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Школа као сигурна кућа за
(не)савесне директорке?
1. Иако је Тужилаштво одбацило кривичну пријаву против учитеља Матеа Жар
ка, појединци из медијског подземља игноришу ту чињеници, оптужујући и
даље неосновано несрећног учитеља, не пропуштајући да апострофирају да је
дотични Хрват
2. Анкица Јевтић директорка ОШ „Слободан Бајић Паја“ поново на суду: колико
ће овај град да кошта њен лични рат против учитеља, који додуше води при
лично олако, ошљарски, тј. нестручно и аматерски у правном смислу
3. Док Школа „Слободан Бајић Паја“ представља поприште за личне обрачу
не међи запосленима, односно директорке против „неподобног“ учитеља,
дотле директорка ОШ „Свети Сава“ Драгица Сретеновић не жели да се меша у
вршњачко насиље?
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Иако је Основно јавно тужилаштво у Сремској
Митровици одбацило кривичну пријаву против Матеа
Жарка, учитеља Основне школе „Слободан Бајић
Паја“ у Сремској Митровици, која је уследила због лажне
пријаве за измишљено злостављане ученика на екскурзоји,
неки медији и даље не престају да игноришу оцу чињеници.
Појединци из медијског подземља игноришу ту чињеници,
оптужујући и даље неосновано несрећног учитеља, не про
пуштајући да апострофирају да је дотични Хрват. Како се
јасно наводи у самом заглављу решења које је сачинило
Тужилаштво: одбацује се извештај ПУ Сремска Митро
вица број ПУ-1057/17 од 16.06.2017., сматран кривичном
пријавом... итд.
Решење је потписала заменик јавног тужиоца Гордана Ерак
и против њега није дозвољен приговор.
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Иако је Тужилаштво одустало од подизања опту
жнице против несрећног учитеља (Хрвата обашка!).
суда ће ипак бити. Наиме, директорки „Бајићеве“
школе Анкици Јевтић, није било довољно то што је Тужила
штво одбацило кривичну пријаву. Она је, паралелно, повела
и дисциплински поступак, након чега је донела решење о
отказу за учитеља Матеа Жарка. На њено решење приговор
Школском одбору је поднела учитељев адвокат Зорица Цун
дра, али у логорашкој атмосфери каква влада у Школи, она
је одбијена. Зато је Зорица Цундра поднела тужбу Основ
ном суду у Сремској Митровици.
У тужби која је половином јануара предата Основном
суду, наводе се бројне процедуралне грешке које је директо
рица Јевтић чинила приликом дисциплинског поступка, чак
и најбаналније као што су само место и време. Посебно што
је поступак већ загазио у застару :
Тужилац примећује да је у ст. 1 диспозитива Закључка
бр. 157 од 23.06.2017.год. децидно наведено да се покреће
дисциплински поступак против тужиоца, због основане
сумње да је дана 10.06.2017.год. при повратку са екскур
зије ученика четвртог разреда, у вечерњим сатима, у
аутобусу, на релацији Манђелос – Срем. Митровица,

учинио повреду забране над ученицима другог одеље
ња четвртог разреда из чл. 45 ст. 5 и ст. 6 Закона на
начин и према ученицима ближе наведеним у алинеји 1 и 2
истог става диспозитива Закључка. Решењем бр. 256 од
22.12.2017.год. тужилац је оглашен кривим да је извршио
под тач. 1 Закључка повреду забране насиља над учени
цима другог одељења четвртог разреда из чл. 45 ст. 5
и 6 Закона тако што је дана 10.06.2017.год. у вечерњим
сатима у аутобусу при повратку са екскурзије ученика
четвртог разреда на начин и према лицима ближе описа
ним у алинеји 1 и 2 диспозитива наведеног решења. Током
поступка Закључак бр. 157 није мењан ни у диспозитиву
ни у чињеничним наводима, а исти обухвата релацију Ман
ђелос – Срем. Митровица, те се тужилац на расправи
одржаној дана 31.10.2017.год. на наводе Закључка и изја
снио. Решење превазилази границе Закључка бр. 157 од
23.06.2017.год., јер обухвата наводне догађаје у аутобусу
при повратку са екскурзије што подразумева релаци
ју Суботица – Срем. Митровица, с тим да тужиоцу није
стављена на терет повреда забране нити било која друга
повреда радне обавезе или радне дисциплине на релацији
Суботица – Манђелос, а исти је оглашен кривим за повре
ду забране извршену у аутобусу при повратку са екскурзи
је без детаљнијег навођења места и времена извршења
повреде забране – пише у тужби.
Све у свему, дисциплински поступак је вођен аматерски,
ошљарски, тотално нестручно и непрофесион
 ално:
Реакција тужене на наводну повреду забране је крајње
неуобичајена и у супротности са Правилником о протоко
лу поступања у установи у одговору на насиље, злоста
вљање и занемаривање (Службени гласник РС бр. 30/10).
Наведеним Протоколом одељењски старешина је пре
свих дужан да обезбеди заштиту ученика од незаконитих
напада на његову част и углед што је у конкретном слу
чају била Грујичић Светлана. Тужена је дужна да има Тим
за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, с
тим што чланове и руководиоце Тима за заштиту одређу
је директор установе из реда запослених.

Шта је слично, а
шта различито
између Анкице
Јевтић
директорке
Основне школе
„Слободан Бајић
Паја“ и Драгице
Сретеновић,
њене колегинице
из Школе „Свети
Сава“? И једна и
друга воле да
буду директорке,
али обе су
неодг оворне
према послу за
који примају
плату!

О случајевима који захтевају укључивање Тима за зашти
ту (2. и 3. ниво) документацију (службене белешке и сви
други облици евидентирања података о лицу, догађају,
предузетим радњама и др.) води, чува и анализира за
потребе установе психолог или педагог, а што у конкрет
ној ситуацији није случај. Тужена има Тим за заштиту од
насиља, злостављања и занемаривања чији координатор је
управо психолог школе, а психолог и педагог школе су у кон
кретном случају били потпуно изузети у поступању у уста
нови у одговору на насиље, злостављање и занемаривање,
па чак није ни утврђено да је злостављања било већ осуђе
но уколико се исто десило.
Сличног мишљења, као адвокат Зорица Цундра, је и редак
ција листа М новине:
Детаљном анализом проведених доказа у дисциплинском
поступка, као и одлука које се нападају овом тужбом, тужи
лац долази до закључка да је дисциплински поступак про
тив њега монтиран, вођен искључиво у циљу да се у
истом тужилац огласи кривим, да му се изрекне мера пре
станка радног односа, јер је тужилац дуги временски пери
од изложен свесним деловањем директора тужене усмере
ним да га понизи, омаловажи, да му повреди достојанство,
углед и професионални интегритет и здравље. Све радње
су усмерене да се умање моралне вредности тужиоца. Дуг
временски период уназад тужилац је изолован, са њим се не
разговара, не успостављају се лични контакти, избегавају
се сусрети. Спорни дисциплински поступак је резултат
поступања неформалне групе окупљене са истим циљем
да тужиоцу престане радни однос код туженог.
Како стоје ствари Анкици Јевтић сe, по свему судећи, сме
ши ситуација у којој ћер изгубити још један судски спор про
тив њеног „омиљеног“ радника, учитеља Матеа Жарка. Про
шли изгубљени спор је коштао Град око милион динара. Ако
и овај буде коштао бар толико, хоће ли се неко од надлежних
запитати коме служи на част што има директорку-штеточину?
Чије пословне брљотине мора да плаћа цео град?
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Како је кренуло, школе су постале сигурне куће за вео

ма живописне персоне. И док је „Бајићева“ школа опасна по
животе учитеља који се не свиђају директорима и њиховој
булументи, дотле је Школа „Свети Сава“ сигурна кућа за
малолетне насилнике.
Уочи школског имендана (и школске салаве уопште), баш
дан пред Светог Саву, у Школу је позван родитељ Јосип
Колаути, чији је син Петар, ученик четвртог разреда, од почет
ка другог полугодишта, престао да долази на наставу. У шко
лу је престао да долази из страха, јер  два дечака свакоднев
но над њим врше физичко насиље. Петар је болестан дечак,
има доброћудни тумор и отеклину на лицу. Дечаци (оба ста
рија од њега) то знају и намерно га ударају, највише баш на
то место отекло од болести.
Његовом оцу је скренута пажња да Петар мора да долази
на наставу, јер ће сносити законске последице. А када је
Јосип тражио од Школе да му неко одговори како ће се њего
вом сину обезбедити безбедан долазак и одлазак из школе
до куће, надлежни су само слегали главом, тврдећи да су они
ненадлежни. Иако је један од малолетних силеџија ученик те
Школе.  
Отац Јосип се жалио на свим местима за које зна. У поли
цији и Тужилаштву су му рекли да они не могу практично
ништа да предузму, јер су насилници малолетници који још
немају пуних 14 година. У Центру за социјални рад су преду
зели одређене мере надзора за мајку двојице малолетних
насилника. Што се Школе тиче, ту је ситуација кош гора.
Директорка Школе Драгица Сретеновић рекла је да не жели
да јавно изнесе своје мишљење о овом случају. Зашто, није
желела да нам објасни. Зар као директорка није требала да
поразговара са родитељима, с обзиром да су у питању два
ђака школе у којој је она директор? Да ли је школа сигурна
кућа за малолетне насилнике? Коме је она директор? Коме је
одговорна за свој рад?
Шта је слично, а шта различито између Анкице Јевтић
директорке Основне школе „Слободан Бајић Паја“ и Драгице
Сретеновић, њене колегинице из Школе „Свети Сава“? И јед
на и друга воле да буду директорке, али обе су неодговорне
према послу за који примају плату!
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Заседање градског парламента у Сремској Митровици

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Из буџета средства за
10 лекара Дома здравља

О

длуком 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 градском буџету предвиђено
15.242.000 динара. Такође, Град ће са
47 милиона динара субвенционисати
текуће пословање Апотеке. Средства
су намењена за исплату зарада, оба
веза преузетих у претходном периоду
и инвестиционо текућа одржавања.
- У буџету града су остављена сред
ства за враћање дугова Апотекарске
установе који су настали у претходном

Владимир Санадер

периоду. Апотеку смо свели на два
објекта, а у току је рационализација за
послених. Што се тиче Дома здравља,
обезбедили смо средства за 10 лекара
као помоћ примарној здравственој за
штити сеоског становништва и они ће
сада апсолутно под истим условима
као и други лекари обављати посао у
сеоским срединама – изјавио је градо
начелник Владимир Санадер.
На седници локалног парламента
која је одржана 23. јануара усвојени су
и програми пословања за 2018. годину
буџетских корисника из области култу
ре, спорта и туризма.
Како се могло чути од директора

Душан Дрча

Установе за неговање културе „Срем“
Душана Дрче, ова установа планира
да у 2018. години организује неколи
ко концерата, а годину су започели са
успешним концертом Александре Па
дров у митровачкој Галерији. Установа
наставља са организовањем Фестива
ла беседништва и смотри, те је у марту
заказана смотра рецитатора.
Дато је зелено светло и на програм
рада Скупштине Града, Предшколске
установе „Пчелица“ и Центра за соци
јални рад „Сава“ за 2018. годину. Усво
јени су и програми пословања за 2018.
годину Предузећа за одржавање ули
ца и путева „Сирмијум пут“, Агенције

Мирослав Кесер
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Више новца за
рурални развој
Приходи Агенције за рурални развој
Града Сремска Митровица за 2018.
годину су за пет милиона већи у одно
су на прошлогодишњи буџет и сада
износе 20 милиона динара. Како
наводи директор Агенције Петар
Самарџић, то повећање ће бити усме
рено на директну помоћ пољопривре
ди и онима чији су програми у функ
цији руралног развоја.
-  Путем конкурса доделићемо бес
повратна средстава удружењима гра
ђана чији су програм и делатност у
вези са развојем пољопривреде и
руралним развојем, а планирана су и
подстицајна средства носиоцима
пољопривредних газдинстава за
суфинансирање трошкова и инвести
ција у примарну пољопривредну про
изводњу и прерађивачку делатност
(мали и традиционални произвођачи
за рурални развој, Градског станова
ња, Апотеке Сремска Митровица и До
ма здравља Сремска Митровица.
Мирослав Кесер, директор Предузе
ћа за одржавање улица и путева „Сир
мијум пут“ наводи да је у буџету преду
зећа планирано 16 милиона динара за
зимско одржавање путева, 21 милион
динара за летње одржавање саобра
ћајница, као и 1,5 милиона динара за
хоризонталну и вертикалну сигнализа
цију.
На дневном реду се нашла и одлука
о изради Плана детаљне регулације
комплекса трафо станице „Сремска
Митровица 2“ на манђелошком путу,
као и одлука о доношењу Плана де
таљне регулације стамбеног блока
Ледине 1 у к.о. Лаћарак. Према речи
ма градоначелника, мештани овог де
ла Лаћарка ће сада захваљујући овом
плану детаљне регулације моћи да

Ново радно
време апотеке
Због реорганизације, Апотек а
Сремска Митровица није у могућно
сти да обезбеди стручно и квалифи
ковано пружање фармацеутских
услуга грађанима Сремске Митрови
це 24 сата дневно, јер је у Апоте
кaрској установи тренутно запослено
17 радник а. Стога су одборници
већином гласова усвојили ново рад
но време Апотеке. Централна апоте
ка код ПСЦ „Пинки“ радиће сваког
радног дана од 7 до 20 часова и сва
ку суботу од 7 до 13 часова, док ће
Апотека IV код Болнице радити сва
ког радног дана од 7 до 20 часова и
сваке суботе и недеље од 9 до 16
часова.
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Процена ризика
од поплава

Петар Самарџић

хране животињског порекла). Наста
вићемо са мерама које су биле и про
шле године а тичу се суфинансирања
набавке семена и супстрата у повр
тарству – казао је Самарџић.
легализују своје куће.
Усвојени су програми уређења,
отуђења и давања у закуп грађевин
ског земљишта у јавној својини Града
Сремска Митровица у 2018. години,
како и програми одржавања чистоће
на јавним површинама и одржавања
и уређења градске плаже у Сремској
Митровици у текућој години.
Пред одборницима су се нашли и
програм одржавања паркова, зелених
и рекреацион
 их површина са планом
санације заштићеног дрвореда плата
на и планом уклањања штетне веге
тације на територији Града и програм
одржавања локалних путева и град
ских саобраћајница на територији Гра
да Сремска Митровица за 2018. годи
ну.
Усвајањем Кодекса понашања слу
жбеника и намештеника у градским
управама, стручној служби Скупштини
Града и Градском правобранилаштву
жели се унапредити остваривање и за
штита права и интереса странака, од
носно приближити рад органа, служби
и организација основаних од стране
Града Сремска Митровица стварним
потребама грађана.
На седници је утврђен и предлог
правилника о накнадама за рад Коми
сије за спровођење поступка комаса
ције у катастарској општини Шашинци.
Очекује се да конкретни послови на ко
масацији крену наредне године.
У оквиру тачке избори и именовања,
Даници Недић продужен је в.д. статус
директора ЈП „Срем-гас“ на још годину
дана. Такође, на почетку скупштинског
заседања утврђено је да је Вања Ли
женес, са листе окупљене око Српске
напредне странке, поднела оставку на
место одборника, те је са исте листе за
одборника именован Горан Марковић.  
Биљана Селаковић
Фото: Владимир Цуцанић

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
партнерске локалне самоуправе, Општи
не Шид и Града Сремска Митровица,
са српске стране, и Брчко дистрикта и
Општине Брод из БиХ. Заједнички имени
тељ за координисано реаговање је слив
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
у  ванредним ситуацијама. У пројекту су
дати и одређени предлози који се односе
на проток људи и добара преко границе у
ванредним ситуацијама.
Ромко Папуга, пројект менаџер, је
рекао да је Акциони план урађен на бази
искустава, радионица, законских и струч
них упутстава како би по њима и поступа
ли. Овим састанком се не завршава рад
Међуопштинске радне групе јер је плани
ран још један састанак као и заједничка
вежба јединица цивилне заштите. Д. П.

