ „9. мај“, 3. Ана Марија
Моравац, ЕШ „9. мај“, 4. БојанаМиле
тић, ЕШ „9. мај“, 5. Давид Ерцег, МШ
„Драгиња Никшић“, 6. Милка Савић,
ШОСО „Радивој Поповић“, 7. Мирјана
Бођвански, ШОСО „Радивој Поповић“,
8. Милан Вилотић ШОСО „Радивој
Поповић“

ШИД
За посебна достигнућа у областима

књижевности, природних наука, дру

Председник Општине Шид Предраг Вуковић са добитницима Светосавских повеља 
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титеља  рекао је Предоје
вић.
Светосавска повеља

додељује се основним,
средњим школама и пред
школској установи у циљу
афирмације стваралаштва.
Уосновнимисредњимшко
лама повеља се додељује
ученицима и просветним
радницима за посебан
допринособразовањуивас
питању, а у предшколској
установи васпитачу за при
мену савремених метода и
обликарада.Одлукуододе
ли Светосавске повеље
донела је комисија
којујеименовалаСОИнђи
ја,аподразумевадипломуи

новчану накнаду која ове
године износи 15.000дина
ра.
Светосавска академија

којом је, на нивоу румске
општине, обележена школ
скаславаСветиСава–одр
жанаје26.јануараупрепу
нојвеликојдвораниКултур

ногцентра.Домаћинового
дишње Светосавске акаде
мије је била ОШ „Небојша
Јерковић“ из Буђановаца
која ове године обележава
60годинарада.
Ученициинаставнициове

школеприпремилисуипри
годан програм, а потом се

бројнимгостима,ученицима
и професорима обратио
СтеванКовачевић,председ
ник СО Рума је истакао да
се Светом Сави морамо
свакодневно и изнова вра
ћати, као што се жедан
човекнаистиизворвраћа.

штвенихнаука,музике,ликовног ства
ралаштва и физичке културе, Свето
савскуповељудобилису:
Мила Ћалић, Бланка Славик, ОШ

„СаваШумановић“Ердевик;ЖивкоБје
лић,ЈованаБожићОШ„БранкоРадиче
вић“Шид;ТамараЈевтићОсновнашко
ла „Вук Караџић“ Адашевци; Кристина
Смиљанић,ЈеленаЗдјеларОШ„Срем
скифронт“Шид;МилошТутићхармо
ника,ЗоранаСубић–флаута,Основна
музичка школа „Филип Вишњић“Шид;
Никола Понигер, Здравко Бјелић Гим
назија„СаваШумановић“Шид.
За посебна достигнућа у областима

књижевности, природних наука, дру
штвенихнаука,музике,ликовног ства
ралаштва и физичке културе, Свето
савску повељу добили су просветни
радници:
БиљанаГолубовићнаставникфизи

ке,АлександраБоројевић–учитељица
ОШ„БранкоРадичевић“Шид;Снежана
Томић професор географије, Бојана

Лепињица  професор физике, ОШ
„Сремскифронт“Шид;ИвицаКузмано
вићнаставниксолфеђа,МладенВук
мир  наставник хармонике, Основна
музичка школа „Филип Вишњић“Шид;
ЈелисаветаТутићпроф.групееконом
скихпредмета,МиленаШинкапрофе
сор информатике, Гимназија „Сава
Шумановић“Шид.
Замодернуорганизацијурадаипри

менусавременихметодаиобликарада
заприпремањеиучествовањедецена
смотрамаитакмичењимаустановакао
и за успешну презентацију рада са
децомирадаустанове уопштеСвето
савскуповељудобилесу:
Сања Латас – васпитачица, Татјана

Ресановић – васпитачица, Предшкол
ска установа „Јелица Станивуковић
Шиља“Шид.

ИНЂИ ЈА
Светосавске повеље уручене су у

конкуренцији просветних радника у

основним школама за непосредан
рад са децом узраста од првог до
четвртог разреда Татја ни Лема ић,
професорици разредне наставе у
Основној школи „Душан Јерковић” у
Инђији; у конкуренцији просветних
радника у основним школама за
непосреданрадсадецомузрастаод
петогдоосмогразреданаграђена је
Сен ка Сви лар,професорицанемач
ког језика у ОШ „Јован Поповић“ у
Крчедину.Уконкуренцијипросветних
радникаусредњимшколамазанепо
средан рад са децом Љиља ни 
Жижић, професорици географије у
инђијској Гимназији; у конкуренцији
ученика основних и средњих школа
Вуку Мило са вље ви ћу, ученику
четвртог разреда Средње техничке
школе „МихајлоПупин” уИнђији и у
области предшколског васпитања
Ната ши Механ џић, васпитачици у
Предшколскојустанови„БошкоБуха”
уИнђији.

Поводом школске славе
СветогСаве27.јануарасу
усветриосновнеисредњој
техничкој школи  одржане
светосавске свечаности, уз
пригодан културноуметнич
ки програм који су припре
милиученици,каоиломље
ње славског колача уз при
суство месних пароха, а
челниципећиначкелокалне
самоуправе присуствовали
су свечаностима у свим
школама.
Председник општине

Пећинци Жељко Трбовић

присуствовао је свечаности
у Основној школи „Душан
Вукасовић Диоген“ у Купи
новуитомприликомјеизја
виоданијеслучајношто је
башукупинскојшколи,чија
реконструкција треба да
започнеовегодине.
 Свети Сава као утеме

љивач српске писмености
од изузетног је значаја за
школство а вредности које
јеонпоставиоиследиоми
морамо следити и
данас. Пећиначка локална
самоуправа наставља да

улаже у школство као што
смо обећали, и чинићемо
свешто јеунашојмоћида
овој деци обезбедимо још
боље услове за стицање
знања.Захваљујућипомоћи
Владе Републике Србије
основна школа у Купинову
бићепотпунореконструиса
на и тиме ћемо овој деци
омогућитијошбољеуслове
за учење како би једног
дана постали вредниљуди
и чланови друштва – иста
као је први човек Општине
Пећинци.

Прослава у КупиновуУ Шиду је у
сали Кул тур но 
обра зов ног цен тра 
одр жа на 
Све то сав ска
ака де ми ја на
којој су уру че не 
Све то сав ске
пове ље уче ни ци ма 
и про свет ним
рад ни ци ма.
По први пут
публи ка има ла је 
прилику да ужи ва
у про гра му у новој 
адап ти ра ној сали 
КОЦа која је том 
при го дом и
све ча но отво ре на

Председник општине Жељко Трбовић на слави у Купинову
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–Светосавље једуховна
матрица нашег рода,
моралнавертикалаипотка
која је обликовала нашу
прошлост, без које тешко
може да се разуме сада
шњи тренутак. Кратке су
историјске етапе, или их
готовонема,укојимајесрп
ски брод пловио мирним
морем.Штосуталасиисто
ријских, вредносних, поли
тичкихискушењавећи,срп
скомнародујеСветосавље
потребнијекаоисходиштеи
уточиште. У неговању све
тосавског духа посебну
одговорност имају школе и
образовнисистем,учије је
темељепрвикаменударио
иначијојјесвакојциглипо
једнупоукуисписаоуправо
СветиСава  рекао јеСте
ванКовачевић.
О Светом Сави је бесе

дио и протојереј Сретен
Лазаревић, архијерејски
намесникрумски.
Његовесмокрви,њего

вогсморода,његовогДНК.

Дакле,усебиносимозапис
његових снага и могућност
да се уздигнемо и будемо
светији–поручиојеСретен
Лазаревић.
Најбољим ученицима из

свих основних и средњих
школа по један, Светосав
ске повеље и новчане
наградеуизносуод10.000
динара је уручио Стеван
Ковачевић.
Никола Бодиновац из

Никинаца, добитник Свето
савске повеље каже за
наше новине да му ова
награда пуно значи јер је
признат његов вишегоди
шњитруд.
– Припремао сам се за

свататакмичењанакојима
сам био. Више волим дру
штвене предмете и плани
рам да упишем карловачку
Гимназију – рекао је Нико
ла.
Александра Михајловић

јенајбољаученицаградске
ОШ „Иво Лола Рибар“ која
очекуједаћеосновнообра
зовање завршити, такође,
каовуковац.

– Ја још нисам сигурна
штаћууписати,јерседвоу
мим између гимназије и
медицинске школе – фар
мацеутскисмер,јошћураз
мислити. Немам страха од
средње школе, само се
мораозбиљноучити–пору
чујеАлександра.
Препочеткасвечанеака

демијеуВеликомхолуКул
турног центра отворена је
изложба ликовних радова
малишана предшколског
узрастаиученикаосновних
школа румске општине,
инспирисаних ликом и
деломСветогСаве.
Традиционално, на Све

тосавскојакадемијисеуру
чују и награде Хуманитар
ног фонда „Јасмина Мило
шевић“,аречјеонајбољим
литерарним радовима
школскеомладинеза2017.
годину. Ове награде се
додељују по девети пут.
Награђени су ученици – у
категорији од првог до
четвртог разреда основне
школе Давид Урошевић,
ОШ „Змај Јова Јовановић“,

Рума за рад „Моја бајка
Шеширџија“,укатегоријиод
петог до осмог разреда
ЛазарЛинцнер,ОШ„Душан
Јерковић“, Рума за рад
„Наследник (Моја аутобио
графија)“,докјеукатегори
јисредњошколацанајбољи
био Срђан Ђурђевачки,
Гимназија „Стеван Пузић“
зарад„ЧудаСветогСаве“.
Награђенима је припала

новчана награда у износу
одпо10.000динараикњи
га.Њиховирадовићебити
објављени у књизи Хума
нитарногфонда која ће се
штампатисасвимосталим
награђеним радовима
после10годинарадафон
да,односно2020.године.
Наравно,иусвимшкола

ма румске општине 27.
јануарајеобележенашкол
скаславаСветиСавапри
годнимпрограмимакојесу
припремили ученици и
њихови наставници и про
фесори, уз обред освеће
њаславскогколачаикољи
ва.

Е. М. Н.

По први пут су се на
Савинданокупилисвипро
светнирадницисаподручја
старопазовачке општине,
заједно са свештенством,
представницима локалне
самоуправе, јавних преду
зећа и установа, како би
још једном показали
захвалностзасвештанам
је Свети Сава оставио у
аманет.Свечаностувединг
центру „Ванила“ почела је
Светосавском химном и

духовним песмама у изво
ђењухораосновнихшкола
„Пинки“ изСтареПазове и
„Слободан Савковић“ из
СтарихБановаца,који је је
премијерно наступио у
овомсаставу,подруковод
ством Владане Бзовски.
ЖивотноделоСветогСаву
представља трајну просве
титељску ицивилизацијску
тековину, која нас подсећа
да је улагање у младе и
брига о њима сигуран пут

ка изградњи бољег и
напреднијегдруштва.Упра
во млади и брига о њима,
једанјеодприоритетаруко
водства Општине Стара
Пазова,стогајепредседник
ОпштинеЂорђеРадиновић
подржао ову иницијативу,
дасесвипросветнирадни
ци, чија је улога у животу
децеимладихвелика,оку
пенаСавинданизаједнога
прославе.
 Ј. К.

