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Град ска упра ва за сао бра ћај, кому нал-

не и инспек циј ске посло ве орга ни зо-
ва ла је про шлог четврт ка, 1. фебру а-

ра саста нак са реги стро ва ним так си сти ма 
са тери то ри је Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Саста нак је одр жан у Град ској кући, при су-
ство ва ло му је два де се так так си ста, као и 
покра јин ски инспек тор за друм ски сао бра-
ћај Бра ни слав Пажур. 

Како се могло чути, нај ве ћи про бле ми 
реги стро ва них так си ста су нело јал на кон-
ку рен ци ја као и цена вожње. Због тога ће 
у наред ном пери о ду град ски сао бра ћај ни 
инспек тор зајед но са покра јин ским инспек-
то ром за друмски сао бра ћај поја ча ти кон-
тро лу дивљих так си ста са тери то ри је Гра-
да.

- Вла сник сам так си ја 23 годи не и оду век 
смо има ли про блем са нере ги стро ва ним 
так си сти ма. Јако је тешко иза ћи на крај с 
тим про бле мом, без обзи ра на рад инспек-
циј ских слу жби. Викен дом ста ве табле, 
поку пе нам муште ри је и ником ништа. Раз-
у мем ја да тре ба зара ди ти за хлеб, али ми 
који смо реги стро ва ни има мо оба ве зе пре-

ма држа ви, пре ма рад ни ци ма и када год 
дође до неке инспек циј ске кон тро ле, увек 
ми легал ни так си сти надр ља мо. Тра жи се 
од нас да ради мо на так си ме тар, али Град 
мора да доне се једин стве ну цену да би 
нам се иза шло у сусрет. Ми смо се сами 
недав но дого во ри ли да мини мал на цена 
вожње буде 150 дина ра, а 150 дина ра је и 
литра гори ва. Мора мо да дого во ри мо неку 
мини мал ну цену вожње, да би има ли за 
тро шко ве, одр жа ва ње и пла ту рад ни ка – 
напо ми ње Сте ван Мар кош, вла сник Жутог 
М так си ја. 

Зоран Дуго ши ја, вла сник так си ја Дуги 
тако ђе напо ми ње да је нај ве ћи про блем 
реги стро ва них так си ста нело јал на кон ку-
рен ци ја.

Начел ник Град ске упра ве за сао бра ћај, 
кому нал не и инспек циј ске посло ве Миро-
слав Јова но вић наво ди да је упра во циљ 
састан ка био да се локал на само у пра ва 
упо зна са кон крет ним про бле ми ма реги-
стро ва них так си ста, којих је на тери то ри ји 
Гра да 78. Про це не су да има мини мал но 
30 дивљих так си ста, ако не и више. 

- Так си сте смо упо зна ли са кам па њом 
коју ћемо спро ве сти зајед но са покра јин-
ским инспек то ром за друм ски сао бра ћај. 
Кон тро ли са ће мо нере ги стро ва не так си-
сте, пре све га да ли пошту ју све закон-
ске одред бе, да ли су про пи сно озна че ни, 
да ли пошту ју пра ви ла. По потре би ћемо 
изре ћи и одре ђе не мере, то може бити 
ски да ње реги стар ских озна ка, оду зи ма-
ње вози ла и слич но – изја вио је начел ник 
Јова но вић.

Бра ни слав Пажур, покра јин ски инспек-
тор за друм ски сао бра ћај иста као је да су 
покра јин ске инсти ту ци је увек спрем не да 
помог ну локал ним само у пра ва ма у реша-
ва њу про бле ма.

– Нама се Град обра тио да им помог не-
мо у реша ва њу овог про бле ма, а ини ци-
ја ти ва је поте кла од реги стро ва них так си-
ста, како бисмо ради ли на сузби ја њу сиве 
еко но ми је у друм ском пре во зу – казао је 
Пажур.