ИНЂИЈА

Ангажовано 15
личних пратилаца
Центар за социјални рад „Дунав“ у
Инђији у оквиру пројекта „Лични прати
лац детета“ ангажовао је 15 личних пра
тилаца за подршку деци са тешкоћама у
развоју и њиховим породицама. Лични
пратиоци ће бити на располагању деци
која похађају СОШО „Милан Петровић“ у
Новом Саду, СОШО „Антон Скала“ у Ста
рој Пазови, ОШ „Душан Јерковић“ у
Инђији и петоро за децу која похађају
основне и средње школе на територији
општине Инђија по индивидуално прила
гођеном образовном програму.
С обзиром на то да лични пратилац
мора имати завршену обуку по акредито
ваном програму инђијски Центар за соци
јални рад организовао је у новембру
прошле године обуку док су за реализа
цију пројекта „Лични пратилац“ обезбеђе
на средства до краја јануара 2019. годи
не.
Према речима директорке Центра за
социјални рад Жељке Годић Аврамовић,
у наредном периоду се планирају додат
на побољшања услуга Центра за соци
јално угрожене категорије.
-  Планирана је и куповина комбија,
чија је јавна набавка у току, а који ће слу
жити за превоз деце од Инђије до Старе
Пазове. С обзиром на то да је почело
друго полугодиште, за превоз деце до
Старе Пазове користи се комби Центра
за социјални рад, а комби Општине
Инђија за превоз до Новог Сада - рекла
је Годић Аврамовић.
М.Ђ.
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ИНТЕРВЈУ: ЖЕЉКО ТРБОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Развој општине у
три стратешка правца

О

пштина 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,
освојила чак 77,7 одсто подршке грађана
и 27 од укупно 30 одборника у локалном
парламенту, на конститутивној седници
Скупштине општине Пећинци за новог
председника општине изабран је мр
Жељко Трбовић, који је од 2012. године
био начелник пећиначке Општинске упра

ве. Новоизабраног председника питали
смо да ли његов избор значи да ће доћи
до одређеног заокрета у политици коју
води општина Пећинци?
-Никаквог посебног заокрета неће бити,
јер је Српска напредна странка и претход
не четири године водила општину Пећин
ци. Ово су само одређене персоналне
промене, али је тим мање-више исти, као
и политика коју спроводимо и која је на
изборима добила изузетно велику подр
шку грађана наше општине. Оваква подр
шка нас и обавезује да наставимо онако

како смо у предизборној кампањи обећа
ли грађанима да ћемо радити, а то је да
развијамо општину Пећинци у три страте
шка правца – индустрија, пољопривреда
и туризам.
: Шта је прво што сте ура
MМNOVINE
НОВИНЕ:
дили као новоизабрани председник?
ЖЕЉКО ТРБОВИЋ: С обзиром да
сам у претходном мандату био начелник
Општинске управе општине Пећинци и
да сам био учествовао у свим пројектима
локалне самоуправе није ми било потреб
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Никаквог посебног заокрета неће бити, јер је Српска напредна странка и претходне
четири године водила општину Пећинци. Ово су само одређене персоналне проме
не, али је тим мање-више исти, као и политика коју спроводимо и која је на изборима
добила изузетно велику подршку грађана наше општине. Оваква подршка нас и оба
везује да наставимо онако како смо у предизборној кампањи обећали грађанима да
ћемо радити, а то је да развијамо општину Пећинци у три стратешка правца – инду
стрија, пољопривреда и туризам, каже Жељко Трбовић
но никакво уходавање на новој функцији,
тако да сам буквално већ следећег дана
кренуо у обилазак радова на реновирању
Дома културе у Сибачу који су при крају.
Ми смо у децембру започели 34 пројек
та у свих 15 насеља пећиначке општи
не, махом на реновирању школа, вртића
и амбуланти и половина тих пројеката је
приведена крају, а остале ћемо завршити
у најкраћем могућем року. Ја сам на сед
ници на којој сам изабран за председника
рекао да немамо времена да спавамо на
ловорикама већ да морамо да засуче
мо рукаве и тако се и понашам. Нисам
дозволио да избор новог руководства
успори радове. Већ 17. јануара смо одр
жали и прву седницу Општинског већа у
новом сазиву, на којој смо донели одлуку
да локална самоуправа настави са испла
том једнократне новчане помоћи у износу
од 40.000 динара породицама са новоро
ђенчадима и у 2018. години и са регреси
рањем трошкова боравка у Предшколској
установи „Влада Обрадовић Камени“ за
треће и четврто дете у породици, као и
за једно дете у породици у којој су рођене
двојке. Поставили смо себи амбициозне
планове и да бисмо их остварили мора
ћемо вредно да радимо.“
Колико ће Вам континуитет власти
у општини Пећинци бити од помоћи у
реализацији зацртаних планова?
-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
30 одборника. Таква већина у потпуности
елиминише могућност опструкције рада
Скупштине од стране оних који су након
12 година власти оставили за собом 500
милиона дуга, кровове који прокишњава
ју и чучавце у школама и амбулантама, а
путеве у рупама. Захваљујући више него
стабилној већини моћи ћемо несмета
но да наставимо да радимо оно што смо
радили и у претходне четири године, а то
је да развијамо инфраструктуру и да на
тај начин унапређујемо квалитет живота
наших суграђана у чему и убудуће очеку
јемо значајну подршку од стране Владе

Републике Србије и Покрајинске владе.“
Поменули сте три правца развоја.
Општина Пећинци је позната по инду
стријском развоју, али докле се стигло
у развоју туризма и пољопривреде?
-Туризам и пољопривреда су били
потпуно запостављени од стране наших
претходника и то до те мере да општина
Пећинци уопште није имала туристичку
организацију, а да је Удружење пољопри
вредника постојало само на папиру. Ми
смо основали Туристичку организацију и

озбиљно се упустили у развој туристичке
инфраструктуре и у промоцију туристичке
понуде наше општине. А општина Пећин
ци има шта да понуди посетиоцима: у
Купинову имамо етно кућу породице Пут
ник и средњовековну тврђаву Купиник,
последњу престоницу српских деспота,
у Огару Аксентијев кућерак, једну од нај
старијих очуваних кућа у Срему, у Доњем
Товарнику реплику свињарске колебе као
једног од сјајних примера народног гра
дитељства, у Пећинцима Српске музеј
хлеба Јеремија, а на нашој територији
се налази и Специјални резерват приро
де Обедска бара, друго заштићено под

ручје у свету. Све то представља велико
богатство које треба да на прави начин
представимо домаћој и страној јавности.
Циљ нам је да од развоја туризма кори
сти има и домаће становништво, како
кроз смештајне капацитете, тако и кроз
продају својих пољопривредних произво
да. Развој пољопривреде је нешто за шта
ћу се лично заложити. Већ неколико годи
на локална самоуправа преко Удружења
пољопривредника финансира регистро
ваним газдинствима бесплатну анализу
земљишта, али највећи проблем у пољо

привреди је застарела механизација.
Држава обезбеђује подстицаје за купови
ну трактора и прикључних машина, пла
стеника и стакленика и система за навод
њавање са повраћајем од 50 до 70 одсто
од уложених средстава. То је одлична
прилика за наше пољопривреднике, али
проблем је у томе што нису увек довољ
но добро информисани о могућностима
које им се пружају. Ми ћемо у сарадњи са
Удружењем пољопривредника у наред
ном периоду настојати да умрежимо
сва пољопривредна газдинства, како би

Развој пољопривреде је нешто за шта ћу се лично заложити. Већ неколико година
локална самоуправа преко Удружења пољопривредника финансира регистрованим
газдинствима бесплатну анализу земљишта, али највећи проблем у пољопривреди
је застарела механизација. Ми ћемо у наредном периоду настојати да умрежимо сва
пољопривредна газдинства, како би информације о расписаним конкурсима стизале
до сваког пољопривредног произвођача у нашој општини. Такође, локална админи
страција ће им помагати у прикупљању документације неопх
 одне за успешно конку
рисање за средства

8

M NOVINE

Ми смо основали
Туристичку организацију
и озбиљно се упустили
у развој туристичке
инфраструктуре и у
промоцију туристичке
понуде наше општине.
Циљ нам је да од развоја
туризма користи има и
домаће становништво,
како кроз смештајне
капацитете, тако и
кроз продају својих
пољопривредних
производа

информације о расписаним конкурси
ма стизале до сваког пољопривредног
произвођача у нашој општини. Такође,
локална администрација ће им помагати
у прикупљању документације неопходне
за успешно конкурисање за средства.
Говорили сте о наслеђеним дугова
њима, а истовремено доста улажете
и инфраструктуру и најављујете нове
инфраструктурне пројекте. Како обез
беђујете средства?
-Део средстава обезбеђујемо из буџе
та, махом за мање пројекте, али већи
ну средстава обезбеђујемо захваљују
ћи подршци Владе Републике Србије и
Покрајинске владе кроз пројектно финан
сирање, које је одлична шанса за локал
не самоуп
 раве које су у стању да припре
ме квалитетне пројекте. Наш пројектни
тим је и до сада добро радио и реализо
вао неколико значајних пројеката од којих
су најсвежији примери изградња новог
крила средње техничке школе у Пећин
цима које је у току и изградња прве фазе
канализације у Доњем Товарнику. Моја
намера, као председника, да пројектни
тим појачам квалитетним кадровима. Ми
већ у овом тренутку имамо припремљено
десетак пројеката са којима ћемо апли
цирати за средства код републичких и
покрајинских институција, као и код дома
ћих и страних фондова и сигуран сам да
резултати неће изостати.
Шта бисте за крај поручили грађани
ма општине Пећинци?
-Грађанима бих поручио да повере
ње које су нам указали неће бити изне
верено и да ћемо и убудуће радити пре
свега у њиховом интересу. Молим их за
стрпљење, јер се ствари не одвијају увек
брзином којом би они желели, али ми од
постављених циљева нећемо одустати и
сва дата обећања ћемо испунити као што
смо то и до сада чинили. У свакодневном
смо контакту са грађанима, знамо шта их
мучи и проблеме решавамо у сарадњи
са њима. Заједно ћемо општину Пећин
ци учинити много бољим местом за живот
него што је икада била.  

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

ЈП Комуналац
све боље послује
С
едница Општин
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
ђан Манчић, председ
ник Општине, чекала
се израда финансиј
Слађан Манчић
ских планова, а сред
ства за предвиђене
јавне набавке су обезбеђена у општин
ском буџету, док је давање сагласности
неопходно да би се за све планирано и
расписале јавне набавке.
Чланови Општинског већа су донели
и решење о одређивању сталних јавних
паркиралишта у граду која су подељена
по зонама, а усвојене су и измене и допу
не плана размештаја киосака у граду.
С обзиром да је истакао и рок за под
ношење жалби на решење о додели
општинских стипендија, на овој седници
су прихваћене одлуке Комисије за доде
лу стипендија. По речима Светислава
Дамјанчука, шефа Одељења за дру
штвене делатности на конкурс за доделу
100 стипендија јавило се 206 студената.
Комисија је после разматрања свих при
јава донела решење да се додели 108
и уз прихваћене жалбе и ове године ће
бити више стипендија од првобитно пла
нираних, односно 110 студената од прве
године факултета до мастер студија из
румске општине ће добити стипендије
које износе 8.400 динара, колико су и
републичке.
На овој седници Општинског већа су
дате сагласности на програм чишће
ња и уклањања снега и леда са улица,
путева, тргова и других површина јавне
намене, као и годишњи програм уређе
ња, одржавања и заштите јавних зеле
них површина у самом граду.
Реч је о програмима које сваке године
доноси ЈП „Комуналац“ који га и реали
зује, а за шта уговором добија средства
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. Надлежна инспекција ће вршити
надзор како се реализују ови програми и
о томе правити месечне извештаје.
По речима директора „Комуналца“
Драгана Панића, за програм чишћења и
уклањања снега локална самоуправа је
обезбедила 4,2 милиона динара, а обу
хвата улице и површине првог и другог

Драган Панић

приоритета које се чисте.
– Други програм подразумева тачну
спецификацију јавних зелених површина
које су одређене за заштиту и одржава
ње, наведене радове који ће се вршити,
њихову цену и динамику извођења. За
реализацију овог програма општина је
обезбедила 20 милиона динара – рекао
је Панић.
Он је додао да ће врло брзо бити усло
ва за још квалитетније одржавање зеле
нила у граду, будући да одржавање јавне
расвете неће бити више у надлежности
„Комуналца“, па ће камион са корпом
који имају бити више на располагању и
орезивање грана ће бити боље.
– Из сопствених извора ћемо створи
ти услове за додатне приходе од мере
ња. Ремонтоваћемо велику сточну вагу,
али и набавити једну малу од 1,5 тона.
У првих десет месеци смо имали 184
мерења, док смо у последња два месе
ца имали 192. То је јасан показатељ да
се озбиљним радом може знатно боље
пословати, рекао је директор Драган
Панић.
воје задовољство видно бољим
радом овог јавног предузећа изра
зио је и председник Општине Сла
ђан Манчић.
– Јасно се види боље одржавање јав
них површина, хигијене у граду и сели
ма. Грађани позитивно реагују на акци
ју оплемењивања градског простора
цветним аранжманима, на новогодишњу
декорацију фонтане у центру града, која
је била можда и најпопуларнија локаци
ја за фотографисање. То је добро, као
и податак да су, од када смо именовали
новог директора, приходи „Комуналца“
повећани. Приход вашара је дуплиран,
на сточној ваги је за два месеца оства
рено више мерења него у првих десет
месеци прошле године. Организација
пијаце, вашара све је много боље и ми
ћемо дати пуну подршку свим јавним
предузећима и установама да унапреде
своје пословање, истакао је Манчић.

С. Џ.
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ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Кров над главом за три породице

Потписивање уговора у Градској кући

У

Градској кући у Сремској Ми
тровици прошлог четвртка, 25.
јануара потписани су уговори
о куповини сеоских кућа за избегли
це. Породице Марковић, Косановић и
Краговић су захваљујући помоћи Ко
месаријата за избеглице и миграције и
Града Сремска Митровица добиле по
1.200.000 динара за куповину сеоске
куће и још по 200.000 динара за купо
вину материјала за сређивање куће.
Татјана Косановић је из Хрватске са
родитељима, братом, бабом и дедом
избегла 1995. године. Прво је живела
на неколико адреса, као подстанар
у Новом Бечеју. Пре седам година се
преселила у Мартинце, удата је и мај
ка је два детета.
-  Веома смо захвални Граду Срем

ска Митровица и Комесаријату за из
беглице на помоћи. Након 22 године
коначно сам решила своје стамбено
питање, деци смо обезбедили кров
над главом и сада имамо неку сигур
ност – кратко је изјавила Татјана Коса
новић.
Према речима начелника Градске
управе за социјалну и здравствену за
штиту Војислава Мирнића породица
Марковић из Хрватске се скућила у
Лежимиру, Крговићи који су дошли са
Косова свој нови дом имају у Кузмину,
док су Косановићи купили кућу у Мар
тинцима.
- Укупна вредност пројекта је 4,2 ми
лиона динара, а учешће локалне са
моуправе је 10 одсто, односно 420.000
динара. Веома смо срећи што годину

почињемо решавањем стамбеног про
блема избеглица и интерно расеље
них лица, који преко 20 година нису
могли да се скуће – рекао је начелник
Мирнић.
Он је најавио да се у априлу очеку
је усељење 40 станова у згради за из
беглице у Камењару, као и да до јуна
почне изградња нове зграде за 30 по
родица такође у Камењару. У 2018. го
дини би и девет породица требало да
добије сеоске куће.
-  Град Сремска Митровица заузима
лидерску позицију у збрињавању из
бегличких породица, а покушавамо да
и интерно расељена лица са Косова и
Метохије реше стамбено питање – на
гласио је Мирнић.
Б. С.

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ШИДУ

„Прерасподела“ запослених

У

уторак, 23. јануара
одржана је седни
ца Општинског већа
у Шиду, а на дневном реду
нашло се 15 тачака. Раз
матран је и усвојен правил
ник о изменама и допунама
правилника о организацији
и систематизацији радних
места у Општинској управи,
Општинском правобранила
штву и стручним службама
Општине Шид. Радна места
службеника на положају,
службеника на извршилач
ким радним местима као и
на радним местима наме
штеника овим правилником
су систематизована.
Како је изјавио Ромко
Папуга, начелник Општин

Ромко Папуга

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

Прошле године је смањен
број запослених у Општин
ској управи, посебно у оде
љењу за финансије, тако
да је дошло до потребе да
се на одређена радна места
поставе нови извршитељи.
У општинској управи Шид
тренутно је запослено 77
лица на неодређено време,
17 на неодређено време од
којих су 7 на заменама, а
10 лица је ангажовано због
повећаног обима посла.
Општинско веће је на сед
ници, након разматрања,
се та лица на основу интер одбило жалбе ЈВП Воде Вој
ног конкурса који ће се спро водине и ЈП Путеви Србије
вести након ступања овог   на решења Одељења за
правилника  на снагу преме локалну пореску админи
страцију.
сте у Општинску управу.
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ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ: Пошаљи дете у школу и моли бога да се кући врати живо

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

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

–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,

ТРПЕ СВАКОДНЕВНО НАСИЉЕ: Јосип Колаути и његов син Петар
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ШТА ДИРЕКТОРКА КРИЈЕ ОД
ЈАВНОСТИ: Драгица Сретеновић

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

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ: Честа појава у школама

БРАНИСЛАВ ВУКМИР, директор Центра за социјални рад „Сава“

Корективни надзор за мајку
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

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
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ВЛАДИКА ВАСИЛИЈА У РУМСКОЈ ОПШТИНИ

Сачувати културно благо

В

ладика сремски Васили
је разговарао је са Сла
ђаном Манчићем, пред
седником румске општине, а
овом састанку у Градској кући
26. јануара су присуствовали
и архијерејски  намесник рум
ски Сретен Лазаревић, начел
ник Општинске управе Душан
Љубишић и Владислава Ста
меновић, директорика   ЈП
“Паркинг и инфраструктура”.
Тема састанка је била
сарадња румске општине и
СПЦ, као и средства које ће
ове године локална самоу
права одредити за обнову
верских објеката – путем кон
курса – те отварању право
славне ризнице у Руми.
Румска општина ће ове
године обезбедити десет
милиона динара за обнову
верских објеката, за средства
ће конкурисати верске зајед
нице, а предлоге приоритета
даје  СПЦО Рума.
Председник Општине  Сла
ђан Манчић је истакао да се
разматрала и могућност да
се отвори црквена ризница

Слађан Манчић и владика Василије

или музеј православних дра
гоцености у Руми.
– То би могло бити  доста
значајно за наш град, упозна
ти смо са искуством Срем
ских Карловаца где велики
број туриста долази у право
славне ризнице и упознаје
се са духовним, културно - 
историјским наслеђем нашег

народа. Општина ће зато
подржати ову идеју и потруди
ти се да обезбеди простор за
ту ризницу – изјавио је после
разговора Слађан Манчић.
Владика сремски Васили
је је изјавио новинарима да
на територији румске општи
не постоји велико културно
– историјско благо које се у

свету веома цени.  
-  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
месту моћи да објединимо и
грађанима покажемо све оне
драгоцености, књиге, иконе
из намесништва – најавио је
владика Василије.
Он је честитао и стого
дишњицу
присаједињења
Срема Србији, према одлу
кама Великог збора у Руми,
и додао да је обнова Сабор
не цркве у Руми, чији је ико
ностас сликан руком Уроша
Предића, један од важнијих
послова пред предстојећу
прославу једног века од доно
шења те одлуке у новембру
ове године. 
С. Џ.

УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ИНЂИЈЕ

Градска пијаца приоритет
П
оред капиталних пројеката који
подразумевају унапређење квали
тета живота грађана Инђије, али и
околних насеља која се налазе на тери
торији те локалне самоуправе, пред
ставници Општине најављују и пројекте
који се тичу уређења самог центра гра
да. Председник Општине Владимир Гак
истиче да је приор
 итет комплетна рекон
струкција Градске пијаце где тренутно
раде на решавању планске документа
ције.
-  Пијаца је основни проблем у центру
Инђије и не само да је неусловна за све
људе који тамо раде и купују, већ пред

ставља и ругло града што апсолутно не
би смело да буде тако. План детаљне
регулације, који је рађен не зна се ни
када, морамо да ускладимо са нашим
идејним решењем како бисмо успели да
добијемо најмодернију пијацу у окруже
њу -  истакао је Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија.
Када се говори о пројектима који ће
бити реализовани у центру Инђије, један
од планираних за ову годину је и ком
плетно уређење паркића код Гимназије.
-Мислим да је крајње време да се ура
ди нешто по питању уређења тог парка
који се бар четири деценије није мењао и

евидентно је да га нагриза зуб времена.
Планирамо и да на том месту поставимо
фонтану -  каже председник Општине и
додаје да ће се ове године, поред поме
нутог паркића радити на уређењу и свих
осталих парковских површина у Инђији.
- Направићемо праву оазу зеленила у
којој ће уживати најмлађи и они нешто
старији, пензионери који ће моћи да
играју шах или балоте. Потрудићемо се
да наши паркови визуелно али и функци
онално не заостају за парковима у већим
срединама, каже Гак.
За ову годину најављен је и почетак
изградње пешачко - бициклистичке трим
стазе од првог кружног тока на путу од
Инђије према Новим Карловцима до
аутлета. Како каже први човек општине
Инђија чека се откуп парцела од физич
ких лица.
-  Имамо преко 25 власника са којима
треба ускоро да се састанемо како бисмо
договорили цену откупа дела њихових
парцела. Надам се да ћемо наћи зајед
нички језик за добробит свих страна
које индиректно или директно учествују
у реализацији овог пројекта. За изград
њу пешачко - бициклистичке  трим стазе
неопходно је око 70 милиона динара и
надамо се да ћемо пројекат започети у
најкраћем временском периоду – закљу
чује Владимир Гак.
М.Ђ.
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА: Забележена четири случаја морбила

Вакцинација најбоља превенција

У

румском Дому здравља сазнаје
мо да је серолошки потврђено
да је четворо пацијената оболе
ло од морбила, док се код два паци
јента, према клиничкој слици, сумња
да су оболели од ове болести.
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
вакцинисаних лица имунитет слабији,
али се, и ако неко оболи, код њега
болест јавља у блажој форми.
– Када је висок проценат обухвата
популације вакцином, тада болест
спорије напредује кроз популацију –
каже др Најић.
Уназад неколико година на интер
нету се водила жучна расправа о
томе колико је оправдано вакциниса
ти децу, а „најпроблематичнија“ је
била управо ММР вакцина која ствара
имунитет баш на морбиле.
Међутим, и поред бројних полеми
ка, у румској општини је изузетно
висок проценат имунизације, који је у
неким случајевима и стопроцентан.
На пример, за децу рођену 2011.
године тај проценат за села износи
98,12 процената, а у граду читавих
100 процената. Слична ситуација је и
код деце осталих годишта који прима
ју МMР, а код 2016. годишта вакцини
саних је око 60 процената, али треба
имати у виду да деца ову вакцину
треба да приме до 15 месеци старо
сти, тако да ће и тај проценат бити
знатно већи.