Ста ро па зо вач ки про све та ри 
про сла ви ли Све тог Саву

Дирек то ри ста ро па зо вач ких шко ла

ОШ „Небој ша
Јер ко вић“ из

Буђа но ва ца која 
ове годи не

обе ле жа ва 60
годи на рада била 

је дома ћин
ово го ди шње
Све то сав ске

ака де ми је. Уче ни ци 
и настав ни ци ове 

шко ле при пре ми ли 
су и при го дан

про грам, а потом 
се број ним

гости ма,
уче ни ци ма и

про фе со ри ма
обра тио Сте ван 

Кова че вић,
пред сед ник СО 

Рума је иста као да 
се Све том Сави 

мора мо
сва ко днев но и 

изно ва вра ћа ти, 
као што се жедан 

човек на исти 
извор вра ћа
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Поводом обележавања школске
славеСветиСаваградоначелник
Сремске Митровице Владимир

Санадер је обишаорадове наизград
њи нове основне школе „Добросав
РадосављевићНарод“. Градоначелник
јеизразиозадовољствоштосерадови
којисузапочетипредвегодинеприво
декрају.
 Све иде по плану, по уговореној

динамициибезкашњења.Мислимда
ћемо до краја марта имати завршене
радове.Умеђувременубићерасписа
нитендеризафасадуипартерноуре
ђењеивећнегдеумајуилијунућесве
бити завршено и спремно за нову
школску годину,такодаћесвиђациу
септембрумоћидакренууновушколу

– рекао је градоначелник Владимир
Санадер
Директор школе Слађан Папић је

рекао да је грејање прикључено, ста
вљена је керамика у тоалетима, спу
штенисуплафони,припремајусепри

кључцизаструјукојићебитипотребни
свимучионицама.
ПредседникСаветамеснезаједнице

МачванскаМитровицаМилошКовачје
истакао да се један вишедеценијски
сансвих грађанаМачванскеМитрови

це и околних села северне Мачве
остварује.
Мислимдаћеовобити једанпре

лепобјекаткојизадовољавасвестан
дарде, и да ћедеца која будуишла у
новушколубитиумногобољојситуа
цијинегомикојисмоишлиуовустару
– рекао је председник Савета месне
заједницеМилошКовач
До сада је у овај пројекат уложено

вишеодстодесетмилионадинара,ау
планујеулагањеодјоштридесетмили
она што се тиче прве фазе изградње
школе.Новашкола је пројектована за
600ученика,апореддецеизМачван
скеМитровице овушколу ће моћи да
похађајудецаизоколнихсела.Уплану
је и изградња новефискултурне сале
на месту старе школе која ће након
уређења нове школе због изградње
салебитипорушена.


Андреа Димић

ШКОЛСКА СЛАВА У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Изградња нове школе при крају

ВРД НИК

Трећи Све то сав ски бал
Светосавскибал,уоргани

зацијиТуристичкеоргани
зацијеОпштинеИригодр

жанје27.јанураусвечанојсали
Етнонасеља„Врдничкакула“у
Врднику.
Ово је трећи по реду Свето

савски бал, а њему је прису
ствоваовладикасремскиВаси
лије, као и проф. др Војислав
Јелић, декан Филозофског
факултета у Београду, као и
бројнезванице.
Светосавским балом се

настављаранијатрадицијаодр
жавања балова у Врднику, а и
овај је организован под покро
витељствомиришкеопштине. Све то сав ски бал у Врд ни ку 

Драган Драгичевић
и владика Василије 

Са свечаности у Мачванској Митровици
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АЛКО ХО ЛИ ЗАМ КОД МЛА ДИХ

Од заба ве до зави сно сти 

Кон зу ми ра ње
алко хо ла почи ње

као заба ва, бег
од про бле ма и

игно ри са ње
ствар но сти.

Међу тим данас је
све више мла дих 

људи који нажа лост
завр ша ва ју тра гич но, 

јер често наив но 
испи ја ње алко хо ла 

води до тешке
зави сно сти или
пре ра не смр ти

„Једном се живи“, изјава коју често
можемо чути од тинејџера као оправ
дањезачестоконзумирањеалкохола.
Постоји много разлога због којих се
млади одлуче да пробају неко пиће.
Најпопуларнији је свакако да бибили
прихваћени у друштву. Након тога,
младимајезабавнодасумирајуштасу
свепопили, како судошли кући, ида
лисе уопштесећају с кимсубили те
вечери. Овакве на први поглед беза
зленеситуацијечестоводекатомеда
адолесцентипостанупреранозависни
од алкохола. Младим људима је
потребнодасеосећајујачимнегошто
већјесу,даихприхватидруштво,ида
покажу самосталност. Међутим то је
све лаж јер наизглед савршен осећај

може да се за час претвори у ноћну
мору.Иштаонда?Какоизаћииззача
раногкругазависности?
Млади развијају свест о алкохолу у

најранијем добу како из окружења у
којемживе,патакоиизразнихтелеви
зијских садржаја који рекламирају
алкохол као нешто без чега ниједна
забава не може да почне. Негативне
странеалкохоласеостављајупостра
ни, а многи данас не схватају значај
овогпроблема.Истраживањапоказују
да дете са чак пет година најчешће
има став о алкохолу док се касније у
тинејџерском добу тај став још више
развија.
Алкохолизамједанасвеомапрису

танираширенкодмладих.Збогоби

Ученици средње ПШХ школе кажу
дасурадиониценатемуалкохолизма
и осталих психоактивних супстанци
које се одржавају у њиховој школи
недовољне.
Помоммишљењу требалобида

будештовишеедукативнихрадиони
цакојесебавеовимпроблемом.Било
би добро да дође неко ко се бави
тимеидасугеришенатакавпроблем.

Свестансампоследицаконзумирања
алкохолаизнамдајештетанпоздра
вље. Приметио сам да има оних у
друштвукојисебашистичуинеретко
претерују када пију алкохол. Што се
тичесаветаонинежеледаихприхва
теинеразумејуколикоштетенаносе
себи.Заточестоодустајемоддавања
саветанатутему–кажеученикчетвр
тогразредаМладенМаксимовић.

Вишак еду ка ци је не може да шко ди
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Мла ден Мак си мо вић 

чајаунашемнародуниједнапрослава
не може да прође без конзумирања
алкохола у великим количинама, с
тогаимамутисакдаоколинаблагона
клоногледанатајпроблем.Честоосе
тљивија деца западају у разноразне
проблеме,желедабудукаоодрасли,
имитирајуих,желедаседокажупред
вршњацима, па експериментишу са
алкохолом. Расположење им стално
опада,имајуљубавнејадеипроблеме
са вршњацима тако да на тај начин
покушавајудазаборавенатепробле
ме. Притом, када све прође, забора
вљајудапроблеминенестајунегосу
идаљету.Комбинујуразличитеврсте
алкохолнихпића,апоштосумладитај
алкохолбржеитежеделујенањихов
организам. У мањим количинама
долазидотогадасуониопуштенији,
слободнијиалисавећомдозомалко
холајављасепотиштеност,раздраже
ност,агресивностанакрајуиоштеће
њенервнихфункцијакаоидисконтро
ла – објашњава дечији психијатар
ИванаШојић.
Штосетичезнаковакојимогуукази

вати на појаву алкохолизма код мла
дих дечији психијатар Ивана Шојић
одговаразаМ нови неинатопитање:
 Знаци који указују да постоји про

блемјесуумор,агресивност,другачије
понашање, раздражљивост, незаинте
ресованост забило каквеактивности. 
Честоседешавадаадолесцентипре
спавајукоддругаилидругарицепосле
журке.Утаквимситуацијамародитељи
морајудаобратепажњуидапровере

скимидуикадсевраћају.Кадасевра
теизградадапопричајусањима,ида
виде у каквом су се стању вратили –
кажеИванаШојић.
Онадодајеитодаданасмладимно

горанокрећусаиспијањемпићаито
чак са десет година. Дечији мозак је
јако осетљив и могу се јавити трајна
оштећењаприликомдуготрајне конзу
мацијеалкохола.Поредтогашторани
је крену са конзумацијом алкохола

имајучетирипутавећешанседаобо
леодалкохолизма.Такођенапомиње
и то да је велика вероватноћа да ће
дете пити уколико је у породици при
сутноиспијањеалкохола.Збогнаведе
нихразлогаакценаттребаставитина
превентиви,дасеоваквипроблемине
бичестојављали.
Важноједапостојидобраедукаци

јаушколамакаоитодадруштвобуде

мање толерантно на овакав проблем
код младих. Уколико постоји овакав
проблемродитељи заједно самлади
мамогуданамсеобратеушколском
диспанзеруусаветовалиштузамладе
или код дечијег психијатра – каже
дечијипсихијатарИванаШојић
Оовомпроблемупоразговаралисмо

исапедагогомСредњепрехрамбено
шумарскоихемијскешколеуСремској
МитровициСањомВладисављевић
Што се тиче нашешколе до сада

нисмоималислучајевекојисусевези
вали за алкохолизам, никада ништа
није пријављено, а ни примећено.
Углавном се проблем са претераном
употребомалкохолапримећујенаекс
курзијама.Већидеоученикакојииначе
неконзумирајуалкохолсебидајуоду
шканатимђачкимпутовањима.Међу
тим у нашој школи се већ неколико
годинанереализујуекскурзијестогаи
немамо такве проблеме. У нашем
годишњемпланупланиранесурадио
нице на тему алкохолизма, његовог
утицајанамладе,каоипроблемакоји
сеуспутмогујавитикакоушколитако
и ваншколе због претеране употребе
истог. Дајемо брошуре и приказујемо
неке истраживачке радове са том
тематиком.Терадионицесеодржавају
сваке годинеипосећеностбудевели
ка.Честоседешавадасететемепро
влаче и на Грађанском васпитању да
би сешто већи број деце упознао са
тимпроблемом–рекла јеСањаВла
дисављевић.
УСрбији је продаја алкохоламало

летним лицима као и служење истог
забрањена. Међутим очигледно је да
сетајзаконнепоштује.Младимогуда
купе алкохол на било којој трафици
којаради24часова,каоиданаручеу
некомодкафића,клубоваиликафана.
Кривицаделимичнополазиодтргова
цакојинепоштујузаконданепродају
алкохолмалолетницима,алисадруге
стране крива је и инспекција чија је
контрола трговинских објеката недо
вољна.

Андреа Димић 

Својенегативноискуствосанамаје
поделиоибившинекадамалолетни,
аданаспунолетнипацијентлеченод
алкохолизма.
Веомараносампочеодаконзуми

рам алкохол. Временом сам постао
агресиван и одбијао сам да прихва
тимдасампостаозавистанодалко
хола.Заменејеиспијањепићабило

решење свих мојих проблема. На
лечењусамбиоскорогодинуданаи
током лечења сам често долазио у
искушењедапробамалкохол.Међу
тим схватио сам да постоји и други
пут а највећу подршку самдобиоод
своје породице која ми и дан данас
даје снагу да се одупрем овом про
блему–кажеЈ.С.

Алтер на ти ва увек посто ји

Др Ива на Шојић Сања Вла ди са вље вић

Истра жи ва ња
пока зу ју да дете
са чак пет годи на

нај че шће има став
о алко хо лу док

се касни је у
тинеј џе р ском

добу тај став још 
више раз ви ја
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РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ДОМА КУЛ ТУ РЕ У ДЕЧУ

Село поно во има место оку пља ња

Прошле среде, 24. јануара, пред
седник општине Пећинци Жељко
Трбовић је са сарадницима оби

шаорадовенареконструкцијиДомакул
туреуДечу,гдејеутокуизвођењепрве
фазерадова спољашњеиунутрашње
малтерисање, као и постављање нове
електроинсталације.
Како је рекао председник Трбовић,

првафазарадова је започелаудецем
брукадајезамењенастоларија,адана
шњинаставакрадовајасанјепоказатељ
дапосаонестајеидаоноштојеобећано
требаиспунити.
 Током децембра смо започели нови

инвестициони циклус у нашој општини,
уоквирукојегсмопокренули34инфра
структурна пројекта и са тим послом
се не сме стати. Трудимо се да одржи
мо обећање које смо дали мештанима

ДечаидаурадимореконструкцијуДома
културе.Надамседаћемоуврлократ
ком периоду завршити радове и приве
сти намени овај објекат, а самим тим
омогућити нашим суграђанима да сва
спортскаикултурнадешавањаобавља
ју у свом месту. Ово је веома вредан
пројекатасредствауизносуодоко2,5
милиона смо обезбедили захваљујући
Покрајинском секретаријату за културу,
јавно информисање и односе са вер
скимзаједницама–истакао јеТрбовић,
и додао је да ово само почетак радова
уовомнасељу,каоидајеупланудасе
заједносацрквомидонаторимаобнови
торањнадечкојцрквикојијесрушенјош
уДругомсветскомрату.
МештаниДечапрекодвадесетгодина

немајупросторукојемсеодржавајукул
турнадешавања,акултурноуметничка

друштваконцертеодржавајуусуседним
местима. Око 350 квадратних метара
простора овог објекта у центру насеља
пропадало је наочиглед мештана, који
саданескривајузадовољствозбогзапо
четихрадова.
 Ја сам пресрећна. Из нашег Дома,

који је некада био један од већих у
ДоњемСрему,пресамонеколикомесе
циизрасталасудрвећа,асадаондобија
сасвимновиизглед.Нашадецаћеконач
но имати где да вежбају, да тренирају,
где да се окупљају а ми ћемо са задо
вољствомодлазитинањиховеконцерте.
Захвалнисмопресвеганашојлокалној
самоуправикојасеборизанасижелида
нампомогнедаовазграда,којајенека
да представљала ругло, поново засија
пунимсјајем–реклајеВерицаВидицки
изДеча.