Пре ма речи ма над ле жних, опсе жне кон-
тро ле дивљих так си ста би тре ба ле да кре-
ну за око месец дана.  Б. Села ко вић

Сте ван Мар кошЗоран Дуго ши ја Миро слав Јова но вић Бра ни слав Пажур

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон тро ла дивљих так си ста
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УВОДНИК

Поново ради Телевизија М
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Славко Стијаковић, власник Телевизије Фрушка 
гора има бар два разлога за славље. Један је 
добијена судска пресуда против новинара 

сремскомитровачког портала Милана Миливојевића по 
приватној тужби, која постаје правоснажна, док је други 
много важнији. У питању је скори почетак рада 
новоосноване Градске Телевизије М. Стијаковић, иако 
власник већ поменуте ТВ Фрушка гора, одувек заступа 
тезу да ће нам телевизијски програм на локалу бити 
много бољи ако буде више конкуренције. Као неко ко је 
и сам неко време радио у „старој“ Телевизији М, 
разумем ставове Славка Стијаковића. Телевизијско 
новинарство ипак захтева неки рад, мало озбиљнији од 
шкрабања по мрежама и осталог фејсбучења. Али шта 
да се ради. У комунизму ћемо сви живети на Дедињу. И 
бићемо сви новинари, ако већ нисмо некакви 
политичари.

За оне који не знају Телевизија М је никла у оквиру 
предузећа ДП Радио М, које је основано 1991. године. 
Оснивач, први директор и главни уредник био је Иван 
Ракић, човек кога су блиски пријатељи звали 
„Багериста“. Биле су то деведесете, године најсмелијих 
могућности, а највећи успех ТВ М био је то што су 
његови новинари први снимили олупине „Невидљивог“ 
који је завршио у атару села Буђановци, за време НАТО 
агресије. За тај уређивачки успех сигурно је био 
заслужан Горан Матић, у то време савезни министар за 
информисање и човек неомиљен код петооктобарске 
власти, која је РТВ М „ослободила“ тако што му је отела 
власништво, превеславши га на правно споран начин у 
јавно предузеће. Тако су запослени у РТВ М доживели 

исту судбину коју су имали и за време СПС-ове 
владавине, пре смене Слободана Милошевића, када је 
судија Александар Благојевић умро под притиском оних 
који су му претили, јер је бранио право овог предузећа 
на инсајдерско приватизовање.  

Досовци су Јавно предузеће РТВ М приватизовали на 
свој пљачкашки начин. Предузеће је  купио наводно неки 
шофер из Новог Сада, који га је убрзо у „угасио“. Што му 
је била и намера, вероватно, пошто није исплатио цену 
по којој га је купио на лицитацији. Оно што није успело 
митровачком Суду, успело је досовској власти. Екипа 
Бојана Пајтића дозволила је да Сремске Митровица 
остане без своје телевизије. И тако док Шид има две, 
Рума једну, Инђија чак три, Град Сремска Митровица 
нема ни једну „своју“ телевизију. Чак ни колико свака 
вукојебина на јужној србијанској прузи.

Зато, повратак Телевизије М има смисла, не само по 
питању квалитетнијег информисања. Градска 
Телевизија М, име под којим је регистрована, треба 

да почне са емитовањем програма у првој половини ове 
године. Многи Митровчани који памте период „старе“ 
Телевизије М, очекују да проради телевизија која неће 
више бити под шапом разних ликова из окружења 
Ненада Лемајића и осталих „демократа“, који су дали 
све од себе да се угаси некадашња Телевизија М. Овом 
идејом руководила се и екипа која се окупила око идеје 
да М телевизија поново почне са радом. Оно што вреди, 
ипак се не може „угасити“ тако лако. То се видело и на 
примеру М новина, које је својевремено хтео да „затре“ 
највећи митровачки „демократа“ Ненад Лемајић у 
садејству са својим „жутим“ лоповима. 
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ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА ДО СТУП НА СРЕД СТВА ИЗ ПРЕТ ПРИ СТУП НИХ ФОН ДО ВА 
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Про це ду ре ком пли ко ва не, 
је ди ни спас кон сул тант ске ку ће

Ми ни стар ство по љо при-
вре де об ја ви ло је 25. 
де цем бра пр ви кон-

курс за сред ства из прет при-
ступ них фон до ва Европ ске 
уни је за раз вој се ла (ИПАРД), 
на ме њен за ку по ви ну но ве 
ме ха ни за ци је и опре ме, док 
је 4. ја ну а ра об ја вљен кон-
курс за ку по ви ну но вих трак-
то ра.