Др Бранка Писањук

– Од новембра прошле године до
данас ми смо вакцинисали још 249
деце. Ми имамо заиста добру сарад
њу са родитељима, изузетно је мали
проценат родитеља који не желе да
вакцинишу своје дете. Водимо рачуна
о деци, позивамо родитеље чија деца
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
деци врати имунитет да би могла при
мити вакцину – говори за наше нови
не педијатар, др Бранка Писањук,
начелница Дечијег диспанзера – оде

љења предшколског узраста румског
Дома здравља.
Она подсећа да се ММР вакцина
прима у узрасту од 13 до 15 месеци,
ревакцинација је у шестој години, али
се она може примити до 14 година
старости деце.
У румској општини ни у протеклим
годинама није бележен пад имунизо
ване деце.
– Свако може да дође сада код нас
да прими ову вакцину јер их имамо
довољно, није било прекида у снаб
девању ММР вакцином – додаје др
Писањук.
Она истиче да је проблем са децом
из маргиналних група, јер се они
често и селе.
– Често идемо на терен, имамо
обавезу да годишње три пута обиђе
мо сва села и посебно децу из марги
нализованих група, шаљемо и патро
нажне сестре, имамо добру сарадњу
са њима. Проблем су људи на сели
ма, слабијег финансијског стања,
њима је скупо и да доведу децу у Дом
здравља, па зато ми идемо код њих,
обавестимо их на време када ћемо
доћи. Морам да кажем родитељима
да је свуда у свету савремени приступ
превенције - вакцина, све више боле
сти се превенира стварањем тог иму
нитета, како ми кажемо, пасивног
путем вакцине, да што мање деце
буде болесно. Много је теже лечити,
него превенирати. Вакцинација нас
штити од компликација и неких тежих
болести, чак и до упале неких можда
них ћелија што може довести до про
блема у каснијем развоју деце – пору
ка је др Бранке Писањук родитељи
ма.
С. Џ.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУМА:
Упозорење станарима стамбених зграда

Тражите лиценцу на увид!

У

стамбеним и стамбено - пословним згра
дама у румској општини је  у току поступак
регистрације стамбених заједница, чије
конституисање подразумева и избор управ
ника, односно професионалног управника – а
тај поступак треба да се спроведе у складу  са
Законом о становању и одржавању зграда.
- Одељење за урбанизам и грађење је незва
нично обавештено од стране станара поједи
них стамбених зграда у Руми да су се појавила
лица која прикупљају потписе власника стано
ва и пословних простора за именовање профе
сион
 алних управника. Упозоравамо и обаве
штавамо  станаре зграда да,  уколико се појаве
таква лица,   обавезно траже на увид лиценцу
или решење о упису у регистар професио
налног управника – упозорава Тања Дробац,
шефица Одељења за урбанизам и грађење.
Управника стамбене заједнице бира скуп
штина зграде из редова чланова скупштине

стамбене заједнице или, ако се не изабере
на тај начин,   обављање послова управљања
зградом се поверава  професионалном управ
нику који стекне лиценцу за професионалног
управника од стране Привредне коморе Срби
је и који се уписује у регистар професионалних
управника.
 -  Без образовања Скупштине стамбене
заједнице не може се ни бирати управник, тако
да овим путем упозоравамо све станаре зграда
на евентуална незаконита поступања неовла
шћених лица која обилазе зграде и прикупљају
потписе – додаје Тања Дробац.
За све информације везано за конституи
сање стамбене заједнице, избор управника
и тумачење одредаба Закона о становању и
одржавању зграда станари свих зграда могу се
обратити Одељењу за урбанизам и грађење,
Орловићева бр. 5 или на  телефон  433-910.
С. Џ.

Тања Дробац
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ВЛАДИМИРУ ГАКУ, ДОДЕЉЕНО ПРИЗНАЊЕ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

Подршка развоју културе
У
очи Светог Саве, у среду, 24. јану
ара Удружење књижевника Срби
је организовало је свечану акаде
мију у својим просторијама у Београду,
у оквиру које су додељена признања
„Благодарје“. Међу овогодишњим лау
реатима је председник Општине Инђи
ја Владимир Гак, којем је ово признање
уручено за нарочите заслуге за унапре
ђење културе и допринос успешном
раду Удружења књижевника.
Како је истакао Радомир Андрић,
председник
Удружења
књижевни
ка Србије Општина Инђија је једна од
оних које свесрдно подржавају културне
активности, како у Србији тако и у ино
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 у Инђи
ји захваљујући разумевању председни
ка Владимира Гака. Управо су ти гости
исказивали захвалност Општини Инђија
и људима који су их угостили - истакао
је Андрић.
Владимир Гак је приликом уручења

Владимиру Гаку уручено
признање „Благодарје“

признања истакао да ће та сремска
локална самоуправа и даље подржа
вати сва културна дешавања и истакао
да се та општина захваљујући Шекспир

фестивалу и Међународној ликовнопесничкој колонији у Крчедину уписала
на културну мапу наше, али и земаља
у окружењу.
-  Поред постојећих културних актив
ности, у Инђији смо прошле године
организовали фестивал „Про поет 2017“
који је окупио велики број књижевника
из Србије и иностранства. Ове године
се надамо бољој организацији и већој
посећености, иако смо прошле године
имали завидну посећенос -   истакао је
Гак.
Он је додао да ће Општина наставити
да пружа подршку свим инђијским кул
турним удружењима за активности које
реализују, као и да ће буџет за културу
сваке године бити све већи.
- Желимо заиста да будемо препозна
тљиви не само по развијености привре
де већ и по ономе што чини душу једног
народа, а то је култура. Сведоци смо да
се свакодневно боримо за ону матери
јалну егзистенцију али дефинитивно
морамо сви заједно схватити да је данас
борба за душу нашег народа неопходна
и ми на томе радимо - истакао је на кра
ју председник Општине Инђија.
М.Ђ.

МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА

Акција превентивних прегледа

У

новој акцији Министарства здравља
у недељу 28. јануара су у Општој
болници Сремска Митровица орга
низовани и обављени превентивни пре
гледи за све грађане, и то ултразвук абдо
мена и мамографски преглед дојке   у
Служби за радиолошку дијагностику, као
и CА 19-9 и CЕА – анализе крви тумор
маркерима гастроинтестилног тракта, у
Служби за лабораторијску дијагностику.
Циљ акције је  рана дијагностика и про
моција превенције као најефик аснијег
начина бриге о сопственом здрављу, а на
прегледе, који су бесплатни, могли су се
јавити грађани без здравствене књижице
и претходног заказивања.
Директор митровачке болнице др Жив
ко Врцељ истакао је да се очекивао вели
ки одзив грађана, нарочито за дијагно
стички преглед абдомена, улртазвучним
апаратом. Препорука је и за убудуће да
на прегледе треба да се јаве превасходно
они грађани који имају тегобе или већ
заказани термин, како би сви добили
шансу за преглед у још краћем року.
Др Врцељ је напоменуо да је у досада
шњим прегледима био низак проценат
патолошких случајева, те иако је добро
доћи и преконтролисати своје здравље
препорука је женама које долазе на мамо
граф, да претходно ураде преглед гинеко
лога и хирурга, како се не би беспотребно
зрачиле.
Магистра Милица Дражин, специјали
ста биохемичар, подсетила је на две вео
ма успешне акције анализе крви у бол

Медицински тим митровачке болнице са директором др Живком Врцељом

ничкој лабораторији. Она је приметила да
се контролише углавном здрава попула
ција, што је такође добро, али лекари
свакако апелују и на оне који већ имају
здравствених тегоба да се јаве на прегле
де.
- CА19-9 није специфичан параметар и
на основу њега не можемо дијагностико
вати карцином, али можемо отклонити
сумњу на малигнитет дебелог црева, пан
креаса, јетре, што је такође веома важно
у даљој дијагностици и лечењу, a он је
много већи прогностички индикатор и зна
чајан у дијагностици код рецидива – обја
снила је Милица Дражин.
У овомесечној акцији Министарства

здравља у митровачкој болници, учество
вала су   два тима, са укупно 18 здрав
ствених радника, урађено је укупно 245
прегледа и анализа за 230 пацијената, од
тога 108 ултразвучних прегледа абдоме
на, 16 мамографских прегледа и 121 ана
лиза крви CЕА и CЕ 19-9.
У току акције Болницу је посетио прим.
др Душан Јовановић, заменик директора
Ургентног центра КЦ Србије, и том при
ликом се уверио у добру организацију
данашње акције и синхронизован рад
лекара и медицинских сестара који су
директно били укључени у њено спрово
ђење.

Б. С.

M NOVINE

31. JANUAR 2018.

15

ПРАКТИЧНА ШКОЛА ВОЋАРСТВА У НОВОМ СЛАНКАМЕНУ

Министар орезивао
воће у Сланкамену
Практичну
наставу у
воћњаку
обавио је
проф. др Зоран
Кесеровић
са студентима
пред
задругарима,
воћарима и
новинарима.
У орезивању
учествовао и
министар
Милан
Кркобабић
Министар Милан Кркобабић на резидби воћа

У

оквиру дугорочног споразума о
сарадњи које је лане у августу
потписао Кабинет Милана Крко
бабића, министра у Влади Србије заду
женог за регионални развоја и коорди
нацију рада јавних предузећа са
Земљорадничк ом задругом Воћар
Сланкамен у Новом Сланк амену, у
петак 26. јануара обављен је јавни час
орезивања воћа на плантажама у овом
селу, на обронцима Фрушке горе.
Јавни час резидбе воћа одржао је
проф. др Зоран Кесеровић, предавач
на Пољопривредном факултет у у
Новом Саду са својим студентима и
воћарима из села општине Инђије пред
бројним новинарима. Након теоретске
наставе у практичном делу орезивања
воћака учествовао је и Милан Кркоба
бић, министар у Влади Србије задужен  
за регионални развој и координацију
рада јавних предузећа, који је са мака
зама у рукама показао умеће орезива
ња воћа и том приликом рекао:
-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 по милиона евра. Циљ је да
просечна четворочлана породица на
малом поседу до четири хектара може
од свог рад да пристојно живети. Међу
тим, не треба чекати да држава само

подстиче већ је веома важно
да се произвођачи хране на селу
удружују, као што то чине ови воћари у
Новом Сланкамену и да се боре за што
бољи квалитет производа. Само тако
ће остварити  циљ да се дође до бољег
животног стандарда.
Домаћин овог првог јавног часа оре
зивања воћа била је Агенција за рурал
ни развој општине Инђија  у чије је име
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
истакао да произвођачи воћа у Србији
морају имати на уму да се у европским
земљама увећава  производња воћа  и
површински и квалитетом. А то је први  
знак да се наши воћари морају борити
за квалитет воћа како би га продали по
цени којом се  исплати радити у у воћ
њаку. У анализи о стању у воћарству
Србије, професор Кесеровић је наста
вио:
-Пред нама је да се одлучимо где  
ћемо  у ком крају и коју врсту воћа  узга
јати. Имамо све анализе где је то боље
имати вишњу, кајсију, брескву, а где
јагодичасто воће. Чекамо да нам се
воћари јаве за савет. Од 2002. године у
Србији је два пута више воћа, а у Војво
дини засада воћа је пет пута већи.

Остаје нам да се изборимо за квалитет
и воћари тада у нашој земљи не би тре
бало да имају проблема на светској
пијаци. Ми имамо такве природне усло
ве да по квалитету можемо бити међу
три -  четири најбоља произвођача у
Европи.
овој практичној школи за задруга
ре -  воћаре могло се чути да је
лане Србија примера рад, само
од извоза вишања приходовла 50
милиона евра, плус остало воће јабука,
малина и да то није крајни домет. Мно
го више се може остварити и од другог
воћа које је вишеструко корисније од
ратарске производње. Најбољи пример
је Нови Сланкамен где се узгаја прете
жно јабука, бресака и шљива на више
од 800 хектара, што је четвртина сео
ског атара. У задругу Воћар Сланкамен
удружило се 42 воћара, а о том удружи
вању говори директор  задруге Никола
Котарац:
-  Имамо савремене воћњаке са
наводњавањем, хладњачу са више од  
три хиљаде тона, врхунски квалитет
воћа и веома стабилно тржиште. Наме
ра нам је да тако буде широм Србије,
јер  је лакше изаћи са добро ценом на
светску пијацу. Зато смо   формирали
практичну школу воћарства која се
заснива на потпуно бесплатној обуци
или преносу искустава.

У

Миомир Филиповић Фића
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СТАРА ПАЗОВА

Месар – најтраженије занимање

Ј

едно од најтраженијих занима
ња данас на територији старо
пазовачке општине јесте месар.
Међутим, њих на тржишту рада нема.
Старији, који су знали овај занат и
били добри мајстори, сад су већ у
пензији а млади се ретко одлучују да
науче овај посао, ако га и науче код
месара и кланичара, врло брзо оду
стају. Послодавци су спремни да пла
те и школовање и дају добре услове
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
ној школи у Руми. Има посао и врло
је задовољан, а за М новине каже да
је од малена желео да се бави овим
послом.
- Још као дете сам посматрао меса
ре како иду по кућама за забијачке, па
сам се и ја одлучио да то будем кад
порастем, каже Бранислав.
Ипак, бити мајстор прераде меса
данас није популарно, ако је судити
према подацима Националне службе
за запошљавање Сремска Митрови
ца. Веома је мали број оних који су по
занимању месар или желе да се баве
овим послом, каже Маријана Грбић,
директорка ове институције.
- Баш из тог разлога у 2017. години
кроз ИПА пројекте покренуто обучава
ње месарским занатом преко 50 лица
у Шиду, Сремској Митровици и Пећин
цима, и оно што је наш највећи успех
је то да се три четвртине ових лица
одмах запослило након обуке, обја
шњава Маријана Грбић.
Радослав Илић, власник Кланице
808 у Старој Пазови каже да су овој
компанији потребни месари и клани
чари који знају тај посао.
- Иначе је јако мало њих који влада
ју овим занатом. Ево, ми поседујемо
поред велике кланице и три продав
нице меса и за њих немамо довољ
но обученог кадра. Константно смо

Бранислав Табаковић, месар

на територији целог Срема. Трговин
ски ланци углавном траже месаре –
трговце, док су кланицама потребни
месари – кланичари, тако да су посло
давци спремни и да обучавају младе.
-  Принуђени смо да обучавамо
људе који дођу код нас да раде као
физички радници, каже Илић.
Делује као тежак посао, међутим у
поређењу са минулим временима, и
ово је занимање лакше са развојем
технологије.
-  Сада све махом обављају маши
не и дизалице. Све је мање физич
ког рада код обраде меса и махом је
доста ствари на дугме, тако да пози
вам младе да се науче месарским
занатом, јер је то лепо плаћен посао - 
Радослав Илић
поручује месар Бранислав Табаковић.
Посла дакле за месаре има, али
у потрази за школованим месарима. често и кад неко научи овај занат, који
Код нас је конкурс за месара нон -  је по речима послодаваца добро пла
стоп отворен, каже Илић.
ћен, често прелазе из једне фирме у
У Старој Пазови на евиденцији за другу, и по цену мање плате, зарад
запошљавање тренутно нема ни јед лакшег посла.
ног месара, а потражња је велика
Зденка Кожик

ЦРВЕНИ КРСТ

Волонтерска акција
Европска недеља превенције
рака грлића материце се обеле
жава последњих дана јануара
ове године у циљу подизања
свести жена о раку грлића мате
рице и начинима превенције.
Волонтери Црвеног крста Стара
Пазова су тим поводом делили
едук ативне лифлете, како би
указали на потребу и значај пре
вентивног прегледа, јер се на тај
начин у 80 одсто случајева спре
чава обољење. Један је од
озбиљних и великих јавно здрав

ствених проблема у Европи у
последње време јесте рак грли
ћа материце, јер се сваке године
повећава број жена оболелих од
ове опаке болести, чији је главни
узрочник ХПВ инфекција. У фак
торе ризика спада и генетика и
слаба одбрамбена способност
организма. Србија се у Европи
налази на четвртом месту по
броју оболелих и зато је основна
порука свим женама је да је рак
грлића материце малигна болест
која се може спречити.
З. К.
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КУЛТУРА

Концерт
Градског хора

ки суграђани су их фотографисали у сво
јим баштама и постављали фотографије
на друштвене мреже. Стеван Вранић,
управник ловишта каже да нема разлога
за забринутост. У последњих 9 година
како се врши орална вакцинација против
беснила код лисица, исто није регистро
вано. За ово доба године је нормална
појава да дивљач улази у насељена
места у потрази за храном, а лисица се
плаши људи и не напада, ако није лично
угрожена. Савет је да никако не треба
покушавати да се припитоми, јер дивље
животиње не могу да се припитоме.
З. К.
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ССШ „БОРИСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“ ИРИГ

Омладинке
треће у Срему

КОНКУРС
Градски хор из Старе Пазове после
дуже паузе је одржао концерт у позори
шној сали у Старој Пазови. Програм од
сат и по времена је поред Градског хора
употпунио и Градски   тамбурашки орке
стар под руководством Мр.   Љубинка
Лазића. На репертоару су биле класичне
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
тако и инструменталиста.
З. К.