ШИМА НОВ ЦИ

Нај по треб ни ја
зим ска гар де ро ба
У уторак 23.јануара

Удружење жена „Шима
новчанке“  предало је
пећиначком Црвеном
крсту коришћену одећу и
обућу за најугроженије
становнике општине
Пећинци,којесуприкупи
ле чланице овог удруже
ња. Поред редовних
активности Шимановчан
ке се баве и хуманитар
нимрадом,акаконам је
рекла Душица Милоше
вић, председница овог
удружења, у томе им
несебично помаже пећи
начка локална самоупра
ва и шимановачки Савет
меснезаједнице.

–НајугроженијиШима
новчани увек могу да
дођудонашихпросторија
и пронађу одговарајућу
гардеробузасебе–рекла
јеДушицаМилошевић.
УпећиначкомЦрвеном

крстуакцијаприкупљања
коришћене гардеробе,
такође, траје током целе
године, а потражња за
половном одећом и обу
ћом повећава се током
зимског периода. Како су
нам рекли у Црвеном
крсту, тренутно су најпо
требнији топлији одевни
предмети, као и чизме,
какозаодраслетакоиза
децу.

ЕдукативницентарДисципулусу
сарадњи са општином Пећинци и
удружењем Социоекологично из
Деча, наставља са реализацијом
пројекта Сајам професионалне
оријентације општине Пећинци, у
оквиру којег се одржавају савето
вања и тестирања ученика завр
шних разреда основних школа на
територији пећиначке општине на
темупрофесионалнеоријентације,
а програм је подржао иПокрајин
ски секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне
мањине–националнезаједнице.
После успешно спроведеног

тестирања ученика осмог разре
да за избор будућег занимања у
Дечу,реализацијапрофесионалне
оријентације је настављена је и у

другимместимапећиначкеопшти
не–уКупиновуиДоњемТоварни
ку.ПремаречимаРужицеМркаљ,
директора Едукативног центра,
план је да се свим заинтересова
нимученицима завршнихразреда
основнихшколапећиначкеопшти
не пружи помоћ при избору буду
ћегзанимањаиуписасредњешко
ле.
Крајњициљпројектајеинтензи

вирање комуникације између
институцијанапокрајинскомнивоу,
невладиног и приватног сектора
ради подизања ефикасности у
образовањуизапошљавању,каои
развојудуалногсистемаобразова
ња, путем боље информисаности
и ефикаснијег решавања пробле
мананивоулокалнезаједнице.

ПЕЋИН ЦИ

Про фе си о нал на
ори јен та ци ја
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У СУСРЕТ САЈ МУ ТУРИ ЗМА

Срем и ове годи не
на зајед нич ком штан ду
Усусрет 40. Сајму

туризма у Београду,
у Пећинцима је про

шлог четвртка 25. јануара
одржан састанак представ
никаТуристичкихорганиза
цијаСрема,поводомзајед
ничкогнаступанасајмупод
слоганом „Диван је кићени
Срем“. У име домаћина
присутнејепоздравиопред
седник општине Пећинци
ЖељкоТрбовић,којијетом
приликом изразио задо
вољство због заједничког
наступа на предстојећем
сајму,каоидајепећиначка
општина у протекле чети
ри године доста урадила
попитањуразвојатуризма,
штојепочелодадајерезул
тате.
Током састанка догово

рени су детаљи око зајед
ничкогнаступаипромоције
Срема–одштампањапро
мотивногматеријаланајин
тересантнијих дестинација
Срема и сваке општине, а
како нам је реклаЉубица
Бошковић директор Тури
стичкеорганизацијеопшти
не Пећинци и ове године
биће организована наград
наигразапосетиоцесајма
и штанда „Диван је кићени
Срем“, гдећесвакаопшти
на обезбедити пригодне
награде.
Темаовогодишњегзајед

ничког наступа на Сајму

туризма је „Лето у Срему“,
а свака сремска општи
напотрудиће седана свој
начин представи култур
ноисторијске и природне
лепоте свога краја.Што се
тиченашепонуде,миима
мо већ устаљену и вео
ма популарну једнодневну
туристичку руту, током које
су посетиоци у прилици да
посетеМузејхлебауПећин
цима, Свињарску колебу у
Доњем Товарнику, Аксен
тијев кућеракуОгару,Спе
цијални резерват природе
„Обедска бара“ и на крају
каокрунапосетејеКупино
во,гдетуристимогувидети

црквуСветогЛукезадужби
ну деспота Ђурђа Бранко
вића,Етокућу,каоиостат
ке средњовековне тврђаве
Купиник, последње престо
нице српских деспота. Они
штоморамданапоменемто
је да се број туриста пове
ћава из године у годину, а
посебномиједрагоданам
се туристи враћају – иста
клајеЉубицаБошковић.
ОпштинаБеочинпрвипут

наступа заједно са другим
сремским општинама на
Сајмутуризма.
Великонамјезадовољ

ство и частшто наступамо
заједно на сајму. Иако ми

административнонеприпа
дамо Срему, територијал
но припадамо и одлучили
смодасеовегодинезајед
но са другим општинама
представимо посетиоцима
сајма. Представићемо нај
занимљивије локалитете
и манифестације у нашој
општини – базар тамбу
рице, вина и рукотворина,
Беочинсколето,Баноштор
скеданегрожђа,манастири
Раковац и Беочин – рекла
је Нада Пурић, члан већа
задуженазаспорт,омлади
нуи туризамисарадњуса
меснимзаједницамаопшти
неБеочин.

ЈАЗАК

Циљ – ожи ве ти село
УЈаскујепрошлегодинекомплетно уређен Дом култура, а сред

ствазањеговоуређењедобијена
суодиришкеопштине.
–УтакоуређеномДомукултуреима

лисмопредвамесецанашутрадицио
налнуманифестацију„Јесенидедуњо
моја“.Тунамсеналазиимеснаканце
ларија, а уређена је и сала за венча
ње.Саданамјеосталодајошнабави
монамештај,којинамјепотребанкако
би део Дома културе могли издавати
засвадбеинекедругедогађајеитако
доћидоодређених,додатнихсредста
ва–кажезанашеновинеБранкоГру
јић,председникСаветаМЗЈазак.

ЈеданоднајвећихпроблемаЈазача
најевода.
 Иако ми имамо најквалитетнију

воду„Јазак“,имамопроблемсанашим
водоводомукојемјеводалоша.Сада
сеулаженапордатајводоводприпо
јимо румском водоводу и да нашим
селом тече чиста пијаћа вода, мада
како рекох, имамо ове квалитетне
изворе–додајеБранкоГрујић.
ОнистичедајеглавнициљСавета

МЗЈазакдасеселооживи,затоитруд
дасеорганизују занимљивеманифе
стације.
 Паралелно смо оживели и наше

Удружењежена.Имамоисвојекултур

но–уметничкодруштвоивеликиброј
секција–кажеБранкоГрујић.
 С. Џ.

Бран ко Гру јић
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СВЕ ВИ ШЕ ГРА ЂА НА „РУ ДА РИ“ И ТР ГУ ЈЕ ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА И ЗА РА ЂУ ЈЕ
ВИР ТУ ЕЛ НИ НО ВАЦ

Бит ко ин  ди ги тал но
зла то пре ва ра или не?!

Новинскеступцепоследњихмесе
ципуневестиорударењу,„копа
њу“вируелногзлатаибиткоини

ма. Наводно је један Новосађанин
купио чак 30 рачунара који „копају
злато“наинтернетусамодабисаку
пиоштовишебиткоина,односновир
туелногновца.Посремскомитровачки
кулоарима се прича да и све више
Митровчана рудари, а наводно се у
главном граду Срема појавила и
мењачница у којој можете папирнати
новацпретваратиубиткоине.
Многи сматрају да ће рударењем

илити „копањем“ виртуелног злата
брзо и без пуно труда доћи до неких
новаца.Далијезаистатако?Далије
дигиталнозлатопревараилине?
Наиме, биткоин је један од оних

феномена за које сумноги чули, али
реткокојеустањудаобјаснињегову
суштину. Зна се да је у питању диги
талниновацкојипостајесвепопулар
нијиуиностранству,алиикоднас,али
малокомејејаснокакосеонзарађује,
когаисплаћујеикакосетроши.
Биткоинјекриптованавалутакојује

2008.покренулаособаилигрупаљуди
под псеудонимом Сатоши Накамото.
Идејајебиладасепроизведевалута
независнаодцентралневласти,елек
тронскипреносивасамаломпровизи
јомпритрансакцији.Овајновацсене

штампаподокриљемцентралнебанке
иимасвојасопственаправила.Ство
ренједигиталнимпутем,коришћењем
компјутерске моћи у дистрибутерској
мрежи.Биткоинјесамоједнаодпреко
1.400различитихкриптовалутакојесе
могу пронаћи на интернету. Тржиште
криптовалутаизносиоко770милијар
ди долара, од чега половину држи
десетак најпознатијих дигиталних
валута.Збогбумабиткоинаујавности
су занемарене друге криптовалуте,
којесупрошлегодинебилеуспешније
неготакозванодигиталнозлато.
За прикупљање виртуелног новца

(рударење)неопходанјејакрачунар,а
будите спремни и на далеко већи

рачун за струју. Рударење је просец
којимседеоснагепроцесорапозајм
љујесистему,којирешавањемсложе
них математичких операција верифи
кујетрансакцијеувиртуелнувалуту.
 У опрему би минимално требало

уложити око 10.000 евра да би се за
седам,осаммесецивратилоуложено.
Троши се пуно струје, сваки рачунар
докрударипотрошиоко750ватистру
језасатвремена.Знамдајепорасла
потражњазајачимграфикама,којима
јеупоследњевремеиценанарасла,
јер су постале нагло популарне баш
због рударења. Па се тако цене гра
фичкихкартицасадакрећуод150па
до600евра.Кинезисунаправилипро

При креирању биткоин новчаника,
корисникдобијапаркључева–приватни
ијавни.Јавникључслужидагенерише
адресунакојумудругикорисницимогу
слатибиткоинеинијеникакавпроблем
ако и други знају за његов јавни кључ
(затосетакоизове).Приватнимкључем
сепотписујусветрансакцијенатомнов
чанику и он семора чувати у тајности,
јеркогодконтролишеприватникључтај

контролише и биткоине у датом новча
нику.Осимштоморадапазидадругине
дођудоњеговогприватногкључа,кори
сник мора да пази да он не изгуби тај
кључ,јерсуутомслучајуињеговибит
коининеповратноизгубљени.
ПричасепоСремскојМитровицидаје

један„копач“виртуелногзлатазакључао
изгубиокључевеоднеколиконовчаника
изакључао150биткоина.