По љо при вред ни ци зах те ве 
за одо бра ва ње пра ва на под-
сти ца је за ку по ви ну но ве 
ме ха ни за ци је и опре ме мо гу 
под не ти до 26. фе бру а ра.

По љо при вред ни ци ће мо ћи 
да кон ку ри шу за укуп но 8,3 
ми ли о на евра бес по врат них 
сред ста ва за на бав ку трак то-
ра и ме ха ни за ци је, а Ср би ја 
ће до 2020. го ди не мо ћи да 
ис ко ри сти укуп но 175 ми ли о-
на евра из ИПАРД фон до ва.

Ви си на под сти ца ја из но си 
од 60 од сто до 80 од сто, у 
за ви сно сти од то га да ли је 
под но си лац мла ди по љо при-
вред ник, да ли се по љо при-
вред но га здин ство на ла зи у 
пла нин ском под руч ју и да ли 
се ин ве сти ци ја од но си на 
упра вља ње от па дом и от пад-
ним во да ма. Об у хва ће ни су 
сек то ри мле ка, ме са, во ћа и 
по вр ћа и оста ли усе ви (од ре-
ђе не вр сте жи та ри ца и ин ду-
стриј ског би ља).

Из но си под сти ца ја ко је 

ко ри сник мо же да оства ри у 
сек то ри ма во ћа, по вр ћа и 
сек то ру оста лих усе ва мо гу 
би ти од 5.000 до 700.000 
евра, а за сек то ре мле ка и 
ме са од 5.000 до 1.000.000 
евра.

При хва тљи ве ин ве сти ци је 
и тро шко ви од но се се на 
ку по ви ну но ве ме ха ни за ци је, 
опре ме и трак то ра и оп ште 
тро шко ве (тро шко ви за при-
пре му про је ка та и тех нич ке 
до ку мен та ци је).

Пе тар Са мар џић, ди рек тор 
Аген ци је за ру рал ни раз вој 

Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
ка же да на те ри то ри ји Гра да 
има ре ги стро ва но око 5.000 
по љо при вред них га здин ста-
ва. До са да је у Аген ци ју 
до ла зи ло три де се так по љо-
при вред ни ка ко ји су се рас-
пи ти ва ли о мо гућ но сти кон ку-
ри са ња за сред ства из прет-
при ступ них фон до ва Европ-
ске уни је. Ме ђу тим, не мо же 
да ли ци ти ра ко ли ко њих ће и 
за и ста кон ку ри са ти за сред-
ства из ИПАРД-а.