ЛИЦИТАЦИЈА ЗЕМЉИШТА

Најскупље у Сурдуку
Другим кругом јавног надметања за
закуп државног пољопривредног земљи
шта завршено је издавање у закуп за
текућу годину. На територији општине
Стара Пазова за лицитацију државног
земљишта за ову годину било је предви
ђено 1.373 хектара. Највише понуђеног
земљишта за лицитацију је било у ста
ропазовачком атару, док је највећи про
ценат закупљеног земљишта у Сурдуку,
где је излицитарано чак 83 одсто, док је
у Белегишу само 18 одсто. Постоји и
много малих парцела за које људи нису
заинтересовани, али квалитетно земљи
ште нађе свог закупца. У другом кругу
просечна почетна цена износила је од
30 до 36 хиљада динара. Највећа пону
ђена парцела у Сурдуку од 46 хектара
излицитирана је по цени 51,5 хиљада по
хектару а најјефтинија је била у Старој
Пазови, 32 хиљаде по хектару. Од сред
става остварених од давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини, 30 одсто одлази у буџет Репу
блике Србије, 30 одсто у буџет аутоном
не покрајине, а 40 одсто остаје у буџету
локалне самоуправе на чијој територији
се налази пољопривредно земљиште у
државној својини.

З. К.

ПОЈАВИЛЕ СЕ ЛИСИЦЕ

Нема беснила
Ових дана чуло се препричавање по
Старој Пазови, да су из појединих дома
ћинстава нестале кокошке. Очигледно,
да су биле починиоци лисице, које су
примећене и у осталим насељеним
местима старопазовачке општине. Поне

За удружења
14 милиона
Организације и удружења који желе да
током ове године спроведу програме и
пројекте од јавног интереса на територи
ји општине Стара Пазова до 7. фебруара
могу се пријавити на први Јавни конкурс.
Општина ће са 14 милиона динара
финансирати програме и пројекте који се
тичу: заштите животне средине, социјлне
заштите, туризма и других области. При
јаве се подносе лично или путем поште
на адресу општине. Детаљније информа
ције о пријављивању и потребној доку
ментације могу се пронаћи на званичном
сајту општине у одељку Јавни позиви и
конкурси.
С.С.

ГОЛУБИНЦИ

260 година школе

ССШ „Борислав Михајловић Михиз“ из
Ирига заузела је треће место у школском
спорту у Срему у категорији омладинке.
Ово је свакако добар резултат за школу
која је релативно нова, основана је 2009.
Године, и нема велики број ученика. То
потврђују и речи в.д. директорке Исидо
ре Бирињи.
-Ми смо изузетно поносни на овај
резултат. Од 150 ученика,  имати толико
ученика који су заузели висока места на
такмичењима – школским, окружним и
републичким – заиста смо задовољни.
Неки од наших ученика, што садашњих
или неких бивших, увелико бране боје
наше репрезентације у јуниорским селек
цијама, поносни смо на њих 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
наставу физичког васпитања.
– Међутим, започела је велика рекон
струкција школе, па смо ми тренутно
измештени на друге локације. Мислим
да ће од септембра ученици имати апсо
лутно све услове и за наставу физичког и
спорт, као и остале наставне и ванна
ставне активности – истиче Исидора
Бирињи.
С. Џ.

ИРИГ
Основна школа 23. октобар у Голубин
цима једна   је од најстаријих школа у
Србији. Кроз деценије и векове, мењала
је називе. Постоје подаци да је основана
1758. године. Изнедрила је много ака
демских грађана, доктора и магистара
наука, лекара, адвоката, инжињера, про
фесора, уметника.   Неки живе и раде у
иностранству, неки су остали у Србији,
или и у свом родном селу. Обележавање
260 година школства у Голубинцима
започело је промоцијом књиге „Школе и
школарци Голубинаца“, бившег ђака
голубиначке школе Ратка Рацковића, који
овај тренутак није дочекао, али понос и
љубав којим је обојио стране књиге, оста
вљају и вечно сећање на њега, на ово
мало, али напредно село и   дају добру
грађу млађим генерацијама, јер је у књи
зи  обухватио значајне периоде школе и
велики простор дао знаменитим Голубин
чанима.
Ј. К.

Социјално
становање
У мају би у Иригу требало да започне
изградња стамбене зграде за потребе
социјалног становања. Локална самоу
права се у овом случају појављује   као
инвеститор и власник, али су средства
из ЕУ, обезбеђена преко Комесаријата за
избеглице и миграције.
Комесаријат ће спровести и јавну
набавку која би требало да се уско
ро распише, а Oпштина је обезбедила
земљиште и све потребне дозволе.
Стамбени објекат са 13 станова ће се
градити у Улица Светозара Милетића, а
вредност радова је процењена на око 60
милиона динара. Изградња ове зграде
би требало да почне у мају, а то ће зави
сити и од јавне набавке, односно да ли
ће бити евентуалних жалби или не, што
продужава рокове.
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СВЕТИ САВА ПРОСЛАВЉЕН ШИРОМ СРЕМА

Најбољим ученицима и наставницима

додељене Светосавске повеље

Добитници Светосавских повеља у Сремској Митровици

У митровачкој
Градској кући
додела
Светосавских
повеља одржана
је у петак 26.
јануара. Догађај
је отворио хор
српско - грчког
пријатељства
„Ирида“ химном
Светом Сави.
Председник
Скупштине града
Сремска Митровица
Томислав Јанковић
је приликом
доделе повеља
средњошколцима
рекао да се Град
Сремска Митровица
труди да афирмише
знање

Ш

колска слава Свети
Сава прослављена
је у свим школама у
Срему. Свечане академије
које су тим поводом органи
зоване биле су прилика да
се најбољим ученицима и
наставницима доделе при
знања за постигнуте успехе.
У митровачкој Градској
кући додела Светосавских
повеља одржана је у петак
26. јануара. Догађај је отво
рио хор српско - грчког при
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
мише знање.
Начелница Градске упра
ве за образовање Мирјана
Пјевац је уручила повеље
основцима.
-  Јако лепо од града што
је организовао овакву мани
фестацију и свак ако нам
ово даје ветар у леђа и под
стиче нас да се даље тру
димо и да постигнемо још
таквих резултата – рекао
добитник Светосавске пове
ље Урош Вукајловић ученик
СТШ „Никола Тесла”.
Професор српског језика

и књижевности Јасна Папи
шта је изразила велико
задовољство због успеха
који је њена ученица Теодо
ра Миљојковић постигла.
-  Изузетно сам почаство
вана и због Теодоре, а и
због себе. Драго ми је што
постоји оваква једна мани
фестација и треба је него
вати из године у годину,
рекла је Јасна Папишта.
Ова манифестација се
трад ицион алн о одржава
уочи празника већ дуги низ
година, а награде се доде
љују ученицима за посебна
постигнућа из области срп
ски језик и књижевност, при

Јасна Папишта

родне наук е, друштвене
наук е, техник а, музик а,
ликовн о
ствар ал аш тво,
физичко и практична наста
ва. За сваку од ових обла
сти награде се додељују
посебно у конк уренцији
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
примили награде у вредно
сти од 3.000 динара.
У Шиду је у суботу 27.
јануара у сали Културно
образовног центра одржана
је Светосавска академија

Урош Вукајловић
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Добитници Светосавске повеље у Руми

на којој су уручене Свето
савске повеље ученицима и
просветним радницима из
шидске општине.
По први пут многобројна
шидска публика имала је
могућност да ужива у про
граму у новој адаптираној
сали Културно образовног
центра која је том пригодом
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
осећају у новом простору.
- Ево нас вечерас у Сави

ном граду, на Савином путу
пред препуном салом, под
једнако поносни и на своје
претке, али и на своју децу.
Настављамо ову нашу Све
тосавску мисију. Сад кад
имамо овакве услове мора
ћемо више и да радимо, да
уводимо нове садржаје,
нове програме, како би
оправдали сав труд, рад и
средства која су овде уло
жена -  истакао је Малеше
вић.
На академији је прису
ствовала и помоћница
министра за култ уру и
Никола Бодиновац и Александра Михајловић

Добитници Светосавских повеља
РУМА
Светосавске повеље су добили из
градских школа : Страхиња Вукановић,
ОШ „Вељко Дугошевић“, Невена Нова
ковић, ОШ „Душан Јерковић“, Миона
Бошковић, ОШ „Змај Јова Јовановић“ и
Александра Михајловић, ОШ „Иво
Лола Рибар“, потом Никола Бодиновац,
ОШ „Бранко Радичевић“ Никинци,
Татјана Симић, ОШ „VI ударна војво
ђанска бригада“ Грабовци, Андреа
Лазић, ОШ „Милош Црњански“ Хртков
ци, Марија Секендек, ОШ „23. октобар“
Кленак, Јован Љубинковић, ОШ „Небој
ша Јерк овић“ Буђановци, Тијана
Машић, ОШ „Миливој Петковић – 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
Јелена Силађи, ССШ „Бранко Радиче
вић“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Српски језик и књижевност
1. Теодора Миљојковић, ОШ „Добро
сав Радосављевић – Народ“ Мачванска
Митровица.
Природне науке
1. Никола Дугошија, ОШ „Јован Јова
новић Змај“, 2. Марко Ђанић, ОШ
„Јован Јовановић Змај“, 3. Михајло
Орловић, ОШ „Јован Јовановић Змај“,
4. Растко Павловић, ОШ „Слободан
Бајић Паја“, 5. Ана Миражић, ОШ „Све
ти Сава“
Друштвене науке

1.Бошко Јанковић, ОШ „Свети Сава“,
2. Предраг Ђуричић, Митровачка гим
назија, 3. Миле Папић, ОШ „Јован Јова
новић Змај“
Музика
1.Анђела Томић, МШ „Петар Кранче
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. Тара Вукадиновић, МШ „Петар
Кранчевић“, 8. Анђела Релић, МШ
„Петар Кранчевић“, 9. Ива Лукач, МШ
„Петар Кранчевић“
Физичка култура
1.Анђела Ковачић, Вања Ванчик, Тео
дора Стојановић, Јована Радојевић,
Екипно ученице - гимнастика, ОШ
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Председник Општине Шид Предраг Вуковић са добитницима Светосавских повеља

информисање задужена за
културно наслеђе Данијела
Ванушић, која је обраћајући
се Шиђанима посебно иста
кла да је Шид захваљујући
култ урн им
устан ов ам а
посебно Галерији слик а
„Саве Шумановића“, уписан
на културну мапу не само
Војводине и Србије, него и
много шире.
Светосавске повеље за
2018. годину ученицима и
профес орима, уручио је
председник Општине Шид
Предраг Вуковић, пожелев
ши ученицима и просвет
ним радницима срећну сла
ву.

-  Морам да нагласим да
смо ми сви у служби наро
да, а Шид је добио ову пре
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, то и заслужују. Ја сви
ма желим много среће и
весеља и да ову салу кори
сте у друштвено корисне
сврхе као и до сада и да
свој град и на пољу културе
представљају у правом све
тлу, - истакао је Вуковић.
У културном делу програ
ма представили су се СКУД
„Свети Сава“, Аматерско

„Јован Поповић“ , 2. Анђела Ковачић,
ОШ „Јован Поповић“, 3. Јована Радоје
вић, ОШ „Јован Поповић“, 4. Ања Лајић,
ОШ „Јован Јовановић Змај“, 5. Сара
Киш, ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“,
6. Игор Опачић, ОШ „Јован Јовановић
Змај“, 7. Милана Симић, ОШ „Слободан
Бајић Паја“, 8. Душан Лазић, ОШ „Трива
Витасовић Лебарник“, 9. Катарина
Томић, ОШ „Слободан Бајић Паја“, 10.
Ксенија Зорановић, ОШ „Јован Јовано
вић Змај“, 11. Мила Маринковић, ОШ
„Јован Јовановић Змај“, 12. Мила Миљ
ковић, ОШ „Свети Сава“, 13. Ивана Ата
рац, ОШ „Трива Витасовић Лебарник“
Техника-техничко и информатичко
образовање
1.Јова Станковић, ШОСО „Радивој
Поповић”, 2. Катица Павловић, ШОСО
„Радивој Поповић”, 3. Елвис Бајрић,
ШОСО „Радивој Поповић”, 4. Петар
Лукић, ОШ „Бошко Палковљевић Пин
ки”

позор иш те
„Бран ис лав
Нушић“ и градски хор.
У Инђији је у петак, 26.
јануара одржана Светосав
ска академија у Културном
центру Инђија, а домаћин и
организатор овогодишње
академије била је Средња
школа „Др Ђорђе Натоше
вић“.
Како је истакла Ханади
Бјелић, директорица те
образовне установе то је
велика част за њихову шко
лу.
- Ми смо јако поносни што
смо ове године били дома
ћини Светосавске академи
је и потрудили смо се да
будемо на висини задатка - 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Српски језик и књижевност
1.Зоран Маховац, Митровачка гимна
зија, 2. Ивана Симић, ЕШ 9. мај, 3. Иси
дора Божић, Митровачка гимназија, 4.
Вук Бабић, Митровачка гимназија, 5.
Милана Маричић, МШ „Драгиња Ник
шић“, 6. Јелена Виторовић, Митровачка
гимназија, 7. Михајло Зорић, Митровач
ка гимназија, 8. Тијана Чолић, МШ „Дра
гиња Никшић“
Природне науке
1.Славко Крстић Митровачка гимна
зија, 2. Младен Писаревић МШ „Драги
ња Никшић“, 3. Славко Крстић, Митро
вачк а гимназија, 4. Душан Костић,
Митровачка гимназија, 5. Дарко Чучин
МШ „Драгиња Никшић“
Друштвене науке
1. Сенка Пајић, ЕШ „9. мај”
Музика
1.Јована Марин, МШ „Петар Кранче
вић“, 2. Сара Николић, МШ „Петар Кран
чевић“

истакла је Бјелић.
У оквиру Светосавске
академије уручене су Све
тосавске повеље просвет
ним радницима и ученици
ма који су се својим трудом
и залагањем истакли у про
свети. Светосавске повеље
овогодишњим лауреатима
уручио је председник Скуп
штине општине Инђија
Милан Предојевић.
-  Веома је значајно да у
континуитету обележавамо
школску славу Светог Саву.
Овогод иш њи
домаћ ин и,
Средња школа „Др Ђорђе
Натошевић“ на прави начин
су организовали прославу у
част првог српског просве

Физичка култура
1. Огњен Стојановић, ЕШ „9. мај“, 2.
Милош Митровић, Урош Вукајловић,
Мирко Мауна, Александар Секулић,
Душан Џодан, Дејан Антуновић екипно
ученици СТШ „Никола Тесла“, 3. Зорана
Гајић, ЕШ „9. мај“
Техника-практична настава
1. Ана Марија Моравац, Јован Ћетко
вић, Исидора Варазлић, Бојана Миле
тић, Рајко Петковић, Стефан Петровић,
екипа школе ЕШ „ 9. мај“, 2. Исидора
Варазлић, ЕШ „9. мај“, 3. Ана Марија
Моравац, ЕШ „9. мај“, 4. Бојана Миле
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
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У Шиду је у
сали Културно
образовног центра
одржана
Светосавска
академија на
којој су уручене
Светосавске
повеље ученицима
и просветним
радницима.
По први пут
публика имала је
прилику да ужива
у програму у новој
адаптираној сали
КОЦ-а која је том
пригодом и
свечано отворена
титеља -  рекао је Предоје
вић.
Свет ос авс ка
повељ а
додељује се основним,
средњим школама и пред
школској установи у циљу
афирмације стваралаштва.
У основним и средњим шко
лама повеља се додељује
ученицима и просветним
радницима за посебан
допринос образовању и вас
питању, а у предшколској
установи васпитачу за при
мену савремених метода и
облика рада. Одлуку о доде
ли Светосавске повеље
донел а
је
комис ија
коју је именовала СО Инђи
ја, а подразумева диплому и
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Прослава у Купинову

Председник општине Жељко Трбовић на слави у Купинову

Поводом школске славе
Светог Саве  27.јануара  су
у све три основне и средњој
техничкој школи   одржане  
светосавске свечаности, уз
пригодан културно-уметнич
ки програм који су припре
мили ученици, као и ломље
ње славског колача уз при
суство месних пароха, а
челници пећиначке локалне
самоуправе присуствовали
су свечаностима у свим
школама.
Предс едн ик
општин е
Пећинци Жељко Трбовић
новчану накнаду која ове
године износи 15.000 дина
ра.
Светосавска академија
којом је, на нивоу румске
општине, обележена школ
ска слава Свети Сава – одр
жана је 26. јануара у препу
ној великој дворани Култур

штвених наука, музике, ликовног ства
ралаштва и физичке културе, Свето
савску повељу добили су:
Мила Ћалић, Бланка Славик, ОШ
„Сава Шумановић“ Ердевик; Живко Бје
лић, Јована Божић ОШ „Бранко Радиче
вић“ Шид; Тамара Јевтић Основна шко
ла „Вук Караџић“ Адашевци; Кристина
Смиљанић, Јелена Здјелар ОШ „Срем
ски фронт“ Шид; Милош Тутић - хармо
ника, Зорана Субић – флаута, Основна
музичка школа „Филип Вишњић“ Шид;
Никола Понигер, Здравко Бјелић Гим
назија „Сава Шумановић“ Шид.
За посебна достигнућа у областима
књижевности, природних наука, дру
штвених наука, музике, ликовног ства
ралаштва и физичке културе, Свето
савску повељу добили су просветни
радници:
Биљана Голубовић - наставник физи
ке, Александра Боројевић – учитељица
ОШ „Бранко Радичевић“ Шид; Снежана
Томић-  професор географије, Бојана

присуствовао је свечаности
у Основној школи „Душан
Вукасовић Диоген“ у Купи
нову и том приликом је изја
вио да није случајно што је
баш у купинској школи, чија
реконструкција треба да
започне ове године.
-  Свети Сава као утеме
љивач српске писмености
од изузетног је значаја за
школство а вредности које
је он поставио и следио ми
морам о
след ит и
и
данас. Пећиначка локална
самоуправа наставља да

улаже у школство као што
смо обећали, и чинићемо
све што је у нашој моћи да
овој деци обезбедимо још
боље услове за стицање
знања. Захваљујући помоћи
Владе Републике Србије
основна школа у Купинову
биће потпуно реконструиса
на и тиме ћемо овој деци
омогућити још боље услове
за учење како би једног
дана постали вредни људи
и чланови друштва – иста
као је први човек Општине
Пећинци.

ног центра. Домаћин ового
дишње Светосавске акаде
мије је била ОШ „Небојша
Јерковић“ из Буђановаца
која ове године обележава
60 година рада.
Ученици и наставници ове
школе припремили су и при
годан програм, а потом се

бројним гостима, ученицима
и профес орима обратио
Стеван Ковачевић, председ
ник СО Рума је истакао да
се Светом Сави морамо
свакодневно и изнова вра
ћати, као што се жедан
човек на исти извор враћа.