Ко из гу би кључ нов ча ни ка,
мо же са мо да пла че
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цесорбашнамењенрударењу,чијаје
првобитнаценаизносила1.000дола
ра, да би сада цена тог процесора
била 4.000 долара, а да притом ни
сами нису очекивали такав резултат.
Чуо сам да је тај процесор купила и
самоједнаособасрпскогпорекла,али
не знам ко је у питању – прича заМ 
но ви не Владимир Бировљев, програ
мерипрофесоринформатикеумитро
вачкојСредњојтехничкојшколи„Нико
лаТесла“.Ондодаједазнаљудекоји
супокуповалиипопетрачунараикоји
су за пет година рударења зарадили
20.000долара,алисуимитрошкови
велики.
Затојемасаљудиипохрлиладасе

бави рударењем биткоина, јер се
мисле, узећу кредит, уложићу у опре
му,седећукодкућеирачунарићеда
радезамене.Класичнасрпскаприча
–кажеБировљев.
Оникојисуупознатисарударењем

наинтернету,сматрајудасубиткоини
одавноизрударениидаодтогаданас
немавишевајде.
Садаселакомогурударитидруге

криптовалуте и за то не треба пуно
мудрости.Питањејесамодалићети
серударењеисплатитиипокрититро
шакзаопремуиструјукојућешиско
риститисаовимновимјефтинимвалу
тама.Знамчовекакојијеподигаокре

дит и купио опрему за 5.000 евра и
рударио пола године. Сакупио је 500
биткоинаипродаоихкадјекомадбио
300долара.Тојебилопрепетгодина
– прича за наше новине саговорник
којијежелеодаостанеанониман.
Међутим,курсбиткоиназбогвелике

популарности свакодневно варира.
Тако јекадасепојавио,вредеосвега
десет долара. Са вртоглавим пора
стом потражње скочила је и његова
вредностдочак20.000долара,даби
17. јануара један биткоин вредео
10.260долара.Наводно,једанодраз
логападавредностибитокоинајеитај
пошто је јужнокорејски министар
финансија казао да и даље постоји
могућност забране трговања крипто
валутама. Јужнокорејски министар
Ким ДонгЈеон је за локалну радио
станицу рекао да ће влада у Сеулу
ускороизаћисамерамазаборбупро
тив „ирационалног“ инвестиционог
лудилаповезаног са криптовалутама,
преносиагенцијаРојтерс.
Програмер Владимир Бировљев

прави паралелу између папирног и
вируелногновца:

 Код биткоина су криптографске
методе,односноматематичкимодели
илиалгоритминачинзаштите.Упита
њусудвестапедесетшестобитниалго
ритмикојисујакосложенизаоткључа
вање.
Наш саговорник истиче да постоји

јаклобикојибраникоришћењевирту
елногновца,доксадругестранерасте
бројљудикојиулазиуцелутупричу.
 Са биткоинима се званично не

можеплаћатиуСрбији.Биткоининису
уведениурегулативуитојепроблем.
Ако би државе криптовалуте увеле у
законске регулативе, онда бих и ја
почео озбиљније размишљати на ту
тему. Овако, у овим условима ми за
сададелујесамокаонелегалнатран
сакција, немам појма како би се тај
виртуелни новац могао користити у
личне сврхе. Сада се кренуло и са
трговином,алинезнамколикогћето
дахабити, јер је законскарегулатива
проблем, не може да се опорезује
такваврстановца–истичеВладимир
Бировљев.
Идеја о биткоину је рођена у врло

занимљивомтренутку,усредпослед
њевеликефинансијскекризе.Радкоји
је први пут представио биткоин обја
вљенје31.октобра2008.насајтуbit
coin.orgио томе суобавештеничла
нови једне мејлинг листе посвећене
криптографији. Тајминг био одличан,
јерјелогичнодаљудибудуотворени
за алтернативни финансијски систем
башонда када актуленифинансијски
систем показује све своје слабости.
Међутим,осиммалогбројазаљубље
никаукриптографију,биткоинупочет
кунијеуспеодапривучемногопажње.
Првабиткоинтрансакцијакојомјепла
ћенонештоу„реалномсвету“одигра
ла се 22. маја 2010. године, када су
двепицеплаћенеукупно10.000битко
ина.Тоданасвредипрекодеветмили
онадолара.

При пре ми ла
Би ља на Се ла ко вић

Сте фан Ву ко вић, ђак, Мар тин ци:
Тојезарађивањепрекоинтернета.

Ни ко ла Сте вић, рад ник, Ла ћа рак: 
Знамштаје,тојенепостојећиновац.

Ми лош Лов ча нин, ђак, Срем ска 

Ми тро ви ца: Не знамшта је.Тешко да
могудапретпоставим.

Сло бо дан Сан до, тр го вац, Ру ма:
Да знам.То је виртуелни, електронски
новац.

На та ша Па прић, ле кар, Срем ска 
Ми тро ви ца:Незнамштајебиткоин.

Стје пан Ду јић, уго сти тељ, Срем ска 
Ми тро ви ца: Не знам, али сам чуо да
иманекевезесамењањемновца.А. Д.

АН КЕ ТА: Да ли зна те шта је бит ко ин?

Не по сто је ћи но вац

Сте фан Ву ко вић, Ни ко ла Сте вић, Ми лош Лов ча нин, Сло бо дан Сан до, На та ша Па прић и Стје пан Ду јић

Медијисуобавилииподатакдајешко
ларинууновосадскојЕгимназијимогуће
платити управо виртуелном валутом.
Разлогзатоје,какосуобјаснилиизове
средњешколетајштојенаставауЕгим
назијибазирананаинформационимтех
нологијама,аовакавначинприкупљања
новцасве јепопуларнијимеђуученици
ма, те су се одлучили да им понуде и
могућностплаћањадигиталнимновцем.

Шко ла ри на
у бит ко и ни ма

Вла ди мир Би ро вљев
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УоквируДанарускекултуреуСрему,аповодомобележавања100годи
наоддоласкарускеемиграцијеу

Србију,Историјскиархив„Срем“органи
зоваојегостовањеглумицеИванеЖигон.
Предмногобројномпубликомумитро
вачкојГалеријиИванаЖигонјегово
рилаорадуУдружењасрпско–руског
пријатељства,чијијеонапредседник,
извелајенеколикопесаманаруском,а
такођеприказанјефилм„65годинавер
ности“.Филмјеснимљентокомпосете
50ГолооточанаМоскви2004.годинеи
топутовањебилојеостварењењиховог
животногснадасеудубокојстарости,
мождапоследњипут,сусретнусаМату
шкомРусијомзарадкојесуипострада
лиузлогласномлогору.Ауторкафилма
управојеИванаЖигон.
Биламијевеликачастдабудем

деооваковеликихДанарускекултуреу
СремскојМитровициичинимиседаје
овихданаСремскаМитровицабилацен
тарСрбије.Веомамисечестодогодида
одемизБеоградаиданађемцентаркул
туренеусвојојпрестоници,већнешто
даљеодње.Великиградовисвевише
губесвојудушу,аљудиипакумањим
местимаимајувишешансидасачувају
својукултурузасвојепотомке–изјави
лајезаМ нови неИванаЖигон.

М НОВИ НЕ: Митров ча ни су 
након фил ма „65 годи на вер но
сти“зане ме ли. Да ли сте оче ки
ва ли ова кву реак ци ју?

ИВА НА ЖИГОН:Тишинапосле
филмајезаменебилазаиста
изненађујућа.Једанпутсаму
књизиопозориштунаписалада
глумцидостижутишинукаонај
вишунотуусвомнотномсисте
муизражавања.Затренутак
самсеуплашиладататишина
нијеможданеодобравање
филма,алипослесепока
залодајеонабилаискрени
доживљај,реакција,каокада
бисмосесусрелиуцркви,
гробљуилинанекомсветом
месту.Тишинанијеносила
самотугу,већчинимисе
иизразпоштовањапрема
људима,несамоГолоото
чанима.Већинаовихљуди
којисуучествовалиуфил
мувишенијемеђуживима.
Онисусвидоксубилиу
Москвиговорили,етосад
можемодаумремо,били
смоуРусији.Саљудима
изДруштвасрпско
рускогпријатељствасмо
радилинаподухвату
окупљањаГолооточана
којисуспособнифизич
кидакренунапутза

Москву.Тражили
смоонеГолоото
чанекојисусе
борилиуДругом
светскомратуи
билинастрани
антифашизма
икојисупотом
нажалостбили
жртвованизбог
свогдостојан
стваижељеда
неиздајусвоје
ратнедругове
којисубрани
линашуземљу.
Онисубили
жртвованизбог
совјетскогвојника
којијеослободио
несамонаснего
ичитав
свет.

Овајфилмјехтеодапосведочи
дасупостојалиљудикојинису
хтелидаизневерељудекоји
супрепешачиливишехиљада

километарадабиспасили
планету.

Пред сед ни ца сте Дру
штва срп ско – руског 
при ја тељ ства. Коли ко 
смо ми као дру штво 

окре ну ту Руси ји?
Мислимдадолазивреме

укојемнисубитнеетикете,
нијебитнорећисамосрпско

рускопријатељство.Битнојеостати
човек,тојенајтежеданас.Имам
тупривилегијудавећдугогодина
водимДруштвосрпскорускогпри

јатељстваидамогудапотврдим
даљудикојисуосталивеза

низаоваквопријатељ
ство,имајувелику

потребудаоста
нуљуди,да

очувајуонај
корени

везу
са

ИНТЕР ВЈУ: ИВА НА ЖИГОН

Данас је нај те же бити човек
 Била ми је вели ка част да будем део ова ко вели ких Дана руске кул ту ре у Срем ској 

Митро ви ци и чини ми се да је ових дана Срем ска Митро ви ца била цен тар Срби је, 
каже Ива на Жигон

оквируДанарускекултуреуСрему,
аповодомобележавања100годи
наоддоласкарускеемиграцијеу

Србију,Историјскиархив„Срем“органи
зоваојегостовањеглумицеИванеЖигон.
Предмногобројномпубликомумитро
вачкојГалеријиИванаЖигонјегово
рилаорадуУдружењасрпско–руског
пријатељства,чијијеонапредседник,
извелајенеколикопесаманаруском,а
такођеприказанјефилм„65годинавер
ности“.Филмјеснимљентокомпосете
50ГолооточанаМоскви2004.годинеи
топутовањебилојеостварењењиховог
животногснадасеудубокојстарости,
мождапоследњипут,сусретнусаМату
шкомРусијомзарадкојесуипострада
лиузлогласномлогору.Ауторкафилма

Биламијевеликачастдабудем
деооваковеликихДанарускекултуреу
СремскојМитровициичинимиседаје
овихданаСремскаМитровицабилацен
тарСрбије.Веомамисечестодогодида
одемизБеоградаиданађемцентаркул
туренеусвојојпрестоници,већнешто
даљеодње.Великиградовисвевише
губесвојудушу,аљудиипакумањим
местимаимајувишешансидасачувају
својукултурузасвојепотомке–изјави

ИванаЖигон.

М НОВИ НЕ: Митров ча ни су 
након фил ма „65 годи на вер но

зане ме ли. Да ли сте оче ки

Тишинапосле
филмајезаменебилазаиста
изненађујућа.Једанпутсаму
књизиопозориштунаписалада
глумцидостижутишинукаонај
вишунотуусвомнотномсисте
муизражавања.Затренутак
самсеуплашиладататишина
нијеможданеодобравање
филма,алипослесепока
залодајеонабилаискрени
доживљај,реакција,каокада
бисмосесусрелиуцркви,
гробљуилинанекомсветом
месту.Тишинанијеносила

иизразпоштовањапрема
људима,несамоГолоото
чанима.Већинаовихљуди
којисуучествовалиуфил
мувишенијемеђуживима.
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својимпрецима,сасвојомистинскомкул
туром.Јерштајечовекотргнутодсвога
корена,онједноставновенеинестаје.
Ионикојисусезакачилизатуљубав,
вековну,неуништиву,желедањихова
љубавостаненеуништива.Иутомеи
јестевеличинаовихљуди,штосуостали
доследнисеби.Мислимдасмотоосети
лиивечерасименијепростобилачаст
дапосредујемизмеђутаковеликихљуди
иданашњихљудикојижеледасачува
јутунит.Рекласам,заменеиРусијаи
Србија,иПрвогиДругогсветскограта,
ицарскаисовјетскаРусија,онаРусија
ионаСрбијакојасеборилазаправдуи
истинујеувеконаправаиСрбијаиРуси
ја.Неволимподелеиневолимкадасе
злоупотребљаваистинаиделинаједно
идруговреме.Понекадмедостакошта
докпокушавамдауверимљудеданишта
нијебашцрнобелоидатребасаслушати
истинуонихкојисуустањудасежртвују
икојисуспремнидадајусвојживоту
имељубави,убилокомвременудасу
ониживели.Мислимдаједанастаквих
људисвемањеимањеучитавомсвету,
којибижртвовалисебезараднекогсвог
идеала,вереилиљубави.Аутомесеи
кријенекачарживота.Тојенекакопара
доксално,алијетако,животвредидокле
имашжељуидадашживотзанештоу
штаверујеш.Тогајесвемање.