- Сред ства из ИПАРД-а су 
на ме ње на за сред ња и ве ли-

ка по љо при вред на га здин-
ства, док ма ла га здин ства 
ко јих је нај ви ше, не мо гу да 
кон ку ри шу јер не ис пу ња ва ју 
не ке усло ве. Ин те ре со ва ње 
по сто ји, али све је у фа зи 
ин фор ми са ња. Не бих прог-
но зи рао, оче ку јем пр ве зах-
те ве из Срем ске Ми тро ви це 
по чет ком или по ло ви ном 
фе бру а ра, али да ли ће то 
би ти пет зах те ва, 25 или 55, у 
овом мо мен ту не мо гу да 
ли ци ти рам. Не до ла зе сви у 
Аген ци ју за ру рал ни раз вој 
да се рас пи ту ју, јер су ко ри-
сни ци на ших услу га углав ном 
ма ла по љо при вред на га здин-
ства, они ве ли ки по љо при-
вред ни ци, за дру ге, ко ји су 
по тен ци јал ни апли кан ти, 
углав ном код нас и не до ла-
зе, не ма мо их у ба зи.  Раз вој-
не аген ци је и По љо при вред-
не струч не слу жбе су пр во 
ме сто где тре ба по љо при-
вред ни ци да се обра те за 
по моћ или ин фор ма ци ју. Они 
код нас до ла зе по основ не 
ин фор ма ци је оп штег ти па, 
око усло ва, ро ко ва, до ку мен-
та ци је. Да је мо им смер ни це 
шта им је нај бо ље да ура де, 
они нам пред ста вља ју сво ју 
би знис иде ју, на осно ву ко је 
им ми мо же мо ре ћи да ли да 
кон ку ри шу или не. Про це ду-
ра за пи са ње би знис пла на 
је сте ком пли ко ва на, а ка ко 

Упра ва за аграр на пла ћа-
ња (УАП) Ми ни стар ства 
по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де об ја ви ла је 
Во дич за ко ри сни ке ИПАРД 2 
про гра ма за Ме ру 1 – ин ве-
сти ци је у фи зич ку имо ви ну 
по љо при вред них га здин ста-
ва.

Во дич по ја шња ва усло ве 
за до би ја ње сред ста ва, 
фи нан си ра ње про је ка та, 
кон тро лу, по ступ ке и по треб-
ну до ку мен та ци ју.

Он по ма же ко ри сни ци ма 
да бо ље раз у ме ју цео про-

цес и њи хо ва пра ва и оба ве-
зе, од об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва, пре ко под но ше ња 
зах те ва за одо бре ње про јек-
та, кон тро ле на ли цу ме ста, 
при је ма ре ше ња о одо бра ва-
њу про јек та, ре а ли за ци је 
ин ве сти ци је, па све до 
ис пла те под сти ца ја.

Ви ше ин фор ма ци ја ко ри-
сни ци мо гу да до би ју у УАП, 
у По љо при вред ним са ве то-
дав ним и струч ним слу жба-
ма Ср би је и Вој во ди не, као и 
у ло кал ним и ре ги о нал ним 
раз вој ним аген ци ја ма.

Об ја вљен ИПАРД 
Во дич за ко ри сни ке

Сред ства из ИПАРД-а за ку по ви ну ме ха ни за ци је
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ми ни смо про шли обу ке за 
пи са ње би знис пла но ва и 
не ма мо ка дров ске ка па ци те-
те за то, ми по љо при вред ни-
ке усме ра ва мо на кон сул-
тант ске ку ће – на во ди Са мар-
џић. 

Наш са го вор ник на во ди да 
су по љо при вред ни ци од 
са мог стар та зна ли за усло ве 
ко ји ће се тра жи ти од њих 
уко ли ко же ле да кон ку ри шу 
за сред ства из ИПАРД-а.

- Ни су то не ки пре те ра ни 
усло ви, то су са мо усло ви за 
не ког ко се нор мал но ба ви 
по љо при вре дом. Е сад, про-
блем је тај што се ми до са да 
ни смо нор мал но ба ви ли 
по љо при вре дом, већ смо 
увек гле да ли ма ло да ушти-
не мо, и то ИПАРД не до зво-
ља ва. Ко ри сник мо ра има ти 
из ми ре не све до спе ле оба ве-
зе по осно ву јав них при хо да, 
укљу чу ју ћи и со ци јал на да ва-
ња. Мо ја пре по ру ка је да пре 
по чет ка ре а ли за ци је иде је 
по љо при вред ни ци оце не све 
ре ле вант не аспек те по сло ва-
ња, утвр де ис пла ти вост иде-

је и про це не ри зик. Та ко ђе, 
тре ба да иза бе ру до бре кон-
сул тант ске ку ће ко је ће им 
би ти парт не ри у ре а ли за ци ји 
би знис иде је - ис ти че Пе тар 
Са мар џић. 