Лепињица -  професор физике, ОШ
„Сремски фронт“ Шид; Ивица Кузмано
вић - наставник солфеђа, Младен Вук
мир -  наставник хармонике, Основна
музичка школа „Филип Вишњић“ Шид;
Јелисавета Тутић - проф. групе економ
ских предмета, Милена Шинка - профе
сор информатике, Гимназија „Сава
Шумановић“ Шид.
За модерну организацију рада и при
мену савремених метода и облика рада
за припремање и учествовање деце на
смотрама и такмичењима установа као
и за успешну презентацију рада са
децом и рада установе уопште Свето
савску повељу добиле су:
Сања Латас – васпитачица, Татјана
Ресановић – васпитачица, Предшкол
ска установа „Јелица Станивуковић
Шиља“ Шид.

ИНЂИЈА
Светосавске повеље уручене су у
конкуренцији просветних радника у

основним школама за непосредан
рад са децом узраста од првог до
четвртог разреда Татјани Лемаић,
професорици разредне наставе у
Основној школи „Душан Јерковић” у
Инђији; у конкуренцији просветних
радник а у основним школама за
непосредан рад са децом узраста од
петог до осмог разреда награђена је
Сенка Свилар, професорица немач
ког језика у ОШ „Јован Поповић“ у
Крчедину. У конкуренцији просветних
радника у средњим школама за непо
средан рад са децом Љиљани
Жижић, професорици географије у
инђијској Гимназији; у конкуренцији
ученика основних и средњих школа
Вуку Милос ављевићу, ученик у
четвртог разреда Средње техничке
школе „Михајло Пупин” у Инђији и у
области предшколског васпитања
Наташи Механџић, васпитачици у
Предшколској установи „Бошко Буха”
у Инђији.
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Старопазовачки просветари
прославили Светог Саву

ОШ „Небојша
Јерковић“ из
Буђановаца која
ове године
обележава 60
година рада била
је домаћин
овогодишње
Светосавске
академије. Ученици
и наставници ове
школе припремили
су и пригодан
програм, а потом
се бројним
гостима,
ученицима и
професорима
обратио Стеван
Ковачевић,
председник СО
Рума је истакао да
се Светом Сави
морамо
свакодневно и
изнова враћати,
као што се жедан
човек на исти
извор враћа

По први пут су се на
Савиндан окупили сви про
светни радници са подручја
старопазовачке општине,
заједно са свештенством,
представницима локалне
самоуправе, јавних преду
зећа и установа, како би
још
једн ом
показ ал и
захвалност за све шта нам
је Свети Сава оставио у
аманет. Свечаност у вединг
центру „Ванила“ почела је
Светосавском химном и

духовним песмама у изво
ђењу хора основних школа
„Пинки“ из Старе Пазове и
„Слободан Савковић“ из
Старих Бановаца, који је је
премијерно наступио у
овом саставу, под руковод
ством Владане Бзовски.
Животно дело Светог Саву
представља трајну просве
титељску и цивилизацијску
тековину, која нас подсећа
да је улагање у младе и
брига о њима сигуран пут

ка изградњи бољег и
напреднијег друштва. Упра
во млади и брига о њима,
један је од приоритета руко
водства Општине Стара
Пазова, стога је председник
Општине Ђорђе Радиновић
подржао ову иницијативу,
да се сви просветни радни
ци, чија је улога у животу
деце и младих велика, оку
пе на Савиндан и заједно га
прославе.

Ј. К.

– Светосавље је духовна
матриц а
нашег
рода,
морална вертикала и потка
која је обликовала нашу
прошлост, без које тешко
може да се разуме сада
шњи тренутак. Кратке су
историјске етапе, или их
готово нема, у којима је срп
ски брод пловио мирним
морем. Што су таласи исто
ријских, вредносних, поли
тичких искушења већи, срп
ском народу је Светосавље
потребније као исходиште и
уточиште. У неговању све
тосавског духа посебну
одговорност имају школе и
образовни систем, у чије је
темеље први камен ударио
и на чијој је свакој цигли по
једну поуку исписао управо
Свети Сава -  рекао је Сте
ван Ковачевић.
О Светом Сави је бесе
дио и протојереј Сретен
Лазар ев ић, архијер ејс ки
намесник румски.
 - Његове смо крви, њего
вог смо рода, његовог ДНК.

Дакле, у себи носимо запис
његових снага и могућност
да се уздигнемо и будемо
светији – поручио је Сретен
Лазаревић.
Најбољим ученицима из
свих основних и средњих
школа по један, Светосав
ске повеље и новчане
награде у износу од 10.000
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
шњи труд.
– Припремао сам се за
сва та такмичења на којима
сам био. Више волим дру
штвене предмете и плани
рам да упишем карловачку
Гимназију – рекао је Нико
ла.
Александра Михајловић
је најбоља ученица градске
ОШ „Иво Лола Рибар“ која
очекује да ће основно обра
зовање завршити, такође,
као вуковац.

– Ја још нисам сигурна
шта ћу уписати, јер се двоу
мим између гимназије и
медицинске школе – фар
мацеутски смер, још ћу раз
мислити. Немам страха од
средње школе, само се
мора озбиљно учити – пору
чује Александра.
Пре почетка свечане ака
демије у Великом холу Кул
турног центра отворена је
изложба ликовних радова
малишана предшколског
узраста и ученика основних
школа румске општине,
инспирисаних ликом и
делом Светог Саве.
Традиционално, на Све
тосавској академији се уру
чују и награде Хуманитар
ног фонда „Јасмина Мило
шевић“, а реч је о најбољим
литер арн им
радов им а
школске омладине за 2017.
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 бајк а
Шеширџија“, у категорији од
петог до осмог разреда
Лазар Линцнер, ОШ „Душан
Јерковић“, Рума за рад
„Наследник (Моја аутобио
графија)“, док је у категори
ји средњошколаца најбољи
био Срђан Ђурђевачки,
Гимназија „Стеван Пузић“
за рад „Чуда Светог Саве“.
Награђенима је припала
новчана награда у износу
од по 10.000 динара и књи
га. Њихови  радови ће бити
објављени у књизи Хума
нитарног фонда која ће се
штампати са свим осталим
награђ ен им
радов им а
после 10 година рада фон
да, односно 2020. године.
Наравно, и у свим школа
ма румске општине 27.
јануара је обележена школ
ска слава Свети Сава при
годним програмима које су
припремили ученици и
њихови наставници и про
фесори, уз обред освеће
ња славског колача и кољи
ва.
Е. М. Н.

Директори старопазовачких школа
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ШКОЛСКА СЛАВА У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

П

оводом обележавања школске
славеСветиСаваградоначелник
Сремске Митровице Владимир
Санадер је обишао радове на изград
њи нове основне школе „Добросав
Радосављевић Народ“. Градоначелник
јеизразиозадовољствоштосерадови
којисузапочетипредвегодинеприво
декрају.
 Све иде по плану, по уговореној
динамици и без кашњења. Мислим да
ћемо до краја марта имати завршене
радове. У међувремену биће расписа
нитендеризафасадуипартерноуре
ђењеивећнегдеумајуилијунућесве
бити завршено и спремно за нову
школску годину, тако да ће сви ђаци у
септембрумоћидакренууновушколу

Изградња нове школе при крају
– 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
сан свих грађана Мачванске Митрови

Са свечаности у Мачванској Митровици

це и околних села северне Мачве
остварује.
 Мислим да ће ово бити један пре
лепобјекаткојизадовољавасвестан
дарде, и да ће деца која буду ишла у
нову школу бити у много бољој ситуа
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. Нова школа је пројектована за
600 ученика, а поред деце из Мачван
ске Митровице ову школу ће моћи да
похађајудецаизоколнихсела.Уплану
је и изградња нове фискултурне сале
на месту старе школе која ће након
уређења нове школе због изградње
салебитипорушена.

Андреа Димић

ВРДНИК

Трећи Светосавски бал

С

ветосавскибал,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.
Светос авс ким балом се
настављаранијатрадицијаодр
жавања балова у Врднику, а и
овај је организован под покро
витељствомиришкеопштине.

Светосавски бал у Врднику

Драган Драгичевић
и владика Василије
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АЛКОХОЛИЗАМ КОД МЛАДИХ

Од забаве до зависности

Конзумирање
алкохола почиње
као забава, бег
од проблема и
игнорисање
стварности.
Међутим данас је
све више младих
људи који нажалост
завршавају трагично,
јер често наивно
испијање алкохола
води до тешке
зависности или
преране смрти

„Једном се живи“, изјава коју често
можемо чути од тинејџера као оправ
дање за често конзумирање алкохола.
Постоји много разлога због којих се
млади одлуче да пробају неко пиће.
Најпопуларнији је свакако да би били
прихваћени у друштву. Након тога,
младима је забавно да сумирају шта су
све попили, како су дошли кући, и да
ли се уопште сећају с ким су били те
вечери. Овакве на први поглед беза
злене ситуације често воде ка томе да
адолесценти постану прерано зависни
од алкохола. Младим људима је
потребно да се осећају јачим него што
већ јесу, да их прихвати друштво, и да
покажу самосталност. Међутим то је
све лаж јер наизглед савршен осећај

може да се за час претвори у ноћну
мору. И шта онда? Како изаћи из зача
раног круга зависности?
Млади развијају свест о алкохолу у
најранијем добу како из окружења у
којем живе, па тако и из разних телеви
зијских садржаја који рекламирају
алкохол као нешто без чега ниједна
забава не може да почне. Негативне
стране алкохола се остављају по стра
ни, а многи данас не схватају значај
овог проблема. Истраживања показују
да дете са чак пет година најчешће
има став о алкохолу док се касније у
тинејџерском добу тај став још више
развија.
- Алкохолизам је данас веома прису
тан и раширен код младих. Због оби

Вишак едукације не може да шкоди
Ученици средње ПШХ школе кажу
да су радионице на тему алкохолизма
и осталих психоактивних супстанци
које се одржавају у њиховој школи
недовољне.
-  По мом мишљењу требало би да
буде што више едукативних радиони
ца које се баве овим проблемом. Било
би добро да дође неко ко се бави
тиме и да сугерише на такав проблем.

Свестан сам последица конзумирања
алкохола и знам да је штетан по здра
вље. Приметио сам да има оних у
друштву који се баш истичу и неретко
претерују када пију алкохол. Што се
тиче савета они не желе да их прихва
те и не разумеју колико штете наносе
себи. Зато често одустајем од давања
савета на ту тему – каже ученик четвр
тог разреда Младен Максимовић.
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Др Ивана Шојић

чаја у нашем народу ниједна прослава
не може да прође без конзумирања
алкохола у великим количинама, с
тога имам утисак да околина благона
клоно гледа на тај проблем. Често осе
тљивија деца западају у разноразне
проблеме, желе да буду као одрасли,
имитирају их, желе да се докажу пред
вршњацима, па експериментишу са
алкохолом. Расположење им стално
опада, имају љубавне јаде и проблеме
са вршњацима тако да на тај начин
покушавају да забораве на те пробле
ме. Притом, када све прође, забора
вљају да проблеми не нестају него су
и даље ту. Комбинују различите врсте
алкохолних пића, а пошто су млади тај
алкохол брже и теже делује на њихов
организам. У мањим количинама
долази до тога да су они опуштенији,
слободнији али са већом дозом алко
хола јавља се потиштеност, раздраже
ност, агресивност а на крају и оштеће
ње нервних функција као и дисконтро
ла – објашњава дечији психијатар
Ивана Шојић.
Што се тиче знакова који могу укази
вати на појаву алкохолизма код мла
дих дечији психијатар Ивана Шојић
одговара за М новине и на то питање:
-  Знаци који указују да постоји про
блем јесу умор, агресивност, другачије
понашање, раздражљивост, незаинте
ресованост за било какве активности.
Често се дешава да адолесценти пре
спавају код друга или другарице после
журке. У таквим ситуацијама родитељи
морају да обрате пажњу и да провере

Сања Владисављевић

с ким иду и кад се враћају. Када се вра
те из града да попричају са њима, и да
виде у каквом су се стању вратили –
каже Ивана Шојић.
Она додаје и то да данас млади мно
го рано крећу са испијањем пића и то
чак са десет година. Дечији мозак је
јако осетљив и могу се јавити трајна
оштећења приликом дуготрајне конзу
мације алкохола. Поред тога што рани
је крену са конзумацијом алкохола

Истраживања
показују да дете
са чак пет година
најчешће има став
о алкохолу док
се касније у
тинејџерс
 ком
добу тај став још
више развија
имају четири пута веће шансе да обо
ле од алкохолизма. Такође напомиње
и то да је велика вероватноћа да ће
дете пити уколико је у породици при
сутно испијање алкохола. Због наведе
них разлога акценат треба ставити на
превентиви, да се овакви проблеми не
би често јављали.
- Важно је да постоји добра едукаци
ја у школама као и то да друштво буде

Алтернатива увек постоји
Своје негативно искуство са нама је
поделио и бивши некада малолетни,
а данас пунолетни пацијент лечен од
алкохолизма.
- Веома рано сам почео да конзуми
рам алкохол. Временом сам постао
агресиван и одбијао сам да прихва
тим да сам постао завистан од алко
хола. За мене је испијање пића било

решење свих мојих проблема. На
лечењу сам био скоро годину дана и
током лечења сам често долазио у
искушење да пробам алкохол. Међу
тим схватио сам да постоји и други
пут а највећу подршку сам добио од
своје породице која ми и дан данас
даје снагу да се одупрем овом про
блему – каже Ј. С.
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Младен Максимовић

мање толерантно на овакав проблем
код младих. Уколико постоји овакав
проблем родитељи заједно са млади
ма могу да нам се обрате у школском
диспанзеру у саветовалишту за младе
или код дечијег психијатра – каже
дечији психијатар Ивана Шојић
О овом проблему поразговарали смо
и са педагогом Средње прехрамбено - 
шумарско и хемијске школе у Сремској
Митровици Сањом Владисављевић
-  Што се тиче наше школе до сада
нисмо имали случајеве који су се вези
вали за алкохолизам, никада ништа
није пријављено, а ни примећено.
Углавном се проблем са претераном
употребом алкохола примећује на екс
курзијама. Већи део ученика који иначе
не конзумирају алкохол себи дају оду
шка на тим ђачким путовањима. Међу
тим у нашој школи се већ неколико
година не реализују екскурзије с тога и
немамо такве проблеме. У нашем
годишњем плану планиране су радио
нице на тему алкохолизма, његовог
утицаја на младе, као и проблема који
се успут могу јавити како у школи тако
и ван школе због претеране употребе
истог. Дајемо брошуре и приказујемо
неке истраживачке радове са том
тематиком. Те радионице се одржавају
сваке године и посећеност буде вели
ка. Често се дешава да се те теме про
влаче и на Грађанском васпитању да
би се што већи број деце упознао са
тим проблемом – рекла је Сања Вла
дисављевић.
У Србији је продаја алкохола мало
летним лицима као и служење истог
забрањена. Међутим очигледно је да
се тај закон не поштује. Млади могу да
купе алкохол на било којој трафици
која ради 24 часова, као и да наруче у
неком од кафића, клубова или кафана.
Кривица делимично полази од тргова
ца који не поштују закон да не продају
алкохол малолетницима, али са друге
стране крива је и инспекција чија је
контрола трговинских објеката недо
вољна.
Андреа Димић
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДЕЧУ

Село поново има место окупљања

П

рошле среде, 24. јануара, пред
седник општине Пећинци Жељко
Трбовић је са сарадницима оби
шао радове на реконструкцији Дома кул
туре у Дечу, где је у току извођење прве
фазе радова -  спољашње и унутрашње
малтерисање, као и постављање нове
електроинсталације.
Како је рекао председник Трбовић,
прва фаза радова је започела у децем
бру када је замењена столарија, а дана
шњи наставак радова јасан је показатељ
да посао не стаје и да оно што је обећано
треба испунити.
-  Током децембра смо започели нови
инвестициони циклус у нашој општини,
у оквиру којег смо покренули 34 инфра
структурна пројекта и са тим послом
се не сме стати. Трудимо се да одржи
мо обећање које смо дали мештанима

Деча и да урадимо реконструкцију Дома
културе. Надам се да ћемо у врло крат
ком периоду завршити радове и приве
сти намени овај објекат, а самим тим
омогућити нашим суграђанима да сва
спортска и културна дешавања обавља
ју у свом месту. Ово је веома вредан
пројекат а средства у износу од око 2,5
милиона смо обезбедили захваљујући
Покрајинском секретаријату за културу,
јавно информисање и односе са вер
ским заједницама – истакао је Трбовић,
и додао је да ово само почетак радова
у овом насељу, као и да је у плану да се
заједно са црквом и донаторима обнови
торањ на дечкој цркви који је срушен још
у Другом светском рату.
Мештани Деча преко двадесет година
немају простор у којем се одржавају кул
турна дешавања, а културно - уметничка

ПЕЋИНЦИ

ШИМАНОВЦИ

Најпотребнија
зимска гардероба
У уторак 23.јануара
Удружење жена „Шима
новчанке“   предало је
пећин ачк ом
Црвен ом
крсту коришћену одећу и
обућу за најугроженије
стан овн ик е
општин е
Пећинци, које су прикупи
ле чланице овог удруже
ња. Поред редовних
активности Шимановчан
ке се баве и хуманитар
ним радом, а како нам је
рекла Душица Милоше
вић, председница овог
удружења, у томе им
несебично помаже пећи
начка локална самоупра
ва и шимановачки Савет
месне заједнице.

друштва концерте одржавају у суседним
местима. Око 350 квадратних метара
простора овог објекта у центру насеља
пропадало је наочиглед мештана, који
сада не скривају задовољство због запо
четих радова.
-  Ја сам пресрећна. Из нашег Дома,
који је некада био један од већих у
Доњем Срему, пре само неколико месе
ци израстала су дрвећа, а сада он добија
сасвим нови изглед. Наша деца ће конач
но имати где да вежбају, да тренирају,
где да се окупљају а ми ћемо са задо
вољством одлазити на њихове концерте.
Захвални смо пре свега нашој локалној
самоуправи која се бори за нас и жели да
нам помогне да ова зграда, која је нека
да представљала ругло, поново засија
пуним сјајем – рекла је Верица Видицки
из Деча.

– Најугроженији Шима
новчани увек могу да
дођу до наших просторија
и пронађу одговарајућу
гардеробу за себе – рекла
је Душица Милошевић.
У пећиначком Црвеном
крсту акција прикупљања
кориш ћен е гард еробе,
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,
како за одрасле тако и за
децу.