Прва ки ња сте дра ме Народ ног позо
ри шта од 1999. годи не, пред сед ни ца 
Дру штва срп ско  руског при ја тељ ства 
од 2002. и умет нич ки руко во ди лац 
реци та тор ско  певач ког ансам бла 
„Косов ски божу ри“ од 2005. годи не чији 
су чла но ви деца из енкла ва Косо ва и 
Мето хи је. Иду ли сви ови посло ви јед
ни са дру ги ма?
Небихништауспеладаучинимна

пољуДруштвасрпско–рускогпријатељ
ства,уоволикомобиму,данисамуметник.
Данисамзапевала,данисамнештоизне
дрилаизсвоједуше,небибилотакосил
ногодговора.Садругестране,уметностје
најгласнијиначинживотаљудскедуше,он
јепозивданађемотопарчеплавогнеба
икадајесвемрачноинатајпозивсе
одазивајуљуди.Уметностјеуданашњем
временуапелзаопстанак.Такојебило
могућеурадитималокрупнијествариу
областииДруштвасрпскорускогприја
тељства.Штосетиче„Косовскихбожура“,
глумачкукаријерусампочелатакошто
самглумилаКосовкудевојку.Тујеипро
шлостмојепородице.Мојпрадедајебио
председникВладеЦрнеГорекадајеона
ушлапрвауБалканскиратзаослобође
њеКосоваиМетохије.Такодасамбила
васпитанаутомдуху,свејетопрорадило
икрозуметност,свесетонегдеиспојило.
Понекадбихволеладаодвојимтетри
ствари,дабудемпонекадсамоглумица,
алинедамисевише.

Има ли неких нових уло га у наци о
нал ном теа тру, у годи ни када обе ле жа
ва 150 годи на од осни ва ња Народ ног 
позо ри шта?
Нема,већдуженеиграм,алисенадам

даћемепозватидасевратимнасцену.
Нема Вас ни на фил му и у теле ви зиј

ском сери ја ма. Због чега?
Тајна,некакојасекријемождаиуовом

филму„65годинаверности“.
Раз го ва ра ла

Биља на Села ко вић

ГАЛЕ РИ ЈА СЛИ КА „САВА ШУМА НО ВИЋ“ ШИД

Промоција књиге 
за Савин рођендан
Поводом обележавања рођенда

наСавеШумановића,уГалерији
слика уШиду 23. јануара пред

стављена је монографија „Сусрети –
преплитањаделаСавеШумановићаи
Растка Петровића“ ауторке Милијане
Симоновић.Насамомпочеткупрогра
мауспоменнавеликогствараоцана
кога су Шиђани посебно поносни
директоркаГалеријеВеснаБуројевић
представила је многобројној публици
све значајне активности те културне
установеупрошлојгодини,којајепре
ма њеним речима била веома успе
шна.
У другом делу програма предста

вљена је монографија, која предста
вља новину односно мултимедијални
приступуанализиуметничкихдела.
Можеморећидасмоутомсмислу

првикојисенатајначинбавеанали
зомуметничкихдела.Цеопројекат је
подржало Министарство културе и
информисања што у довољној мери
говори о значају ове теме и односа
РасткаПетровића иСавеШуманови
ћа. У питању су два великана, два
уметникакојисусвакакоусвомдела
њу увели европске токове, европске
тенденцијеусрпскууметност.Такода
јеприступњиховомодносууњиховом

сусрету директном и индиректном,
веома битан за нашу националну
историјууметностии јако јеважнода
је добио научну анализу  истакла је
ВеснаБуројевић.
Како је истакла ауторка Милијана

Симоновић,токомписањамонографи
јебилајеинспирисанаидејомдасена
правиначинприкажеодносдваумет
ника.
 Теорија и критика и уопште тај

истраживачки ток је ишао у правцу
високих достигнућа у смислу тумаче
ња њихових појединачних дела, али
некако ми се чини да није теорија
довољнообратилапажњунатајњихов
узајамни однос. Тако да ће и у том
духучитаоцибитиуприлицидасагле
дајуодносоведвојиценашихвеликих
уметниказакојемислимдаипревази
лазе границе националног кроз једну
мождапопрвипутнаучну,систематич
ну, феноменолошку студију њихових
поетичкихрелацијаистаклајеаутор
ка.
О монографији је говорио и рецен

зентпроф.дрЈованДелић,авиђење
овогделадругогрецензентамузејског
саветника Жане Гвозденовић, прочи
тала је директорка Галерије Весна
Буројевић.

Про мо ци ја књи ге у Гале ри ји
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Ана између
Радослава и Фруга

Го то во сви
исто ри ча ри,

ко ји су го во ри ли 
о кра љи ци Ани
и ње ном бра ку 

са срп ским
кра љем,

по зи ва ли су
се на Житије
светогСаве

Те о до си ја 
Хи лан дар ца. 
Хи лан дар ски
игу ман је Ану 

осли као крај ње 
не га тив но

Судбина Ане Комнине,
кћерке епирског владара
Теодора I Анђела Дуке

КомнинаисупругекраљаРадо
слава, обележила је историју
средњег века. Биографија
византијске принцезе је махом
оскудна и историјски извори
претежно доносе догађаје који
летимично описују њен живот.
Према наводима историчара,
удата је за краља Радослава
крајем 1219. или почетком
1220.године,предоласканово
просвећеног архиепископа
Саве у Србију и заоштравања
његовиходносасаДимитријем
Хоматијаном.Бракјесклопљен
из политичких разлога, јер су
родбинскиодносисаТеодором
Анђелом били најбоље сред
ство којим би се обезбедила
његоватолеранцијаусукобуса
Охридском архиепископијом,
на коју је Сава унапред рачу
нао.

Из ми шље ни
љу бав ник

Готово сви историчари, који
су говорили о краљици Ани и
њеном браку са српским кра
љем,позивалисусенаЖи ти је 
све тог Са ве ТеодосијаХилан
дарца. Хиландарски игуман је
Ану осликао крајње негативно,
што представља један „од
првих примера приказивања
жене као узрока страдања у
српској књижевности.Опште је
мишљење да средњи век није

био наклоњен женама. Веома
честоулитературиженајепри
казанакрајњенегативноонаје
оличење зла, продужена рука
ђавола, спремна да учини или
наговори на зло дело“. Теодо
сије је описао Ану као злона
мернуилукавуженуитосвеса
циљем како би је окривио за
многенеповољнедогађајекоје
су задесиледвор краљаРадо
слава. Изрекао је низ осуда,
почевшиодтогадајеонакрива
заРадослављевонеурачунљи
вопонашање,којеједопринело
његовомсвргавањуспрестола.
С друге стране, Радослава је
идеализовао и представио као
оличење хришћанских врлина,
благопохваланог, пожртвованог
владаоца,красногиизванреда
ногкраља,који јестрадаозбог
злежене,изгубиоразумикру
ну,анапослетку,изгнанпобегао
уДрач.„ЈерблагочастивиРадо
славкраљусвемунајпребла
гопохвалан и изванредан,
постадепокоранжени,одкојеи
биповређенумом.Властелаје
негодовалазбогнеурачунљиво
стиумањеговаиодступилаод
његаиприступиламлађембра

туњеговуВладиславу,темеђу
браћомнастадемржњаигоње
ње због горке славе краљев
ства“.
Кадајеречонегативнимосо

бинамакраљицеАне,Теодоси
је сведочии оњеномпрељуб
ничком чину. Несрећу која је
задесила Радослава у Драчу,
узроковао је Анин љубавник,
некакавФруг,којинесамодаје
краљу отео жену, већ је поку
шаоидагаубије.„Алимузбог
лепоте жене његове стадоше
завидети, и после кратког вре
менабилишентезлонаравнеи
лукаве жене, јер беше друга
Далида као прва Сампсону, и
ова се нађе крива своме кра
сноме господину, јер по њеној
вољи оте је од њега велики
Фруг који је владао градом и
устремиседагаконачноубије“.
Ужељиданагласињенукриви
цу, Теодосије прави паралелу
саДалилом,библијскимлицем
из Књи ге о су ди ја ма. Наиме,
Филистејски кнезови, чувши за
љубав коју Самсон осећа пре
ма Далили, пронађоше је и
рекоше: „Превари га и искушај
гдемустојивеликаснагаикако

бисмомудоскочилида гасве
жемо и савладамо. А ми ћемо
тидатисвакипохиљадуисто
сребрника“. Опчињен и зане
сен,Самсонјојјеотвориосвоје
срцеиоткриодајеизворњего
веснагеудугојкоси. „Аонага
успаванакрилусвоме.Идозва
човекатемуобријаседампра
менакосесглаве,ионагапрва
савлада кад га остави снага
његова“.Тако јеСамсон стра
даозбогзлежене,Филистејису
газаробили,окованоггаодвели
утамницуиископалимуочи.
Причу о трагичној судбини

краља Радослава, Теодосије
завршава речима: „Поменути
Радославпобегавшиодсмрто
носногмача,изгнанизкраљев
стваилишенженеиодасвуду

Краљ Радослав је обогатио задужбину свога деде
Стефана Немање  манастир Студеницу

Пише: др Сне жа на Булат

ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (4) АНА КОМ НИ НА СУ ПРУ ГА КРА ЉА РА ДО СЛА ВА

Не сре ћу ко ја је за де си ла Ра до сла
ва у Дра чу, узро ко вао је Анин љу бав
ник, не ка кав Фруг, ко ји не са мо да је 
кра љу отео же ну, већ је по ку шао и 
да га уби је, сведочи Теодосије
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недоумици о себи, одмах при
беже светом архиепископу као
својему оцу, а свети га прими
радосне душе и довољно га
утеши слатким речима од скр
би,којамуседогодиодбратаи
од лукаве жене. А хотећи зау
ставити братовљево неприја
тељствопротивњега,украсига
анђелским и иночким образом,
назвавши га Јован монах уме
стоРадослав“.

Не прав да учи ње на
кра љи ци 

Занимљивоједаједандруги
средњовековни литерарни
спис, проистекао из пера
Доментијана,уопштенеспоми
њеАнинукривицуињеннега
тивни утицај на Радослава.
Доментијанговорисамооскла
пању њиховог брака. „И оже
нивши га од грчкога цара кир
Теодора, и двоструко утврди
своје отачаство, и сваку добру
веру насади у њему“. Тако и
некиисторијскиизвориосмени
престолаговоренасасвимдру
гачијиначин.Мандићћеузроке
заовајдогађајпронаћиуразво
ју политичких прилика на Бал
кану,апосебноћенагласитида
је према краљици, која је све
овегодинебезикаквогразлога
сматраназаиздајницуиневер
ницу, учињена велика неправ
да. „Његов таст, цар Теодор,
изгубиојеживот1230.годинеу
борбисаБугарима,пасуовиод
тада,начелусацаремАсеном
II, имали великог утицаја на
политику целог Балкана, па и
Србије.Владиславјевећтада,
илинешто касније постаоАсе
нов зет. Радослав, син грчке
принцезе,васпитанудухугрчке
културе, човек филозофске
природе,није,изгледа,имаони
жеље ни спремности да буде
владар војник. Бавио се бого
словскимпитањима,дописивао
сатадашњимохридскимархие
пископом,чувенимДимитријем
Хоматијаном, који нимало није
био пријатељ самосталне срп

скецркве.Изгледада јеРадо
слав,наужасстрицаСавеиуз
негодовање племства, и саму
српску цркву хтео опет да пот
чини грчкојОхридскојархиепи
скопији.Сви тиразлози, дакле
додавши још и бујност младог
Владислава, довели су до
Радослављевог уклањања са
престола Србије“. Овакве ста
вовепроналазимоикодСтано
ја Станојевића, који сматра да
јеАнанеоправданоокривљена
и да не постоје елементи који
могу потврдити њено невер
ство. Према његовом мишље
њу „није сигурнодали јецела
таромантичнапричаистинита,
или је измишљена. По томе
што се у нашим Поменицама
бележи,дасеАнапокалуђери
лаидајекаокалуђерицаумр
лауСрбији,изгледадасецелој
овој причи, забележеној скоро

стогодинапослесамихдогађа
ја, не може поклонити пуна
вера“.

Стра да ње
због же не

Међутим,постојеисторичари
који су подржали Теодосијев
став,почевшиодРуварца,који
каже„дајесаженесвојеРадо
славпострадао,дајесњепре
сто изгубио, потуцао се изван
земљесвојеинапослеткурасу
обукаоиумро“.Сањимсесла
жеиЈиречек,којинаглашавада
је „Радослављева највећа
несрећа била његова жена,
због које се тужан и без круне
вратиоуотаџбину,па завршио
живот у тамници као калуђер
Јован“.
Различита су тумачења због

којих јеАнанегативнообојена.
Сматраседа је „Анинаизузет
налепотазаправопредставља
ла језгро потоњих прича о
њенојпрељуби“.Такође,посто
ји мишљење „да краљица Ана
нијебилаприхваћенауСрбији,
јерјесасвојиммужембилана
страниХоматијана,противника
српскеаутокефалности“.
Обликовање лика краљице

Ане у Жи ти ју све тог Са ве
надовезује се на уобичајену
негативну представу о жени. У
приказивањужене,стариписци
су једноставни. Жена је најче
шће симбол апсолутног зла;
врло ретко симбол апсолутног
добра. Средине нема. Нема
спајања добра и зла, које је
допуштенољудима.

(У следећем броју:
Белослава, жена краља 

Владислава)

Краљ Ра до слав

Ра до слав, син грч ке прин це зе, 
вас пи тан у ду ху грч ке кул ту ре, 
чо век фи ло зоф ске при ро де, ни је, 
из гле да, имао ни же ље ни спрем но
сти да бу де вла дар вој ник. Ба вио 
се бо го слов ским пи та њи ма, до пи
си вао са та да шњим охрид ским 
ар хи е пи ско пом, чу ве ним Ди ми три
јем Хо ма ти ја ном. Из гле да да је 
Ра до слав, на ужас стри ца Са ве и уз 
не го до ва ње плем ства, и са му срп
ску цр кву хтео опет да пот чи ни грч
кој Охрид ској ар хи е пи ско пи ји

КУЛ ТРУ НИ ЦЕН ТАР РУМА

Про јек ци ја 
фил ма
о Рум ском 
ваша ру
У склопу прошлогодишњег

обележавања великог јубилеја
Румског вашара – 270 година
постојања–снимљенјеиполу
сатни документарни филм о
вашару под називом “Румски
вашар”  српски бренд са цар
скомповељом,270годинатра
диције.
Овај филм је настао кроз

сарадњуВоркитимаиЗавичај
ногмузејаРума,аподпокрови
тељствомрумскеопштине.
Засвеонекојисупропустили

да филм погледају прошле
године, 10. октобра – на дан
организовања првог вашара –
уприличенајеновапројекцијау
Културномцентру,23.јануара.
Пројекцији је присуствовао

велики број Румљана који су
тако, још једном показали да
имају велико интересовање за
историјусвогграда.
 Још давне 1747. године,

када је Рума, Царском пове
љом, уврштена у ред тргови
шта,падоданас,свакогтрећег
у месецу се одржава Румски
вашар.

Томприликом,уРумудолазе
људииз свих крајеваСрбије и
окружењадапродајуиликупују,
видеилибудувиђени,дапазар
зачине јагњећим печењем или
неким другим специјалитетом
којисенудиподбучнимшатра
ма. Вашариштем тада проде
филујеидо30.000људи.
–Крозовајфилмжелелисмо

дапокажемокакоданасвашар
функционишеиснималисмоте
кадровенавашарукоји јеодр
жан у августу прошле године.
Тилетњивашарибудуинајве
ћи.Уфилмуоисторијатуваша
раговореиСнежанаЈанковић,
директорка Завичајног музеја,
као и историчари Александра
Ћирић и Ђорђе Бошковић, а
кроз вашар нас води новинар
Бошко Неговановић. Користио
сам и старе фотографије и
документа које поседује Зави
чајнимузеј,авезанисузаовај
највећирумскибренд–рекаоје
ДраганЦакић,ауторовогдоку
ментарногфилма.
Послепројекцијегледаоцису

добилииЦДсафилмомоРум
скомвашару.

С. Џ.
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ОВАН: Упорно поку
шавате да одложите
сусрет са сарадници
ма, који вам намећу

додатне захтеве или одређена
правила. Добро процените под
којимусловиматребадаучините
пословни компромис илида при
станете на одређени уступак.
Делујете сувише узнемирено и
имате лош предосећај, на срећу
партнерумедавасорасположиу
правомтренутку.

БИК: Имате добру
идеју и јасну визију,
алиморатедапрође
текрозразличитетест

ситуацијеусусретусасарадници
ма. Немојте потискивати своју
интуицију.Понекад јетешкообја
снитиправиузрокилипоследицу
у пословним догађајима. Ако су
вашаосећањаускладусагласом
разума,бездилемепоступитекао
штоналажевашасавест.

БЛИ ЗАН ЦИ: Успех у
пословним сусретима
произилази из добро
осмишљенихпланова

и прецизни потеза. Ништа није
случајно, стога пажљиво анали
зирајте комплетну ситуацију.
Важно једаправилнонаметнете
своју улогу у сарадничким редо
вима.Прижељкујетеновиемотив
ни узлет, спремни сте да приме
ните своју омиљену стратегију
освајањаудруштвувољенеосо
бе.

РАК: Нечији одговори
могу да се тумаче на
различите начине,
али ви имате лош

предосећај и страхујете од могу
ћегнеуспеха.Потребноједаути
чете на нечије мишљење. Нема
разлога да се понашате сусре
тљиво према сарадницима који
користе другачије критеријуме.
Делујете сувише узнемирено пр
помисли да вас неко емотивно
запоставља.

ЛАВ: Уколико вам се
не допада нечије
понашање, пажљиво
бирајте речи које

користите у сусрету са сарадни
цима. Дипломатска нота понекад
постајенеизбежнаупреговорима,
а пословни компромис предста
вља једино исправно решење.
Партнер очекује да заблистате у
свомпуномсјају.Мождатопред
стављаодређенинапор,алиувек
вреди покушати са добром иде
јом.


ДЕВИ ЦА: Делујете
сналажљивоиефика
сно у ситуацијама
када се решавају

заједнички пословно – финансиј
ски интереси. Потребно је да
осмислитеновимоделпонашања
идаподстакнетесвојесараднике
наактивнуулогуупословнимпре
говорима. Размислите на који
начин треба да обрадујете своју
породицу, они заслужују вашу
искренунаклоност.

ВАГА: Избегавајте
особукојауносинега
тивно расположење
илидодатнуконфузију

у односу са блиским сарадници
ма.Уколиковамсесталодапри
добијете нечије поверење,мора
теделоватиприсебноиускладу
саутврђенимправилимаосарад
њи. Пажљиво анализирајте свог
партнера, какобистебољеразу
мели ствари које вам можда и
оправданопрећуткује.

ШКОР ПИ ЈА: Упорно
смишљате нову стра
тегију, али неко други
делује ефикасније и

делимично угрожава ваше
пословне интересе. Пословни
губитак илуструје вашу тренутну
немоћ да превазиђете лош дија
лог са сарадницима или да се
супротставите нечијем утицају.
Претераноинсистиратенасвојим
потребама у односу са вољеном
особом.

СТРЕ ЛАЦ: Навамаје
да донесете завршну
реч, која представља
добро решење или

позитивнупрекретницуупослов
ној сарадњи. Осмислите добру
стратегију и покажите одговор
ностзасвојепоступкеудруштву
сарадника.Усусретусавољеном
особомнемапотребедареагује
те импулсивно, контролишите
своје изненадне изливе сујете
илиљубоморе.

ЈАРАЦ: Обратите
пажњу на различите
информације које
имају корисно значе

ње и представљају позитивну
орјентацију.Важноједасачувате
поверење у одређене сараднике
и да се прилагодите савремени
јимидејамаупословању.Усусре
ту са блиском особом, нема
потребе да спутавате своје емо
тивнежељеилимаштовитеиде
је.

ВОДО ЛИ ЈА: Неко не
уважава ваше при
медбе,алиразличито
сти у размишљању и

понашањунетребадаваснаво
динасумњуусвојеспособности.
Преиспитајтесвемогућностикоје
имате за сарадњу, увек постоји
некозаобилазноилидоброреше
ње.Немаразлогадасепонашате
сувишестрогопремаблискојосо
би.  Прихватите нечије искрено
извињење.

РИБЕ: Имате утисак
давамнедостајупоу
здане информације о
новим догађајима на

пословној сцени или да вам
измичедобраприлика.Довољно
сте разумни да заштитите своје
интересе или да тестирате
ризична решења. У односу са
вољеном особом, избегавајте
принципнекогемотивногкажња
вања или љубавног ривалства
којевасудаљаваодзаједничких
планова.

VREMEPLOV
31. ја ну ар

1808. Наполеон је анектирао
ДубровачкуРепублику.Анекси
ју је прогласио генерал Огист
Мармон, војвода од Рагузе.
Тиме је преста ла да постоји
Дубровачка Република, а град
Дубровник је 1815. на Бечком
конгресудодељенАустрији.

1.фе бру ар
1650.Умројефранцускифило
зоф, математичар и физичар
РенеДекарт.Одбацившисваку
догму или доктринарност уче
ња, Декарт је четири основна
правила мишељења изнео у
чувеномделу“Расправаомето
ди”. Сматра се зачетником
модерне филозофије рациона
лизма.

2. фе бру ар
1834.СрпскикнезМилошОбре
новић објавио трећи хатише
риф турског султана Махмуда
ИИ,којимјеуобличенполитич
ки статус и правни карактер
Кнежевине Србије. Тим доку
ментомСрбији припојеношест
нахија, а посебним бератом
кнезМилошдобиодостојанство
српскогинаследногкнеза.

3. фе бру ар
1194.Немачки краљХенрикVI
ослободиојеузвеликуоткупни
нуенглеског краљаРичардаИ
(званогЛављеСрце),којегјена
повратку из Крсташког рата
1192.заробиоаустријскивојво
даЛеополд.
1915.УСарајевујеобешенсрп
скиучитељВељкоЧубриловић,
једанодучесникауатентату28.
јуна 1914. на аустроугарског
престолонаследника надвојво
дуФранцаФердинанда.

4. фе бру ар
1945. У месту Јалта на Криму
састалисебританскипремијер
Черчил, председник САД
РузвелтисовјетскилидерСта
љин да би се договорили о
акцијама за завршетак Другог
светског рата и плановима за
послератни период. 1946. Бив
ши председник Владе Србије,
генералМиланНедић,извршио
самоубиство током истражног
поступка у ком је био оптужен
заиздајуиратнезлочинеуоку
пираној Србији у Другом свет
скомрату.

5. фе бру ар
1814. УБечуобјављена “Мала
простонароднаславеносербска
песмарица”ВукаКараџића,што
је означило почетак упознава
ња Европе са српском народ
номпоезијом.
1840. Рођен шкотски пронала
зачЏонБојдДанлоп,1887.изу
меопнеуматскугуму.

6. фр бру ар
1958.Уавионскојнесрећипоги
нула23путника,међукојима8
играча енглеског фудбалског
клуба “Манчестер јунајтед”.
Несрећа се догодила при
повратку из Београда, где је
енглески тим играо утакмицу
европског Купа шампиона с
“Црвеномзвездом”.

HOROSKOP

Сре да, 31. (18) јану ар
Св.АтанасијеВелики;Св.Мак
симАрхиепископсрпски

Четвр так, 1. фебру ар
(19. јану ар)

Преподобни Макарије Египат
ски;СветиМаркоЕфески

Петак, 2. фебру ар (20. јану ар)
ПреподобниЈевтимијеВелики

Субо та, 3. (21. јану ар)
Преподобни Максим Исповед
ник;СветимученикНеофит

Неде ља, 4. фебру ар
(22. јану ар)

Свети апостол Тимотеј; Препо
добномученикАнастасије

Поне де љак, 5. фебру ар
(23. јану ар)

Свети свештеномученик Кли
ментАнкирски

Уто рак, 6. фебру ар (24. јану ар)
Преподобни Ксеније Римљан
ка;СветимученикВазила

Crkveni
kalendar

• Боље бити мало глуп, 
него мало паме тан.
• Боље бити мртав пијан, 
него мртав тре зан.
• Боље бити акти ван 
данас, него ради о ак ти
ван сутра.