Професионална
оријентација
Едукативни центар Дисципулус у
сарадњи са општином Пећинци и
удружењем Социо-екологично 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
тему професионалне оријентације,
а програм је подржао и Покрајин
ски секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице.
После успешно спроведеног
тестирања ученика осмог разре
да за избор будућег занимања у
Дечу, реализација професионалне
оријентације је настављена је и у

другим местима пећиначке општи
не – у Купинову и Доњем Товарни
ку. Према речима Ружице Мркаљ,
директора Едук ативног центра,
план је да се свим заинтересова
ним ученицима завршних разреда
основних школа пећиначке општи
не пружи помоћ при избору буду
ћег занимања и уписа средње шко
ле.
Крајњи циљ пројекта је интензи
вирање комуник ације између
институција на покрајинском нивоу,
невладиног и приватног сектора
ради подизања ефик асности у
образовању и запошљавању, као и
развоју дуалног система образова
ња, путем боље информисаности
и ефикаснијег решавања пробле
ма на нивоу локалне заједнице.

M NOVINE

31. JANUAR 2018.

27

У СУСРЕТ САЈМУ ТУРИЗМА

Срем и ове године
на заједничком штанду

У

сусрет
40.
Сајму
туризма у Београду,
у Пећинцима је про
шлог четвртка 25. јануара
одржан састанак представ
ника Туристичких организа
ција Срема, поводом зајед
ничког наступа на сајму под
слоганом „Диван је кићени
Срем“. У име домаћина
присутне је поздравио пред
седник општине Пећинци
Жељко Трбовић, који је том
приликом изразио задо
вољство због заједничког
наступа на предстојећем
сајму, као и да је пећиначка
општина у протекле чети
ри године доста урадила
по питању развоја туризма,
што је почело да даје резул
тате.
Током састанка догово
рени су детаљи око зајед
ничког наступа и промоције
Срема – од штампања про
мотивног материјала најин
тересантнијих дестинација
Срема и сваке општине, а
како нам је рекла Љубица
Бошковић директор Тури
стичке организације општи
не Пећинци и ове године
биће организована наград
на игра за посетиоце сајма
и штанда „Диван је кићени
Срем“, где ће свака општи
на обезбедити пригодне
награде.
-Тема овогодишњег зајед
ничког наступа на Сајму

туризма је „Лето у Срему“,
а свака сремска општи
на потрудиће се да на свој
начин представи култур
но-историјске и природне
лепоте свога краја. Што се
тиче наше понуде, ми има
мо већ устаљену и вео
ма популарну једнодневну
туристичку руту, током које
су посетиоци у прилици да
посете Музеј хлеба у Пећин
цима, Свињарску колебу у
Доњем Товарнику, Аксен
тијев кућерак у Огару, Спе
цијални резерват природе
„Обедска бара“ и на крају
као круна посете је Купино
во, где туристи могу видети

цркву Светог Луке задужби
ну деспота Ђурђа Бранко
вића, Ето кућу, као и остат
ке средњовековне тврђаве
Купиник, последње престо
нице српских деспота. Они
што морам да напоменем то
је да се број туриста пове
ћава из године у годину, а
посебно ми је драго да нам
се туристи враћају – иста
кла је Љубица Бошковић.
Општина Беочин први пут
наступа заједно са другим
сремским општинама на
Сајму туризма.
- Велико нам је задовољ
ство и част што наступамо
заједно на сајму. Иако ми

административно не припа
дамо Срему, територијал
но припадамо и одлучили
смо да се ове године зајед
но са другим општинама
представимо посетиоцима
сајма. Представићемо нај
занимљивије
локалитете
и манифестације у нашој
општини – базар тамбу
рице, вина и рукотворина,
Беочинско лето, Баноштор
ске дане грожђа, манастири
Раковац и Беочин – рекла
је Нада Пурић, члан већа
задужена за спорт, омлади
ну и туризам и сарадњу са
месним заједницама општи
не Беочин.

ЈАЗАК

Циљ – оживети село

У

Јаску је прошле године комплет
но уређен Дом култура, а сред
ства за његово уређење добијена
су од иришке општине.
– У тако уређеном Дому културе има
ли смо пре два месеца нашу традицио
налну манифестацију „Јесен иде дуњо
моја“. Ту нам се налази и месна канце
ларија, а уређена је и сала за венча
ње. Сада нам је остало да још набави
мо намештај, који нам је потребан како
би део Дома културе могли издавати
за свадбе и неке друге догађаје и тако
доћи до одређених, додатних средста
ва – каже за наше новине Бранко Гру
јић, председник Савета МЗ Јазак.

Један од највећих проблема Јазача
на је вода.
-  Иако ми имамо најквалитетнију
воду „Јазак“, имамо проблем са нашим
водоводом у којем је вода лоша. Сада
се улаже напор да тај водовод припо
јимо румском водоводу и да нашим
селом тече чиста пијаћа вода, мада
како рекох, имамо ове квалитетне
изворе – додаје Бранко Грујић.
Он истиче да је главни циљ Савета
МЗ Јазак да се село оживи, зато и труд
да се организују занимљиве манифе
стације.
-  Паралелно смо оживели и наше
Удружење жена. Имамо и своје култур

Бранко Грујић

но – уметничко друштво и велики број
секција – каже Бранко Грујић.

С. Џ.
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СВЕ ВИШЕ ГРАЂАНА „РУДАРИ“ И ТРГУЈЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА И ЗАРАЂУЈЕ
ВИРТУЕЛНИ НОВАЦ

Биткоин - дигитално
злато превара или не?!

Н

овинске ступце последњих месе
ци пуне вести о рударењу, „копа
њу“ вируелног злата и биткоини
ма. Наводно је један Новосађанин
купио чак 30 рачунара који „копају
злато“ на интернету само да би саку
пио што више биткоина, односно вир
туелног новца. По сремскомитровачки
кулоарима се прича да и све више
Митровчана рудари, а наводно се у
главном граду Срема појавила и
мењачница у којој можете папирнати
новац претварати у биткоине.
Многи сматрају да ће рударењем
илити „копањем“ виртуелног злата
брзо и без пуно труда доћи до неких
новаца. Да ли је заиста тако? Да ли је
дигитално злато превара или не?
Наиме, биткоин је један од оних
феномена за које су многи чули, али
ретко ко је у стању да објасни његову
суштину. Зна се да је у питању диги
тални новац који постаје све популар
нији у иностранству, али и код нас, али
мало коме је јасно како се он зарађује,
ко га исплаћује и како се троши.  
Биткоин је криптована валута коју је
2008. покренула особа или група људи
под псеудонимом Сатоши Накамото.
Идеја је била да се произведе валута
независна од централне власти, елек
тронски преносива са малом провизи
јом при трансакцији. Овај новац се не

штампа под окриљем централне банке
и има своја сопствена  правила. Ство
рен је дигиталним путем, коришћењем
компјутерске моћи у дистрибутерској
мрежи. Биткоин је само једна од преко
1.400 различитих криптовалута које се
могу пронаћи на интернету. Тржиште
криптовалута износи око 770 милијар
ди долара, од чега половину држи
десетак најпознатијих дигиталних
валута. Због бума биткоина у јавности
су занемарене друге криптовалуте,
које су прошле године биле успешније
него такозвано дигитално злато.
За прикупљање виртуелног новца
(рударење) неопходан је јак рачунар, а
будите спремни и на далеко већи

рачун за струју. Рударење је просец
којим се део снаге процесора позајм
љује систему, који решавањем сложе
них математичких операција верифи
кује трансакције у виртуелну валуту.
-  У опрему би минимално требало
уложити око 10.000 евра да би се за
седам, осам месеци вратило уложено.
Троши се пуно струје, сваки рачунар
док рудари потроши око 750 вати стру
је за сат времена. Знам да је порасла
потражња за јачим графикама, којима
је у последње време и цена нарасла,
јер су постале нагло популарне баш
због рударења. Па се тако цене гра
фичких картица сада крећу од 150 па
до 600 евра. Кинези су направили про

Ко изгуби кључ новчаника,
може само да плаче
При креирању биткоин новчаник а,
корисник добија пар кључева – приватни
и јавни. Јавни кључ служи да генерише
адресу на коју му други корисници могу
слати биткоине и није никакав проблем
ако и други знају за његов јавни кључ
(зато се тако и зове). Приватним кључем
се потписују све трансакције на том нов
чанику и он се мора чувати у тајности,
јер ко год контролише приватни кључ тај

контролише и биткоине у датом новча
нику. Осим што мора да пази да други не
дођу до његовог приватног кључа, кори
сник мора да пази да он не изгуби тај
кључ, јер су у том случају и његови бит
коини неповратно изгубљени.
Прича се по Сремској Митровици да је
један „копач“ виртуелног злата закључао
изгубио кључеве од неколико новчаника
и закључао 150 биткоина.
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АНКЕТА: Да ли знате шта је биткоин?

Непостојећи новац

Стефан Вуковић, Никола Стевић, Милош Ловчанин, Слободан Сандо, Наташа Папрић и Стјепан Дујић
Стефан Вуковић, ђак, Мартинци:
То је зарађивање преко интернета.
Никола Стевић, радник, Лаћарак:
Знам шта је, то је непостојећи новац.
Милош Ловчанин, ђак, Сремска
цесор баш намењен рударењу, чија је
првобитна цена износила 1.000 дола
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
само једна особа српског порекла, али
не знам ко је у питању – прича за М
новине Владимир Бировљев, програ
мер и професор информатике у митро
вачкој Средњој техничкој школи „Нико
ла Тесла“. Он додаје да зна људе који
су покуповали и по пет рачунара и који
су за пет година рударења зарадили
20.000 долара, али су им и трошкови
велики.
- Зато је маса људи и похрлила да се
бави рударењем биткоина, јер се
мисле, узећу кредит, уложићу у опре
му, седећу код куће и рачунари ће да
раде за мене. Класична српска прича
– каже Бировљев.
Они који су упознати са рударењем
на интернету, сматрају да су биткоини
одавно изрударени и да од тога данас
нема више вајде.
- Сада се лако могу рударити друге
криптовалуте и за то не треба пуно
мудрости. Питање је само да ли ће ти
се рударење исплатити и покрити тро
шак за опрему и струју коју ћеш иско
ристити са овим новим јефтиним валу
тама. Знам човека који је подигао кре

Школарина
у биткоинима
Медији су обавили и податак да је шко
ларину у новосадској Е-гимназији могуће
платити управо виртуелном валутом.
Разлог за то је, како су објаснили из ове
средње школе тај што је настава у Е-гим
назији базирана на информационим тех
нологијама, а овакав начин прикупљања
новца све је популарнији међу ученици
ма, те су се одлучили да им понуде и
могућност плаћања дигиталним новцем.

Митровица: Не знам шта је.Тешко да
могу да претпоставим.
Слободан Сандо, трговац, Рума:
Да знам.То је виртуелни, електронски
новац.

Владимир Бировљев

дит и купио опрему за 5.000 евра и
рударио пола године. Сакупио је 500
биткоина и продао их кад је комад био
300 долара. То је било пре пет година
– прича за наше новине саговорник
који је желео да остане анониман.  
Међутим, курс биткоина због велике
популарности свакодневно варира.
Тако је када се појавио, вредео свега
десет долара. Са вртоглавим пора
стом потражње скочила је и његова
вредност до чак 20.000 долара, да би
17. јануара један биткоин вредео
10.260 долара. Наводно, један од раз
лога пада вредности битокоина је и тај
пошто је јужнок орејски министар
финансија казао да и даље постоји
могућност забране трговања крипто
валутама. Јужнокорејски министар
Ким Донг-Јеон је за локалну радио
станицу рекао да ће влада у Сеулу
ускоро изаћи са мерама за борбу про
тив „ирационалног“ инвестиционог
лудила повезаног са криптовалутама,
преноси агенција Ројтерс.
Програмер Владимир Бировљев
прави паралелу између папирног и
вируелног новца:

Наташа Папрић, лекар, Сремска
Митровица: Не знам шта је биткоин.
Стјепан Дујић, угоститељ, Сремска
Митровица: Не знам, али сам чуо да
има неке везе са мењањем новца. А. Д.
-  Код биткоина су криптографске
методе, односно математички модели
или алгоритми начин заштите. У пита
њу су двестапедесетшестобитни алго
ритми који су јако сложени за откључа
вање.
Наш саговорник истиче да постоји
јак лоби који брани коришћење вирту
елног новца, док са друге стране расте
број људи који улази у целу ту причу.
-  Са биткоинима се званично не
може плаћати у Србији. Биткоини нису
уведени у регулативу и то је проблем.
Ако би државе криптовалуте увеле у
законске регулативе, онда бих и ја
почео озбиљније размишљати на ту
тему. Овако, у овим условима ми за
сада делује само као нелегална тран
сакција, немам појма како би се тај
виртуелни новац могао користити у
личне сврхе. Сада се кренуло и са
трговином, али не знам коликог ће то
даха бити, јер је законска регулатива
проблем, не може да се опорезује
таква врста новца – истиче Владимир
Бировљев.   
Идеја о биткоину је рођена у врло
занимљивом тренутку, у сред послед
ње велике финансијске кризе. Рад који
је први пут представио биткоин обја
вљен је 31. октобра 2008. на сајту bit
coin.org и о томе су обавештени чла
нови једне мејлинг листе посвећене
криптографији. Тајминг био одличан,
јер је логично да људи буду отворени
за алтернативни финансијски систем
баш онда када актулени финансијски
систем показује све своје слабости.
Међутим, осим малог броја заљубље
ника у криптографију, биткоин у почет
ку није успео да привуче много пажње.
Прва биткоин трансакција којом је пла
ћено нешто у „реалном свету“ одигра
ла се 22. маја 2010. године, када су
две пице плаћене укупно 10.000 битко
ина. То данас вреди преко девет мили
она долара.
Припремила
Биљана Селаковић

30

M NOVINE

ИНТЕРВЈУ

31. JANUAR 2018.

ИНТЕРВЈУ: ИВАНА ЖИГОН

Данас је најтеже бити човек
 Била ми је велика част да будем део овако великих Дана руске културе у Сремској
Митровици и чини ми се да је ових дана Сремска Митровица била центар Србије,
каже Ивана Жигон

У

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

: Митровчани су
MМNOVINE
НОВИНЕ:
након филма „65 година верно
сти“зане
занемели. Да ли сте очеки
вали овакву реакцију?
ИВАНА ЖИГОН:Тиши
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.
Председница сте Дру
штва српско – руског
пријатељства. Колико
смо ми као друштво
окренуту Русији?
Мислимдадолазивреме
укојемнисубитнеетикете,
нијебитнорећисамосрпско
рускопријатељство.Битнојеостати
човек,тојенајтежеданас.Имам
тупривилегијудавећдугогодина
водимДруштвосрпскорускогпри
јатељстваидамогудапотврдим
даљудикојисуосталивеза
низаоваквопријатељ
ство,имајувелику
потребудаоста
нуљуди,да
очувајуонај
корени
везу
са
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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.
Првакиња сте драме Народног позо
ришта од 1999. године, председница
Друштва српско  руског пријатељства
од 2002. и уметнички руководилац
рецитаторско  певачког ансамбла
„Косовски божури“ од 2005. године чији
су чланови деца из енклава Косова и
Метохије. Иду ли сви ови послови јед
ни са другима?
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 улога у нацио
налном театру, у години када обележа
ва 150 година од оснивања Народног
позоришта?
Нема,већдуженеиграм,алисенадам
даћемепозватидасевратимнасцену.
Нема Вас ни на филму и у телевизиј
ском серијама. Због чега?
Тајна,некакојасекријемождаиуовом
филму„65годинаверности“.
Разговарала
Биљана Селаковић

Промоција књиге у Галерији

ГАЛЕРИЈА СЛИКА „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД

Промоција књиге
за Савин рођендан

П

оводом обележавања рођенда
наСавеШумановића,уГалерији
слика у Шиду 23. јануара пред
стављена је монографија „Сусрети –
преплитањаделаСавеШумановићаи
Растка Петровића“ ауторке Милијане
Симоновић.Насамомпочеткупрогра
ма у спомен на великог ствараоца на
кога су Шиђани посебно поносни
директорка Галерије Весна Буројевић
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
зом уметничких дела. Цео пројекат је
подржало Министарство културе и
информисања што у довољној мери
говори о значају ове теме и односа
Растка Петровића и Саве Шуманови
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
историјууметностиијакојеважнода
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.
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (4) АНА КОМНИНА СУПРУГА КРАЉА РАДОСЛАВА

Ана између
Радослава и Фруга
Пише: др Снежана Булат

С

Готово сви
историчари,
који су говорили
о краљици Ани
и њеном браку
са српским
краљем,
позивали су
се на Житије
светог Саве
Теодосија
Хиландарца.
Хиландарски
игуман је Ану
осликао крајње
негативно

удбина Ане Комнине,
кћерке епирског владара
Теодора I Анђела Дуке
Комнина и супруге краља Радо
слава, обележила је историју
средњег век а. 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, пре доласка ново
прос већ ен ог
арх ие п ис коп а
Саве у Србију и заоштравања
његових односа са Димитријем
Хоматијаном. Брак је склопљен
из политичких разлога, јер су
родбински односи са Теодором
Анђелом били најбоље сред
ство којим би се обезбедила
његова толеранција у сукобу са
Охридском архиепископијом,
на коју је Сава унапред рачу
нао.

Измишљени
љубавник
Готово сви историчари, који
су говорили о краљици Ани и
њеном браку са српским кра
љем, позивали су се на Житије
светог Саве Теодосија Хилан
дарца. Хиландарски игуман је
Ану осликао крајње негативно,
што представља један „од
првих примера прик азивања
жене као узрока страдања у
српској књижевности. Опште је
мишљење да средњи век није

био наклоњен женама. Веома
често у литератури жена је при
казана крајње негативно - она је
оличење зла, продужена рука
ђавола, спремна да учини или
наговори на зло дело“. Теодо
сије је описао Ану као злона
мерну и лукаву жену и то све са
циљем како би је окривио за
многе неповољне догађаје које
су задесиле двор краља Радо
слава. Изрекао је низ осуда,
почевши од тога да је она крива
за Радослављево неурачунљи
во понашање, које је допринело
његовом свргавању с престола.
С друге стране, Радослава је
идеализовао и представио као
оличење хришћанских врлина,
благопохваланог, пожртвованог
владаоца, красног и изванреда
ног краља, који је страдао због
зле жене, изгубио разум и кру
ну, а напослетку, изгнан побегао
у Драч. „Јер благочастиви Радо
слав краљ у свему најпре бла
гопохвалан и изванредан,
постаде покоран жени, од које и
би повређен умом. Властела је
негодовала због неурачунљиво
сти ума његова и одступила од
њега и приступила млађем бра

ту његову Владиславу, те међу
браћом настаде мржња и гоње
ње због горке славе краљев
ства“.
Када је реч о негативним осо
бинама краљице Ане, Теодоси
је сведочи и о њеном прељуб
ничком чину. Несрећу која је
задесила Радослава у Драчу,
узроковао је Анин љубавник,
некакав Фруг, који не само да је
краљу отео жену, већ је поку
шао и да га убије. „Али му због
лепоте жене његове стадоше
завидети, и после кратког вре
мена би лишен те злонаравне и
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
устреми се да га коначно убије“.
У жељи да нагласи њену криви
цу, Теодосије прави паралелу
са Далилом, библијским лицем
из Књиге о судијама. Наиме,
Филистејски кнезови, чувши за
љубав коју Самсон осећа пре
ма Далили, пронађоше је и
рекоше: „Превари га и искушај
где му стоји велика снага и како

Несрећу која је задесила Радосла
ва у Драчу, узроковао је Анин љубав
ник, некакав Фруг, који не само да је
краљу отео жену, већ је покушао и
да га убије, сведочи Теодосије

Краљ Радослав је обогатио задужбину свога деде
Стефана Немање - манастир Студеницу

бисмо му доскочили да га све
жемо и савладамо. А ми ћемо
ти дати сваки по хиљаду и сто
сребрника“. Опчињен и зане
сен, Самсон јој је отворио своје
срце и открио да је извор њего
ве снаге у дугој коси. „А она га
успава на крилу своме. И дозва
човека те му обрија седам пра
мена косе с главе, и она га прва
савлада кад га остави снага
његова“. Тако је Самсон   стра
дао због зле жене, Филистеји су
га заробили, окованог га одвели
у тамницу и ископали му очи.
Причу о трагичној судбини
краља Радослава, Теодосије
завршава речима: „Поменути
Радослав побегавши од смрто
носног мача, изгнан из краљев
ства и лишен жене и одасвуд у
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КУЛТРУНИ ЦЕНТАР РУМА

недоум
 ици 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, која му се догоди од брата и
од лукаве жене. А хотећи зау
ставити братовљево неприја
тељство против њега, украси га
анђелским и иночким образом,
назвавши га Јован монах уме
сто Радослав“.

Пројекција
филма
о Румском
вашару

Неправда учињена
краљици
Занимљиво је да један други
средњ ов ек овн и
лит ер арн и
спис, проистек ао из пера
Доментијана, уопште не споми
ње Анину кривицу и њен  нега
тивни утицај на Радослава.
Доментијан говори само о скла
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
неки историјски извори о смени
престола говоре на сасвим дру
гачији начин. Мандић ће узроке
за овај догађај пронаћи у разво
ју политичких прилика на Бал
кану, а посебно ће нагласити да
је према краљици, која је све
ове године без икаквог разлога
сматрана за издајницу и невер
ницу, учињена велика неправ
да. „Његов таст, цар Теодор,
изгубио је живот 1230. године у
борби са Бугарима, па су ови од
тада, на челу са царем Асеном
II, имали великог утицаја на
политику целог Балкана, па и
Србије. Владислав је већ тада,
или нешто касније постао Асе
нов зет. Радослав, син грчке
принцезе, васпитан у духу грчке
култ уре, човек фил озофске
природе, није, изгледа, имао ни
жеље ни спремности да буде
владар војник. Бавио се бого
словским питањима, дописивао
са тадашњим охридским архие
пископом, чувеним Димитријем
Хоматијаном, који нимало није
био пријатељ самосталне срп
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Краљ Радослав
ске цркве. Изгледа да је Радо
слав, на ужас стрица Саве и уз
негодовање племства, и саму
српску цркву хтео опет да пот
чини грчкој Охридској архиепи
скопији. Сви ти разлози, дакле
додавши још и бујност младог
Владислава, довели су до
Радослављевог уклањања са
престола Србије“. Овакве ста
вове проналазимо и код Стано
ја Станојевића, који сматра да
је Ана неоправдано окривљена
и да не постоје елементи који
могу потврдити њено невер
ство. Према његовом мишље
њу „није сигурно да ли је цела
та романтична прича истинита,
или је измишљена. По томе
што се у нашим Поменицама
бележи, да се Ана покалуђери
ла и да је као калуђерица умр
ла у Србији, изгледа да се целој
овој причи, забележеној скоро

Радослав, син грчке принцезе,
васпитан у духу грчке култ уре,
човек филозофске природе, није,
изгледа, имао ни жеље ни спремно
сти да буде владар војник. Бавио
се богословским питањима, допи
сивао са тадашњим охридским
архиепископом, чувеним Димитри
јем Хоматијаном. Изгледа да је
Радослав, на ужас стрица Саве и уз
негодовање племства, и саму срп
ску цркву хтео опет да потчини грч
кој Охридској архиепископији

сто година после самих догађа
ја, не може поклонити пуна
вера“.

Страдање
због жене
Међутим, постоје историчари
који су подржали Теодосијев
став, почевши од Руварца, који
каже „да је са жене своје Радо
слав пострадао, да је с ње пре
сто изгубио, потуцао се изван
земље своје и напослетку расу
обукао и умро“. Са њим се сла
же и Јиречек, који наглашава да
је „Радослављева највећа
несрећа била његова жена,
због које се тужан и без круне
вратио у отаџбину, па завршио
живот у тамници као калуђер
Јован“.
Различита су тумачења због
којих је Ана негативно обојена.
Сматра се да је „Анина изузет
на лепота заправо представља
ла језгро потоњих прича о
њеној прељуби“. Такође, посто
ји мишљење „да краљица Ана
није била прихваћена у Србији,
јер је са својим мужем била на
страни Хоматијана, противника
српске аутокефалности“.
Обликовање лик а краљице
Ане у Житију светог Саве
надовезује се на уобичајену
негативну представу о жени. У
приказивању жене, стари писци
су једноставни. Жена је најче
шће симбол апсолутног зла;
врло ретко симбол апсолутног
добра. Средине нема. Нема
спајања добра и зла, које је
допуштено људима.
(У следећем броју:
Белослава, жена краља
Владислава)

У склопу прошлогодишњег
обележавања великог јубилеја
Румског вашара – 270 година
постојања – снимљен је и полу
сатни документарни филм о
вашару под називом “Румски
вашар” -  српски бренд са цар
ском повељом, 270 година тра
диције.
Овај филм је настао кроз
сарадњу Ворки тима и Завичај
ног музеја Рума, а под покрови
тељством румске општине.
За све оне који су пропустили
да филм погледају прошле
године, 10. октобра – на дан
организовања првог вашара –
уприличена је нова пројекција у
Културном центру, 23. јануара.
Пројекцији је присуствовао
велики број Румљана који су
тако, још једном показали да
имају велико интересовање за
историју свог града.
Још давне 1747. године,
када је Рума, Царском пове
љом, уврштена у ред тргови
шта, па до данас, сваког трећег
у месецу се одржава Румски
вашар.

Том приликом, у Руму долазе
људи из свих крајева Србије и
окружења да продају или купују,
виде или буду виђени, да пазар
зачине јагњећим печењем или
неким другим специјалитетом
који се нуди под бучним шатра
ма. Вашариштем тада проде
филује и до 30.000 људи.
– Кроз овај филм желели смо
да покажемо како данас вашар
функционише и снимали смо те
кадрове на вашару који је одр
жан у августу прошле године.
Ти летњи вашари буду и најве
ћи. У филму о историјату ваша
ра говоре и Снежана Јанковић,
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
чајни музеј, а везани су за овај
највећи румски бренд – рекао је
Драган Цакић, аутор овог доку
ментарног филма.
После пројекције гледаоци су
добили и ЦД са филмом о Рум
ском вашару.
С. Џ.
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VREMEPLOV
31. јануар
1808. Наполеон је анектирао
Дубровачку Републику. 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
конгресу додељен Аустрији.
1.фебруар
1650. Умро је француски фило
зоф, математичар и физичар
Рене Декарт. Одбацивши сваку
догму или доктринарност уче
ња, Декарт је четири основна
правила мишељења изнео у
чувеном делу “Расправа о мето
ди”. Сматра се зачетником
модерне филозофије рациона
лизма.
2. фебруар
1834. Српски кнез Милош Обре
новић објавио трећи хатише
риф турског султана Махмуда
ИИ, којим је уобличен политич
ки статус и правни карактер
Кнежевине Србије. Тим доку
ментом Србији припојено шест
нахија, а посебним бератом
кнез Милош добио достојанство
српског и наследног кнеза.
3. фебруар
1194. Немачки краљ Хенрик VI
ослободио је уз велику откупни
ну енглеског краља Ричарда И
(званог Лавље Срце), којег је на
повратку из Крсташког рата
1192. заробио аустријски војво
да Леополд.
1915. У Сарајеву је обешен срп
ски учитељ Вељко Чубриловић,
један од учесника у атентату 28.
јуна 1914. на аустроугарског
престолонаследника надвојво
ду Франца Фердинанда.
4. фебруар
1945. У месту Јалта на Криму
састали се британски премијер
Черч ил,
предс едн ик
САД
Рузвелт и совјетски лидер Ста
љин да би се договорили о
акцијама за завршетак Другог
светског рата и плановима за
послератни период. 1946. Бив
ши председник Владе Србије,
генерал Милан Недић, извршио
самоубиство током истражног
поступка у ком је био оптужен
за издају и ратне злочине у оку
пираној Србији у Другом свет
ском рату.
5. фебруар
1814. У Бечу објављена “Мала
простонародна славеносербска
песмарица” Вука Караџића, што
је означило почетак упознава
ња Европе са српском народ
ном поезијом.
1840. Рођен шкотски пронала
зач Џон Бојд Данлоп, 1887. изу
мео пнеуматску гуму.
6. фрбруар
1958. У авионској несрећи поги
нула 23 путника, међу којима 8
играча енглеског фудбалског
клуба “Манчестер јунајтед”.
Несрећа се догодила при
повратку из Београда, где је
енглески тим играо утакмицу
европског Купа шампиона с
“Црвеном звездом”.
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HOROSKOP
ОВАН: Упорно поку
шавате да одложите
сусрет са сарадници
ма, који вам намећу
додатне захтеве или одређена
правила. Добро процените под
којим условима треба да учините
пословни компромис или да при
станете на одређени уступак.
Делујете сувише узнемирено и
имате лош предосећај, на срећу
партнер уме да вас орасположи у
правом тренутку.

ВАГА:
Избегавајте
особу која уноси нега
тивно распол ожење
или додатну конфузију
у односу са блиским сарадници
ма. Уколико вам се стало да при
добијете нечије поверење, мора
те деловати присебно и у складу
са утврђеним правилима о сарад
њи. Пажљиво анализирајте свог
партнера, како бисте боље разу
мели ствари које вам можда и
оправдано прећуткује.

БИК: Имате добру
идеју и јасну визију,
али морате да прође
те кроз различите тест
ситуације у сусрету са сарадници
ма. Немојте потискивати своју
интуицију. Понекад је тешко обја
снити прави узрок или последицу
у пословним догађајима. Ако су
ваша осећања у складу са гласом
разума, без дилеме поступите као
што налаже ваша савест.

ШКОРПИЈА: Упорно
смишљате нову стра
тегију, али неко други
делује ефик асније и
делим ичн о
угрож ава
ваше
пословне интересе. Пословни
губитак илуструје вашу тренутну
немоћ да превазиђете лош дија
лог са сарадницима или да се
супротставите нечијем утицају.
Претерано инсистирате на својим
потребама у односу са вољеном
особом.

БЛИЗАНЦИ: Успех у
пословним сусретима
произилази из добро
осмишљених планова
и прецизни потеза. Ништа није
случајно, стога пажљиво анали
зирајте комплетну ситуацију.
Важно је да правилно наметнете
своју улогу у сарадничким редо
вима. Прижељкујете нови емотив
ни узлет, спремни сте да приме
ните своју омиљену стратегију
освајања у друштву вољене осо
бе.

СТРЕЛАЦ: На вама је
да донесете завршну
реч, која представља
добро решење или
позитивну прекретницу у послов
ној сарадњи. Осмислите добру
стратегију и покажите одговор
ност за своје поступке у друштву
сарадника. У сусрету са вољеном
особом нема потребе да реагује
те импулсивно, контролишите
своје изненадне изливе сујете
или љубоморе.

РАК: Нечији одговори
могу да се тумаче на
разл ич ите
начин е,
али ви имате лош
предосећај и страхујете од могу
ћег неуспеха. Потребно је да ути
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.

ЈАРАЦ:
Обрат ит е
пажњу на различите
информ ац ије
које
имају корисно значе
ње и представљају позитивну
орјентацију. Важно је да сачувате
поверење у одређене сараднике
и да се прилагодите савремени
јим идејама у пословању. У сусре
ту са блиском особом, нема
потребе да спутавате своје емо
тивне жеље или маштовите иде
је.

ЛАВ: Уколико вам се
не допада нечије
понашање, пажљиво
бирајте речи које
користите у сусрету са сарадни
цима. Дипломатска нота понекад
постаје неизбежна у преговорима,
а пословни компромис предста
вља једино исправно решење.
Партнер очекује да заблистате у
свом пуном сјају. Можда то пред
ставља одређени напор, али увек
вреди покушати са добром иде
јом.

ВОДОЛИЈА: Неко не
уважава ваше при
медбе, али различито
сти у размишљању и
понашању не треба да вас наво
ди на сумњу у своје способности.
Преиспитајте све могућности које
имате за сарадњу, увек постоји
неко заобилазно или добро реше
ње. Нема разлога да се понашате
сувише строго према блиској осо
би. Прихватите нечије искрено
извињење.

ДЕВИЦ А: Делујете
сналажљиво и ефика
сно у ситуацијама
када се решавају
заједнички пословно – финансиј
ски интереси. Потребно је да
осмислите нови модел понашања
и да подстакнете своје сараднике
на активну улогу у пословним пре
говорима. Размислите на који
начин треба да обрадујете своју
породицу, они заслужују вашу
искрену наклоност.

РИБЕ: Имате утисак
да вам недостају поу
здане информације о
новим догађајима на
пословној сцени или да вам
измиче добра прилика. Довољно
сте разумни да заштитите своје
интересе или да тестирате
ризична решења. У односу са
вољеном особом, избегавајте
принцип неког емотивног кажња
вања или љубавног ривалства
које вас удаљава од заједничких
планова.

Crkveni
kalendar
Среда, 31. (18) јануар
Св. Атанасије Велики; Св. Мак
сим Архиепископ српски
Четвртак, 1. фебруар
(19. јануар)
Преподобни Макарије Египат
ски; Свети Марко Ефески
Петак, 2. фебруар (20. јануар)
Преподобни Јевтимије Велики
Субота, 3. (21. јануар)
Преподобни Максим Исповед
ник; Свети мученик Неофит
Недеља, 4. фебруар
(22. јануар)
Свети апостол Тимотеј; Препо
добномученик Анастасије
Понедељак, 5. фебруар
(23. јануар)
Свети свештеномученик Кли
мент Анкирски
Уторак, 6. фебруар (24. јануар)
Преподобни Ксеније Римљан
ка; Свети мученик Вазила

Воћна
јафа торта
Састојци: кора: млевени кекс
300 г, млевени ораси 200 г, шећер
у праху 100 г, маслац 100 г, сок од
наранџе 2 дл. Фил: млеко 1 л,
густин 3 кашике, пудинг од ваниле
3 кесице, шећер 200 г, масалац
200 г, мини јафа кекс 250 г, воћни
микс 300 г, чоколада 100 г.

Припрема: Ставити на ватру
млеко са шећером, одвојити мало
млек а да се размути пудинг и
густин. Када млеко проври, скува
ти пудинг и оставити да се прохла
ди. Умутити размекшали маргари
на и додати прохлађени пудинг,
мутити миксером док се не сједи
ни. Све састојке за кору ставити у
чинију и саставити их. Сок додати
на крају постепено. На тацну за
сервирање ставити обруч за торте
формирати кору руком или каши
ком. На кору ставити 1/4 фила.
Слагати кекс са чоколадом окрену
том на доле. Преко кекса ставимо
замрзнути микс воћа. Преко воћа
ставити остатак фила.

• Боље бити мало глуп,
него мало паметан.
• Боље бити мртав пијан,
него мртав трезан.
• Боље бити активан
данас, него радиоакти
ван сутра.
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Добитници признања за школски спорт

ШКОЛСКИ СПОРТ

Награђени најбољи у Срему

У

ченици румске ОШ
„Вељко
Дугошевић“
постигли су најбоље
резултате у школском спор
ту у Срему, а од средњошко
лаца то су ученици Гимна
зије „Бранко Радичевић“ из
Старе Пазове.
По категоријама, међу
пионирима
за
школску
2016./17. годину најбоља
је ОШ „Вељко Дугошевић“
Рума, а међу пиониркама
ОШ „Душан Јерковић“ Рума.
У категорији омладинки
најуспешнија је Гимназија
„Бранко Радичевић“ Стара
Пазова, а омладинаца ТШ
„Никола Тесла“ из Сремске
Митровице.
Најбољим школама, али
и оним које су у поменутим
категоријама освојиле дру
га и трећа места пехари су
додељени на свечаности
која је 25. јануара одржана у
румском Културном центру
„Брана Црнчевић“ у орга
низацији Савеза за школ
ски спорт Срема и уз помоћ
Спортског савеза Рума и
локалне самоуправе.
Уручењу награда су при
суствовали Мирко Вуја
клија, председник Савеза
за школски спорт Срема,
Лазар Пилиповић, председ
ник Скупштине Савеза за
школски спорт Срема, Жељ
ко Танасковић, председник

Савеза за школски спорт
Србије и Урош Савић, 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
спорт као нешто што је лепо
и здраво. Сва ова такмиче
ња су важна за развој све
сти деце да је потребно да
се баве спортом и спорт
ским активностима. Спорт
је место где млади уче да се
достојанствено понашају и у
поразу и у победи. Ми имамо
велику подршку Министар

Душан Димић и Жељко Танасковић

ства омладине и спорта и
заједно радимо да што већи
број деце укључимо у наш
систем такмичења. Настав
ници физичког су основ овог
нашег система, они раде
са децом и ми организује
мо и едукације професора и
фокусирамо се и на конкрет
не пројекте као што је спорт
у школе, где утврђујемо које
вежбе треба деца да раде –
рекао је Танасковић.