Воћ на
ја фа тор та

Са стој ци: кора: млевени кекс
300г,млевениораси200г,шећер
упраху100г,маслац100г,сокод
наранџе 2 дл. Фил: млеко 1 л,
густин3кашике,пудингодваниле
3 кесице, шећер 200 г, масалац
200г,мини јафакекс250г,воћни
микс300г,чоколада100г.

При пре ма: Ставити на ватру
млекосашећером,одвојитимало
млека да се размути пудинг и
густин.Кадамлекопроври,скува
типудингиоставитидасепрохла
ди.Умутитиразмекшалимаргари
на и додати прохлађени пудинг,
мутитимиксеромдок сенесједи
ни.Свесастојкезакоруставитиу
чинијуисаставитиих.Сокдодати
на крају постепено. На тацну за
сервирањеставитиобручзаторте
формирати кору руком или каши
ком. На кору ставити 1/4 фила.
Слагатикекссачоколадомокрену
томнадоле.Прекокексаставимо
замрзнути микс воћа. Преко воћа
ставитиостатакфила.
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ШКОЛ СКИ СПОРТ

Награ ђе ни нај бо љи у Сре му
Ученици румске ОШ

„Вељко Дугошевић“
постигли су најбоље

резултатеушколскомспор
тууСрему,аодсредњошко
лаца то су ученици Гимна
зије „Бранко Радичевић“ из
СтареПазове.
По категоријама, међу

пионирима за школску
2016./17. годину најбоља
је ОШ „Вељко Дугошевић“
Рума, а међу пиониркама
ОШ„ДушанЈерковић“Рума.
У категорији омладинки
најуспешнија је Гимназија
„Бранко Радичевић“ Стара
Пазова, а омладинаца ТШ
„Никола Тесла“ из Сремске
Митровице.
Најбољим школама, али

ионимкојесуупоменутим
категоријама освојиле дру
га и трећаместа пехари су
додељени на свечаности
којаје25.јануараодржанау
румском Културном центру
„Брана Црнчевић“ у орга
низацији Савеза за школ
скиспортСремаиузпомоћ
Спортског савеза Рума и
локалнесамоуправе.
Уручењу награда су при

суствовали Мирко Вуја
клија, председник Савеза
за школски спорт Срема,
ЛазарПилиповић, председ
ник Скупштине Савеза за
школскиспортСрема,Жељ
ко Танасковић, председник

Савеза за школски спорт
СрбијеиУрошСавић,гене
рални секретар овог саве
за, као и Бранко Вујовић,
руководилац развоја школ
ског спорта у Покрајинском
секретаријату за спорт и
омладину.
Наш прослављени одбој

каш Жељко Танасковић је
изразио задовољство што
се налази у средини која
препознаје значај спорта

за развој најмлађих. Јако
је битно када од најмла
ђег узраста промовишемо
спорткаонештоштојелепо
и здраво.Сваова такмиче
ња су важна за развој све
стидецеда је потребнода
се баве спортом и спорт
ским активностима. Спорт
јеместогдемладиучедасе
достојанственопонашајуиу
поразуиупобеди.Миимамо
велику подршку Министар

ства омладине и спорта и
заједнорадимодаштовећи
број деце укључимо у наш
систем такмичења. Настав
ницифизичкогсуоснововог
нашег система, они раде
са децом и ми организује
моиедукацијепрофесораи
фокусирамосеинаконкрет
непројектекаоштојеспорт
ушколе,гдеутврђујемокоје
вежбетребадецадараде–
рекаојеТанасковић.

Добит ни ци при зна ња за школ ски спорт

Душан Димић и Жељ ко Тана ско вић
Нај бо љи сред њо школ ци:
Гим на зи ја из Ста ре Пазо ве
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МиркоВујаклијајеистакао
да Савез за школски спорт
Срема организује такмиче
ња у 14 спортских грана за
ученикеосновнихисредњих
школау95школауСрему.
–Укупноушколскомспор

тујеучествовало6.800уче
ника ињихов број расте из
године у годину. Овај број
учесника представља 54
одсто школске популације.
Требало је доста напора,
рада и воље да се осво
је ови пехари и зато свима
честитам–истакаојеМирко
Вујаклија.
Бранко Вујовић је указао

да школски спорт треба да
имаприоритет.
–ИмамоподршкуПокра

јинеутоме,аипрошлегоди
не ребалансом смо добили
додатних 50милиона дина
ра запобољшањеуслова у
систему школског спорта –
рекаојеВујовић.
Уручењупризнањајепри

суствоваоиСтеванКоваче
вић, председник СО Рума
који сматра да је ова све
чаност само круна једног
напорнограда.
 Локална самоуправа

заиста доста улаже у раз
вој школског спорта јер је
управотоонабазаизкојесе
каснијерегрутујуиврхунски
спортисти. Драго нам је да
нашиученицинаовимшкол
ским такмичењима заиста
постижуодличнерезултате,
као и да има великог инте
ресовањазашколскиспорт.
Данаснаграђујемонајбоље,
али пажњу заслужују сви
који су учествовали на так
мичењима–истакаојеСте
ванКовачевићидодаодаће
локалнасамоуправаидаље
улагатиуопремањесалаза
физичко васпитање у свим
школамаурумскојопштини.
Душан Димић је настав

ник физичког васпитања у
градскојшколи„ВељкоДуго
шевић“којајенајбољамеђу
основнимшколамауСрему.
Речјеомладомчовекукоји
три годинепредајефизичко
васпитање.
– И прошле године смо

понелиовутитулуиукупнои
у категорији пионира.Наша
школасе трудидаима так
мичаре у свим категорија
ма,алисмопрепознатљиви
по добрим резултатима у
атлетици,то јенашзаштит
низнак.Супер јерадитиса
децомиразвијатиимљубав
према спорту – истакао је
ДушанДимић.

С. Џ.

ФК ЈЕДИН СТВО

Нови тре нер

Фудбалери Јединства изСтареПазо
ве, после скоро два месеца паузе,
почелисуприпремезапролећнидео

првенства у Војвођанској лиги група Југ.
Прозивку играча извршио је нови тренер
Драган Перишић који је на клупи заменио
МиланаВујасина.Јединство је јесењидео
првенства завршио на првом месту са 35

бодова.Новомтренерусејавило23играча,
од којих четворица новајлија. До почетка
првенстваЈединствоћетрениратиуСтарој
Пазови и одиграти неколико пријатељских
утакмица.ПоредЈединстваустаропазовач
којопштиниприпремесупочелииРаднички
изНовеПазове,ОмладинацизНовихБано
вацаиПодунавацизБелегиша. Д. Б.

Фуд ба ле ри Једин ства са новим тре не ром

НОВИ СЛАН КА МЕН

14. Шака ли ја да
Ловнотуристичка манифе

стација „Шакалијада“ одржа
ћесеусуботу,3.фебруарана
падинамаФрушкегореуоко
линиНовогиСтарогСланка
мена.Манифестацијасеодр
жавапо14.путаорганизатор
је Ловачко удружење „Слан
каменац“изНовогСланкаме
на, уз подршку Општине
Инђија и Туристичке органи
зацијеопштинеИнђија.Мани
фестација почиње у раним
јутарњимсатимаокупљањем
испред просторија Удружења
а затим се креће премалов
ном ревиру. После доручка,
око10часовакрећесеулов
на шакала а за поподневне
сатепредвиђен јеповратаку
село и ручак уз културно
уметнички програм и доделу
признања.
Подсетимо, прошле године

учешћејеузеловишеодсто
тинуловацаизземљеиино
странства међу којима су,
традиционално, ловци из
македонског града Тетово.
Ловачко удружење „Сланка
менац“ једно је од четири у
инђијскојопштиниираспола
жеса11.800хектараодукуп
но 32 хиљаде ловно продук
тивнеповршине.
Пријавезаучешћетрајудо

1.фебруараивршесена
бројеветелефона:064/3925
302и064/0590947.

М.Ђ.

ПећиначкиФК„ДоњиСрем
2015“,чланМеђуопштин
ске лиге Срем, започео

је са припремама а првој про
зивци тренера Дејана Ракића
одазвао се 21фудбалер.Пре
ма речима Милоша Гмизића,
председника клуба и играча, у
наставакпрвенстваулазезнат
нопојачани.
ЗасадасунамдошлиСава

Наић,АлександарЉубојевићи
НемањаВесић(Слобода,Доњи
Товарник),МилошСтоиљковић
(Младост, Буђановци) иМарко
Марјановић (Напредак, Попин
ци). На овоме нећемо стати,
те планирамо још 23 нова
играча. Клуб није нико напу
стио. Договорено је неколико
контролних утакмица.  Борцу
изПрогарагостујемо4.фебру
ара, а Напретку из Попинаца
недељуданакасније.Румском

Јединствугостујемо15.фебру
ара. На нашој Сувачи играмо
против Рудара из Врдника18.
фебруараипротивСлободеиз
ДоњегТоварника25.фебруара
–рекаојеГмизић.
Први део првенства фуд

балерима Доњег Срема 2015
неће остати у лепом сећању.
Наиме,са16освојенихбодова,
првенство су завршили на 12
позицији на табели. Међутим,
фудбалскипосленициизПећи
нацасенепредају.Полакопра
веекипакојанаговештавамир
није пролеће. Чини се, ипак,
да се увелико размишља и о
сезони2018/2019.инападуна
Сремскулигу.Истичуда,акосе
искористиповољанраспореду
првих пет кола (четири утрак
мицена„Сувачи“),моглобисе
покушати и у овом првенству
нештовише.

ФУД БАЛ

Пећин ча ни на 
добром путу
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Чита ње Пише:
Дра га на Попов

Ух, ал се некад читало! Књиге
сусе готово „гутале“,било јето
као неко полутакмичење међу

вршњацимакоћевишекњигадапро
чита. То су била времена! Ко и шта
данас чита?Питање на које је тешко
одговорити. Неки који читају дневне
новине, било у штампаном издању,
билонасајтовимакојеимајутимедији
сматрајудајетодовољно.Ма,важно
ми је да сам информисан, углавном
је оправдањељуди који више немају
потребу да посегну за неком добром
књигом. Наравно и то је релативно.
Шта је добра литература? Класици
иликњигеутренду?
Постоји гомила нових издања, а

рекламесутудапривукувашупажњу.
Далистеикадбилиуситуацијидавам
пријатељ или пријатељица предложе
неки наслов као нешто невероватно,
што јошниједосадаобјављеноиви
подстакнути тим жаром прочитате то
дело.Ћорак!  Књига наравно није ни
близувашихочекивања.
А шта очекујемо од

књиге?Данештонаучи
мо,дасазнамо,даужи
вамоукњижевномстилу
илиданасрасплаче?И
то јенаравноиндивиду
ално.Давнојеједнамоја
познаница читала неку
књигу (наравно у трен
ду),несећамсенииме
на аутора ни наслова
књиге, али се сећам да
у разговору о тој књизи
нисмосебашразумеле.
 Што читам дивну

књигукажепознаница.
Аочемујетодело?питамја.
 То је књига о женама талибана 

спремно одговара.  О, каква тема за
бестселер  одговарам ја.  Јао, знаш
какооне тешкоживе  јадикује позна
ница над судбином жена „тамо дале
ко“.Ма,јасамувекнастраниженагде
годонебиле,алиосталасамзатечена.
Књигаокојојпричамјетадбилаврло
популарна, али је никад нисам про
читала.Немогу ја узети књигу у руке
и читати о стварима o којима немам
некопредзнање.Већинанасјечулаза
талибанесамоизвести.Обичанчита
лацјакомалознаоисторијиталибана,
њиховиминтересимаиондаоп…књи
гакојаћеваспросветлити.Одбијамда
читам дела чији садржај не одговара
мом менталном склопу и интересо
вањима. Јанко Веселиновић је напи
сао књигу „Сељанка“ у којој описује
животсрпскеженекрајемосамнаестог
и почеткомдеветнаестог века негде у
Мачви. Верујем да многи љубитељи
књига са некаквих ранг листа нису у
рукамаималиоводело,аукомеможе

те да сазнате све о обичајима, али и
туробанживотженеутодоба.Дајпрво
дасазнамонештоонама,апоследа
откривамобелосветскезанимљивости.
Милутин Миланковић, наш вели