Најбољи средњошколци:
Гимназија из Старе Пазове
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Мирко Вујаклија је истакао
да Савез за школски спорт
Срема организује такмиче
ња у 14 спортских грана за
ученике основних и средњих
школа у 95 школа у Срему.
– Укупно у школском спор
ту је учествовало 6.800 уче
ника и њихов 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 – истакао је Мирко
Вујаклија.
Бранко Вујовић је указао
да школски спорт треба да
има приоритет.
– Имамо подршку Покра
јине у томе, а и прошле годи
не ребалансом смо добили
додатних 50 милиона дина
ра за побољшање услова у
систему школског спорта –
рекао је Вујовић.
Уручењу признања је при
суствовао и Стеван Коваче
вић, председник СО Рума
који сматра да је ова све
чаност само круна једног
напорног рада.
 -Локална самоуправа
заиста доста улаже у раз
вој школског спорта јер је
управо то она база из које се
касније регрутују и врхунски
спортисти. Драго нам је да
наши ученици на овим школ
ским такмичењима заиста
постижу одличне резултате,
као и да има великог инте
ресовања за школски спорт.
Данас награђујемо најбоље,
али пажњу заслужују сви
који су учествовали на так
мичењима – истакао је Сте
ван Ковачевић и додао да ће
локална самоуправа и даље
улагати у опремање сала за
физичко васпитање у свим
школама у румској општини.
Душан Димић је настав
ник физичког васпитања у
градској школи „Вељко Дуго
шевић“ која је најбоља међу
основним школама у Срему.
Реч је о младом човеку који
три године предаје физичко
васпитање.
– И прошле године смо
понели ову титулу и укупно и
у категорији пионира. Наша
школа се труди да има так
мичаре у свим категорија
ма, али смо препознатљиви
по добрим резултатима у
атлетици, то је наш заштит
ни знак. Супер је радити са
децом и развијати им љубав
према спорту – истакао је
Душан Димић.
С. Џ.
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ФК ЈЕДИНСТВО

Нови тренер

Фудбалери Јединства са новим тренером

Ф

удбалери Јединства из Старе Пазо
ве, после скоро два месеца паузе,
почели су припреме за пролећни део
првенства у Војвођанској лиги група Југ.
Прозивку играча извршио је нови тренер
Драган Перишић који је на клупи заменио
Милана Вујасина. Јединство је јесењи део
првенства завршио на првом месту са 35

бодова. Новом тренеру се јавило 23 играча,
од којих четворица новајлија. До почетка
првенства Јединство ће тренирати у Старој
Пазови и одиграти неколико пријатељских
утакмица. Поред Јединства у старопазовач
кој општини припреме су почели и Раднички
из Нове Пазове, Омладинац из Нових Бано
ваца и Подунавац из Белегиша.
Д. Б.

ФУДБАЛ

Пећинчани на
добром путу

П

ећиначки ФК „Доњи Срем
2015“, члан Међуопштин
ске лиге Срем, започео
је са припремама а првој про
зивци тренера Дејана Ракића
одазвао се 21 фудбалер. Пре
ма речима Милоша Гмизића,
председника клуба и играча, у
наставак првенства улазе знат
но појачани.
- За сада су нам дошли Сава
Наић, Александар Љубојевић и
Немања Весић (Слобода, Доњи
Товарник), Милош Стоиљковић
(Младост, Буђановци) и Марко
Марјановић (Напредак, Попин
ци). На овоме нећемо стати,
те планирамо још 2-3 нова
играча. Клуб није нико напу
стио. Договорено је неколико
контролних утакмица.   Борцу
из Прогара гостујемо 4. фебру
ара, а Напретку из Попинаца
недељу дана касније. Румском

Јединству гостујемо 15. фебру
ара. На нашој Сувачи играмо
против Рудара из Врдника18.
фебруара и против Слободе из
Доњег Товарника 25. фебруара
– рекао је Гмизић.
Први део првенства фуд
балерима Доњег Срема 2015
неће остати у лепом сећању.
Наиме, са 16 освојених бодова,
првенство су завршили на 12
позицији на табели. Међутим,
фудбалски посленици из Пећи
наца се не предају. Полако пра
ве екипа која наговештава мир
није пролеће. Чини се, ипак,
да се увелико размишља и о
сезони 2018/2019. и нападу на
Сремску лигу. Истичу да, ако се
искористи повољан распоред у
првих пет кола (четири утрак
мице на „Сувачи“), могло би се
покушати и у овом првенству
нешто више.

НОВИ СЛАНКАМЕН

14. Шакалијада
Ловно-туристичка манифе
стација „Шакалијада“ одржа
ће се у суботу, 3. фебруара на
падинама Фрушке горе у око
лини Новог и Старог Сланка
мена. Манифестација се одр
жава по 14. пут а организатор
је Ловачко удружење „Слан
каменац“ из Новог Сланкаме
на, уз подршку Општине
Инђија и Туристичке органи
зације општине Инђија. Мани
фестација почиње у раним
јутарњим сатима окупљањем
испред просторија Удружења
а затим се креће према лов
ном ревиру. После доручка,
око 10 часова креће се у лов
на шакала а за поподневне
сате предвиђен је повратак у
село и ручак уз културноуметнички програм и доделу
признања.
Подсетимо, прошле године
учешће је узело више од сто
тину ловаца из земље и ино
странства међу којима су,
традиционално, ловци из
македонског града Тетово.
Ловачко удружење „Сланка
менац“ једно је од четири у
инђијској општини и распола
же са 11.800 хектара од укуп
но 32 хиљаде ловно продук
тивне површине.
Пријаве за учешће трају до
1. фебруара и врше се на
бројеве телефона: 064/3925302 и 064/0590-947.
М.Ђ.
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
ДОБИЛИ СИНА: Бора и Ана
Танасић -  Ноћај, Душан и Јована
Блануша - Љуково, Давор и Жељка
Кецман -  Рума, Данијел и Мартина
Исмаиловић - Сремска Митровица,
Јовица и Биљана Делић -  Вогањ,
Милан и Јадранка Бараћ - Лаћарак,
Дени и Драгана Видовић -  Нови
Сад, Рајко и Маја Вукмир - Сремска
Митровица, Хаџи Ненад и Марина
Чубра - Сремска Митровица, Дејан
и Јелена Вукмировић - Дивош, Иван
и Ивана Маркетановић -  Сремска
Митровица.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Никола и Мари
јана Војновић - Голубинци, Игњати
ја и Мирјана Ристић -  Краљевци,
Милан и Марија Мудрић -  Инђија,
Дејан и Драгана Ђорђевић -  Рума,
Раде и Данијела Калањ -  Рума,
Бојан и Биљана Малбашић -  Ман
ђелос, Драган и Александра Гладо
вић - Рума, Марко и Драгана Добош
-  Нови Сланкамен, Сава Ристић и
Звездана Сабовљевић Ристић - 
Рума, Синиша и Валентина Петко
вић - Сремска Митровица.
УМРЛИ: Пешић Владимир рођ.
1929, Станишић Зора рођ. 1941,
Жигић Спасенија рођ. 1925, Миљ
ковић Драгиња рођ. 1932, Вукади
новић Босиљка рођ. 1936, Будим
чић Душан рођ. 1931, Лазић Видо
сава рођ. 1955, Манастирац Цвета
рођ. 1927, Бербер Стево рођ. 1964,
Здјелар Милош рођ. 1929, Бакић
Драгутин рођ. 1958, Новоселац
Ђорђе рођ. 1957, Симић Нада рођ.
1956, Јовановић Зузана рођ. 1940,
Младеновић Живојин рођ. 1938,
Гроздановић Никодије рођ. 1937,
Убипарип Мирко рођ. 1959, Гајски
Нада рођ. 1936, Лазичић Чедомир
ка рођ. 1932, Бањац Стеван рођ.
1953, Милетић Роса рођ. 1944,
Воларић Славица рођ. 1948, Тодо
ровић Душан рођ. 1940, Марковић
Костадин рођ. 1929, Ромчевић
Милија рођ. 1934, Пантелић Мили
ца рођ. 1930, Малбаша Стојан рођ.
1928, Баталов Илија рођ. 1936,
Матијашевић Милош рођ. 1947,
Добројевић Милана рођ. 1932, Сла
дић Александар рођ. 1968.

RUMA
УМРЛИ: Милица Вуковац, рођ.
1926; Звонимир Мађар, рођ. 1946;
Мане Зораја, рођ. 1935; Аранђел
Васић, рођ. 1937; Мира Јанковић,
рођ. 1943; Иванка Станисављевић,
рођ. 1923; Јелка Колунџић, рођ.
1931; Драгица Шипка, рођ. 1932.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана 19.00 и 21.00 час
31.01. Легенда о Коловрату
1 – 7.2. Игра вешала

31. JANUAR 2018.

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Читање
У

Пише:
Драгана Попов

х, ал се некад читало! Књиге те да сазнате све о обичајима, али и
су се готово „гутале“, било је то туробан живот жене у то доба. Дај прво
као неко полутакмичење међу да сазнамо нешто о нама, а после да
вршњацима ко ће више књига да про откривамо белосветске занимљивости.
Милутин Миланковић, наш вели
чита. То су била времена! Ко и шта
данас чита? Питање на које је тешко ки научник написао је аутобиографи
одговорити. Неки који читају дневне ју „Успомене, доживљаји, сећања“
новине, било у штампаном издању, у две књиге. Прву сам прочитала за
било на сајтовима које имају ти медији два дана, а другу… Њу сам почела и
сматрају да је то довољно. Ма, важно схватила да је то стручно дело и да му
ми је да сам информисан, углавном нисам дорасла. Тако је углавном са
је оправдање људи који више немају свим књижевним делима. Инфлација
потребу да посегну за неком добром „књижевника“ је светски тренд. Знате
књигом. Наравно и то је релативно. ко све објављује књиге. Сви који могу
Шта је добра литература? Класици да финансирају издавање, а шта то
дело у себи носи није важно. Нек се
или књиге у тренду?
Постоји гомила нових издања, а пише и штампа. - Ја сам до сада изда
рекламе су ту да привуку вашу пажњу. ла три романа -  поносно истиче нека
Да ли сте икад били у ситуацији да вам назови списатељица. И у библиотеци
пријатељ или пријатељица предложе су ми пар пута сугерисали неке књиге
неки наслов као нешто невероватно, и признајем поклекла сам. Као то се
што још није до сада објављено и ви сад највише чита, па ајде и ја. И увек
подстакнути тим жаром прочитате то сам их разочарана враћала. Како годи
дело. Ћорак!   Књига наравно није ни не пролазе све више се враћам дели
близу ваших очекивања.
А шта очекујемо од
И у библиотеци су ми пар пута
књиге? Да нешто научи
мо, да сазнамо, да ужи сугерисали неке књиге и при
вамо у књижевном стилу
или да нас расплаче? И знајем поклекла сам. Као то се
то је наравно индивиду сад највише чита, па ајде и ја.
ално. Давно је једна моја
познаница читала неку И увек сам их разочарана вра
књигу (наравно у трен
ду), не сећам се ни име ћала. Како године пролазе све
на аутора ни наслова
књиге, али се сећам да више се враћам делима за које
у разговору о тој књизи сам сигурна да ће ми бити ужи
нисмо се баш разумеле.
-  Што читам дивну вање да читам
књигу - каже познаница.
- А о чему је то дело? - питам ја.
ма за које сам сигурна да ће ми бити
-  То је књига о женама талибана -  уживање да читам. „Српску трилогију“
спремно одговара. -  О, каква тема за Стевана Јаковљевића, читам где год
бестселер -  одговарам ја. -  Јао, знаш да отворим књигу, јер толико пута сам
како оне тешко живе -  јадикује позна је прочитала. Милош Црњански је био
ница над судбином жена „тамо дале увек тежак за читање и више сам воле
ко“. Ма, ја сам увек на страни жена где ла његову поезију, „Дневник о Чарно
год оне биле, али остала сам затечена. јевићу“, мали по обиму, а велик у сва
Књига о којој причам  је тад била врло ком смислу сам одбијала да прочитам
популарна, али је никад нисам про из неких сада знам безвезних разлога,
читала. Не могу ја узети књигу у руке а онда пре готово шест година стица
и читати о стварима o којима немам јем неких околности сам га прочитала
неко предзнање. Већина нас је чула за и осетила емоције које су излазиле из
талибане само из вести. Обичан чита сваке речи.
лац јако мало зна о историји талибана,
Неке књиге треба читати кад се
њиховим интересима и онда оп … књи налазите или у плус или у минус
га која ће вас просветлити. Одбијам да фази, а никад   кад сте онако равно
читам дела чији садржај не одговара душни. И никад зато што је књига на
мом менталном склопу и интересо топ листи, по избору неких људи који
вањима. Јанко Веселиновић је напи су нам далеко не само географски, већ
сао књигу „Сељанка“ у којој описује и духовно. Кажу да читање подмлађује
живот српске жене крајем осамнаестог мозак, побољшава памћење, смањује
и почетком деветнаестог века негде у стрес, може да нас разоноди. Треба ли
Мачви. Верујем да многи љубитељи још разлога да већ сад кренете по неку
књига са некаквих ранг листа нису у књигу и решите да ће то бити ваша
рукама имали ово дело, а у коме може редовна активност. Читајте људи!
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Болест која се
може спречити
Европска недеља превенције рака грли
ћа материце се обележава од 28. јануара
до 3. фебруара у циљу подизања свести  
жена о раку грлића материце и начинима
превенције. Овом недељом преноси се
порука о значају доступних превентивних
прегледа и мера превенције у нашој
земљи, у циљу спречавања оболевања и
умирања од рака грлића материце.
Основна порука свим женама је да је
рак грлића материце малигна болест која
се може спречити. „Стоп раку грлића мате
рице” је слоган којим апелујемо на наше
сестре, мајке, ћерке, пријатељице да у
Европској недељи превенције рака грлића
материце размишљају о свом репродук
тивном здрављу, и да у току године одвоје
дан када ће посетити свог лекара и иско
ристити неку од доступних могућности
превенције.
Препознајући значај ове кампање,
Завод за јавно здравље Сремска Митро
вица организовао је предавање на тему
значаја прегледа на  рано откривање кар
цинома грлића материце, које је намење
но женама репродуктивног доба. Такође, у
оквиру ове недеље, Центар за промоцију
здравља Завода за јавно здравље одржа
ће предавање ученицима Гимназије на
тему очувања репродуктивног здравља, са
посебним освртом на ХПВ инфекцију.

СА СВИХ СТРАНА

31. JANUAR 2018.

Свирепо убиство
У Руми се десило једно свирепо убиство
– наиме, 24. јануара унук С. М. стар 24
године, са више убода ножем у врат, усмр
тио је своју баку Миру Ш. (64) – како незва
нично сазнајемо, због новца, а потом хлад
нокрвно отишао у кладионицу, где је после
неколико сати и ухапшен.
Убиство се десило у стамбеном насељу
Игралиште, а тело несрећне жене је нашао
муж, док је унук још био у стану из којег је
потом побегао.
Супруг је позвао   Хитну помоћ која је и
пријавила случај полицији. Убрзо потом
полиција је пронашла и ухапсила унука под
сумњом да је извршио ово свирепо уби
ство.
Мира Ш. је сахрањена 26. јануара на
Градском гробљу у Руми.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

О заштити
животне средине

рањем месних одбора у Сремској Митрови
ци као и планом рада у 2018. години. Тако
ђе упознао је све присутне о важности
локалних избора у Београду и позвао их да
обавесте своје пријатеље, рођаке и позна
нике са територије Београда да дају подр
шку листи Покрета обнове Краљевине
Србије. Састанку је присуствовало неколи
ко људи који су дошли да чују програм и
идеју ПОКС-а који су попунили приступни
це и постали нови чланови ПОКС Сремска
Митровица.

Обука за брзо читање

РУМА

Пожар у центру града

У стамбеној згради у Орловићевој улици
4 ц у Руми избио је пожар који је угашен
после непуна четири сата. Како сазнајемо
од станара, пожар је избио око 4 сата ују
тро, 24. јануара, у подруму зграде.
Станари су одмах позвали румске ватро
гасце, а на терен је изашла и ватрогасно –
спасилачк а екипа Сектора за ванредне
ситуац
 ије у Сремској Митровици са којима
је био и начелник сектора Стеван Пејић,
као и екипа Хитне помоћи румског Дома
здравља и саобраћајне полиције.
Сам пламен није захватио станове и на
срећу, нема повређених, али је ходник згра
де био   толико пун дима, да су људе   из
станова ватрогасци   евакуисали кроз про
зоре и лествама спуштали на улицу.
Прозори свих станова су морали бити
отворени како би та велика количина дима
из ходника била извучена напоље.
Шта је узрок пожара утврдиће истрага,
али је битно да, сем материјалне штете,  
нема повређених.

Светски дан образовања о заштити
животне средине обележен је прошлог
четвртка, 25. јануара у сремскомитровачкој
Градској кући. Професори из Прехрамбе
но – шумарске и хемијске школе ученицима
завршних разреда основних школа одржа
ли су предавање на тему значаја очувања
животне средине. Подршку обележавању
овог дана пружила је и Градска управа за
образовање.
Како се могло чути, у Прехрамбено –
шумарској и хемијској школи постоји смер
техничар за заштиту животне средине. Пре
ма речима Маријане Артуков, професорке
стручних предмета у овој школи, образова
ње о заштити животне средине је изузетно
значајно, од вртића до универзитета.
- Обележавање Светског дана образова
ња о заштити животне средине реализујемо
у оквиру покрајинског пројекта „За чистије и
зеленије школе“, у којем наша школа уче
ствује претходних 10 година – изјавила је
професорка Артуков.
Мирјана Пјевац, начелница Градске
управе за образовање наводи да је циљ и
локалне самоуправе да се пробуди свест
код деце о значају очувања животне среди
не.
Б. С.

Подељене
чланске карте
На састанку Градског одбора Покрета
обнове Краљевине Србије у недељу 28.
јануара додељене чланске карте и промо
материјал странке у пуној сали II скупштине
Града. Осим тога, председник ГО ПОКС-а
Миливоје Тодоровић упутио је присутне о
тренутним дешавањима у странци, са
нагласком да ускоро почињемо са форми

У сали Градске куће у Сремској Митро
вици организована је свечана додела вау
чера средњошколцима за брзо читање као
производ сарадње између Града Сремске
Митровице и Центра за образовање „Моза
ик”. Додељено је пет ваучера које је примио
по један ученик из сваке средње школе на
територији Града.
-  То је петонедељни интензивни тренинг,
који полазницима доноси бројне предности
и добити. Прва и најважнија је брже и лак
ше читање са разумевањем, боље памће
ње, јача концентрација.– рекла је Јасмина
Марковић из Образовног центра „ Мозаик” .
Курс који ће трајати пет недеља ће уче
ници похађати сваке суботе у периоду од
17 до 19 часова. На првом часу полазници
курса ће добити лозинке за логовање на
софтвер, а предавач ће моћи да   пратити
ко, када и колико вежба.
А. Д.

МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Представа Низ пругу
На Великој сцени Позоришта „Добрица
Милутиновић“ у понедељак, 12. фебруара
са почетком у 20 сати биће одиграна позо
ришна представа „Низ пругу“, по мотивима
истоименог романа Јелене Недић.
Главну улогу у представи игра девојка
Невена, која се стицањем животних окол
ности нашла у свету криминала и проститу
ције. Тражећи начин да побегне из тешке
материјалне ситуације, главна јунакиња
постаје жртва трговине људима.
Драматизацију и режију потписује Сте
фан Тајбл, а у представи играју Наташа
Мрђа, Даница Црнобрња, Александра
Михајловић, Марко Вукићевић, Горан Вуча
новић и Давид Кулић.