ки научник написао је аутобиографи
ју „Успомене, доживљаји, сећања“
у две књиге. Прву сам прочитала за
двадана,адругу…Њусампочелаи
схватиладајетостручноделоидаму
нисам дорасла. Тако је углавном са
свим књижевним делима. Инфлација
„књижевника“ је светски тренд. Знате
косвеобјављујекњиге.Свикојимогу
да финансирају издавање, а шта то
дело у себи носи није важно. Нек се
пишеиштампа.Јасамдосадаизда
ла триромана  поносноистиченека
назови списатељица.И у библиотеци
сумипарпутасугерисалинекекњиге
и признајем поклекла сам. Као то се
саднајвишечита,паајдеи ја.Иувек
самихразочаранавраћала.Какогоди
непролазесвевишесевраћамдели

мазакојесамсигурнадаћемибити
уживањедачитам.„Српскутрилогију“
Стевана Јаковљевића, читам где год
даотворимкњигу,јертоликопутасам
јепрочитала.МилошЦрњанскијебио
увектежакзачитањеивишесамволе
лањегову поезију, „Дневник оЧарно
јевићу“,малипообиму,авеликусва
комсмислусамодбијаладапрочитам
изнекихсадазнамбезвезнихразлога,
аондапреготовошестгодинастица
јемнекихоколностисамгапрочитала
иосетилаемоцијекојесуизлазилеиз
свакеречи.
Неке књиге треба читати кад се

налазите или у плус или у минус
фази, а никад  кад сте онако равно
душни.И никад затошто је књига на
топлисти,поизборунекихљудикоји
сунамдалеконесамогеографски,већ
идуховно.Кажудачитањеподмлађује
мозак,побољшавапамћење,смањује
стрес,можеданасразоноди.Требали
јошразлогадавећсадкренетепонеку
књигу и решите да ће то бити ваша
редовнаактивност.Читајтељуди!

И у библи о те ци су ми пар пута 
суге ри са ли неке књи ге и при
зна јем покле кла сам. Као то се 
сад нај ви ше чита, па ајде и ја. 
И увек сам их раз о ча ра на вра
ћа ла. Како годи не про ла зе све 
више се вра ћам дели ма за које 
сам сигур на да ће ми бити ужи
ва ње да читам

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

ДОБИ ЛИ СИНА: Бора и Ана
Танасић  Ноћај, Душан и Јована
БланушаЉуково,ДавориЖељка
КецманРума,ДанијелиМартина
ИсмаиловићСремскаМитровица,
Јовица и Биљана Делић  Вогањ,
МиланиЈадранкаБараћЛаћарак,
Дени и Драгана Видовић  Нови
Сад,РајкоиМајаВукмирСремска
Митровица, ХаџиНенад иМарина
ЧубраСремскаМитровица,Дејан
иЈеленаВукмировићДивош,Иван
и Ивана Маркетановић  Сремска
Митровица.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ:НиколаиМари
јанаВојновићГолубинци,Игњати
ја и Мирјана Ристић  Краљевци,
Милан и Марија Мудрић  Инђија,
ДејаниДраганаЂорђевић Рума,
Раде и Данијела Калањ  Рума,
Бојан и БиљанаМалбашић Ман
ђелос,ДраганиАлександраГладо
вићРума,МаркоиДраганаДобош
 Нови Сланкамен, Сава Ристић и
Звездана Сабовљевић Ристић 
Рума,СинишаиВалентинаПетко
вићСремскаМитровица.

УМР ЛИ: Пешић Владимир рођ.
1929, Станишић Зора рођ. 1941,
Жигић Спасенија рођ. 1925, Миљ
ковић Драгиња рођ. 1932, Вукади
новић Босиљка рођ. 1936, Будим
чићДушанрођ.1931,ЛазићВидо
саварођ.1955,МанастирацЦвета
рођ.1927,БерберСтеворођ.1964,
Здјелар Милош рођ. 1929, Бакић
Драгутин рођ. 1958, Новоселац
Ђорђерођ.1957,СимићНадарођ.
1956, ЈовановићЗузанарођ.1940,
Младеновић Живојин рођ. 1938,
Гроздановић Никодије рођ. 1937,
Убипарип Мирко рођ. 1959, Гајски
Надарођ.1936,ЛазичићЧедомир
ка рођ. 1932, Бањац Стеван рођ.
1953, Милетић Роса рођ. 1944,
ВоларићСлавицарођ.1948,Тодо
ровић Душан рођ. 1940,Марковић
Костадин рођ. 1929, Ромчевић
Милијарођ.1934,ПантелићМили
царођ.1930,МалбашаСтојанрођ.
1928, Баталов Илија рођ. 1936,
Матијашевић Милош рођ. 1947,
ДобројевићМиланарођ.1932,Сла
дићАлександаррођ.1968.

RUMA

УМР ЛИ: Милица Вуковац, рођ.
1926; ЗвонимирМађар, рођ. 1946;
Мане Зораја, рођ. 1935; Аранђел
Васић, рођ. 1937; Мира Јанковић,
рођ.1943;ИванкаСтанисављевић,
рођ. 1923; Јелка Колунџић, рођ.
1931;ДрагицаШипка,рођ.1932.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на 19.00 и 21.00 час

31.01.ЛегендаоКоловрату
1–7.2.Игравешала
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Болест која се
може спре чи ти
Европсканедељапревенцијеракагрли

ћаматерицесеобележаваод28. јануара
до 3.фебруара у циљу подизања свести
женаоракугрлићаматерицеиначинима
превенције. Овом недељом преноси се
порукао значајудоступнихпревентивних
прегледа и мера превенције у нашој
земљи,уциљуспречавањаоболевањаи
умирањаодракагрлићаматерице.
Основна порука свим женама је да је

ракгрлићаматерицемалигнаболесткоја
семожеспречити.„Стопракугрлићамате
рице” је слоган којим апелујемо на наше
сестре, мајке, ћерке, пријатељице да у
Европскојнедељипревенцијеракагрлића
материце размишљају о свом репродук
тивномздрављу,идаутокугодинеодвоје
данкадаћепосетитисвоглекараииско
ристити неку од доступних могућности
превенције.
Препознајући значај ове кампање,

Завод за јавно здрављеСремскаМитро
вица организовао је предавање на тему
значајапрегледанаранооткривањекар
циномагрлићаматерице,које јенамење
ноженамарепродуктивногдоба.Такође,у
оквируовенедеље,Центарзапромоцију
здрављаЗаводазајавноздрављеодржа
ће предавање ученицима Гимназије на
темуочувањарепродуктивногздравља,са
посебнимосвртомнаХПВинфекцију.

РУМА

Пожар у цен тру гра да

УстамбенојзградиуОрловићевојулици
4 ц у Руми избио је пожар који је угашен
посленепуначетирисата.Какосазнајемо
одстанара,пожар јеизбиооко4сатаују
тро,24.јануара,уподрумузграде.
Станарисуодмахпозвалирумскеватро

гасце,анатеренјеизашлаиватрогасно–
спасилачка екипа Сектора за ванредне
ситуацијеуСремскојМитровицисакојима
је био и начелник сектора Стеван Пејић,
као и екипа Хитне помоћи румског Дома
здрављаисаобраћајнеполиције.
Сампламеннијезахватиостановеина

срећу,немаповређених,алијеходникзгра
де био  толико пун дима, да суљуде  из
станова ватрогасци  евакуисали кроз про
зореилествамаспушталинаулицу.
Прозори свих станова су морали бити

отвореникакобитавеликаколичинадима
изходникабилаизвученанапоље.
Шта је узрок пожара утврдиће истрага,

али је битно да, сем материјалне штете,
немаповређених.

Сви ре по уби ство
УРумиседесилоједносвирепоубиство

– наиме, 24. јануара унук С. М. стар 24
године,савишеубоданожемуврат,усмр
тиојесвојубакуМируШ.(64)–каконезва
ничносазнајемо,збогновца,апотомхлад
нокрвноотишаоукладионицу,гдејепосле
неколикосатииухапшен.
Убиствоседесилоустамбеномнасељу

Игралиште,ателонесрећнеженејенашао
муж,докјеунукјошбиоустануизкојегје
потомпобегао.
Супруг је позвао Хитну помоћ која је и

пријавила случај полицији. Убрзо потом
полицијајепронашлаиухапсилаунукапод
сумњом да је извршио ово свирепо уби
ство.
Мира Ш. је сахрањена 26. јануара на

ГрадскомгробљууРуми. С. Џ.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

О зашти ти
живот не сре ди не

Светски дан образовања о заштити
животне средине обележен је прошлог
четвртка,25.јануараусремскомитровачкој
Градској кући. Професори из Прехрамбе
но–шумарскеихемијскешколеученицима
завршнихразредаосновнихшколаодржа
лисупредавањенатемузначајаочувања
животне средине. Подршку обележавању
овогданапружила јеиГрадскауправаза
образовање.
Како се могло чути, у Прехрамбено –

шумарској и хемијскојшколипостоји смер
техничарзазаштитуживотнесредине.Пре
маречимаМаријанеАртуков,професорке
стручнихпредметауовојшколи,образова
њеозаштитиживотнесрединејеизузетно
значајно,одвртићадоуниверзитета.
ОбележавањеСветскогданаобразова

њаозаштитиживотнесрединереализујемо
уоквирупокрајинскогпројекта„Зачистијеи
зеленијешколе“, у којемнашашкола уче
ствује претходних 10 година – изјавила је
професоркаАртуков.
Мирјана Пјевац, начелница Градске

управезаобразовањенаводидајециљи
локалне самоуправе да се пробуди свест
коддецеозначајуочувањаживотнесреди
не. Б. С.

Поде ље не
члан ске кар те
На састанку Градског одбора Покрета

обнове Краљевине Србије у недељу 28.
јануара додељене чланске карте и промо
материјалстранкеупунојсалиIIскупштине
Града. Осим тога, председник ГО ПОКСа
Миливоје Тодоровић упутио је присутне о
тренутним дешавањима у странци, са
нагласкомдаускоропочињемосаформи

рањеммесниходборауСремскојМитрови
цикаоипланомрадау2018.години.Тако
ђе упознао је све присутне о важности
локалнихизборауБеоградуипозваоихда
обавестесвојепријатеље,рођакеипозна
никесатериторијеБеоградададајуподр
шку листи Покрета обнове Краљевине
Србије.Састанкујеприсуствовалонеколи
кољуди који су дошли да чују програм и
идејуПОКСакојисупопунилиприступни
цеипосталиновичлановиПОКССремска
Митровица.

Обу ка за брзо чита ње

У сали Градске куће уСремскојМитро
вициорганизована јесвечанадоделавау
черасредњошколцимазабрзочитањекао
производ сарадње између Града Сремске
МитровицеиЦентразаобразовање„Моза
ик”.Додељенојепетваучеракојејепримио
поједанученикизсвакесредњешколена
територијиГрада.
Тојепетонедељниинтензивнитренинг,

којиполазницимадоносибројнепредности
идобити.Прваинајважнијајебржеилак
шечитањесаразумевањем,бољепамће
ње, јачаконцентрација.–рекла јеЈасмина
МарковићизОбразовногцентра„Мозаик”.
Курскојићетрајатипетнедељаћеуче

ници похађати сваке суботе у периоду од
17до19часова.Напрвомчасуполазници
курса ће добити лозинке за логовање на
софтвер, а предавачћемоћида  пратити
ко,кадаиколиковежба. А. Д.

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ 

Пред ста ва Низ пру гу
На Великој сцени Позоришта „Добрица

Милутиновић“ у понедељак, 12.фебруара
сапочеткому20сатибићеодигранапозо
ришнапредстава„Низпругу“,помотивима
истоименогроманаЈеленеНедић.
Главну улогу у представи игра девојка

Невена, која се стицањемживотних окол
ностинашлаусветукриминалаипроститу
ције. Тражећи начин да побегне из тешке
материјалне ситуације, главна јунакиња
постајежртватрговинељудима.
Драматизацију и режију потписује Сте

фан Тајбл, а у представи играју Наташа
Мрђа, Даница Црнобрња, Александра
Михајловић,МаркоВукићевић,ГоранВуча
новићиДавидКулић.