Жар ко Су вић, ди рек тор 
По љо при вред не струч не 
слу жбе Срем ска Ми тро ви ца 
у те ле фон ском раз го во ру 
нам је ре као да по љо при-
вред ни ци зо ву, рас пи ту ју се 
за ИПАРД, али да за по сле ни 
у По љо при вред ној струч ној 
слу жби не мо гу да им из ра ђу-
ју би знис пла но ве, јер за то 
ни су об у че ни. 

- Је су би ли на обу ци, ме ђу-
тим ни су прак тич но об у че ни 
јер су до би ли са мо основ не 
ин фор ма ци је о ИПАРД-у. Не 
бих же лео да по пу ња ва ју 
до ку мен та ци ју и из ра ђу ју 
би знис пла но ве, па да их 
по љо при вред ни ци ка сни је 
окри ве ако им се од би је при-
ја ва – ре као је Су вић.

Је дан од ми тро вач ких 
по љо при вред ни ка ко ји раз-
ми шља да ку пи трак тор за 
ра тар ску про из вод њу сред-

стви ма из ИПАРД-а је Ми лан 
Ро сић. 

– На ше по љо при вред но 
га здин ство тре ба да об но ви 
ме ха ни за ци ју, а с об зи ром на 
то да се ба ви мо ис кљу чи во 
ра тар ском про из вод њом, за 
то би ми тре бао трак тор од 
100 коњ ских сна га, ко ји ко шта 
из ме ђу 45.000 и 60.000 евра, 
у за ви сно сти од опре ме. Још 
увек раз ми шљам да ли ћу се 
при ја ви ти на кон курс. Ком-
пли ко ва на је са ма про це ду ра 
кон ку ри са ња, те би се ве ро-
ват но мо рао обра ти ти не кој 
кон сул тант ској ку ћи за по моћ. 
Знам да се ре фун ди ра ју и ти 
оп шти тро шко ве, ко ји се ти чу 
кон сул тант ских ку ћа – ре као 
нам је Ро сић.

Ме ђу тим, ве ћи на по љо-
при вред ни ка не зна ко ли ко је 
апли ци ра ње за ИПАРД 2 
про грам озби љан и ком пли-
ко ван по сао, што по твр ђу је и 
Вла ди ми р Де ли ћ из но во сад-
ске кон сул тант ске ку ће „Те ра-
нор да“. 

– По сто ји ве ли ко ин те ре со-
ва ње, али са ми по љо при-

вред ни ци ни су до вољ но упо-
зна ти са са мим си сте мом 
функ ци о ни са ња ИПАРД-а. То 
је до ста ду го тра јан и ком пли-
ко ван про цес ко ји тра жи пре-
ци зност и од ре ђе не рад ње 
ко ји ма мо ра да при сту пи сва-
ко до ма ћин ство ко је же ли да 
апли ци ра за овај про грам. 
Нај зах тев ни ја ствар је из ра-
да по слов ног пла на, јед но-
став ни ји за ин ве сти ци је до 
50.000 евра и сло жен за оне 
из над те су ме. То је до ста 
ком пли ко ван про цес и по љо-
при вред ни ци не мо гу са ми то 
да ура де – ка же Вла ди мир 
Де лић.

За сред ства мо гу да апли-
ци ра ју по љо при вред на 
га здин ства ко ја су ре ги стро-
ва на ду же од три го ди не, а ту 
су још и оп ште и по је ди нач не 
ме ре за ви сно од на чи на 
апли ка ци је. 

Пра вил ни ци ма Ми ни стар-
ства по љо при вре де, шу мар-
ства и во до при вре де, пр ви 
пут је ја сно де фи ни са на це на 
услу га кон сул тант ских ку ћа и 
она из но си до мак си мал них 
12 про це на та од при хва тљи-
вих тро шко ва ин ве сти ци је.

– Це на је сте ви со ка али 
тре ба на по ме ну ти да се од 
тих 12 про це на та тро шко ва, 
уко ли ко се до би је ре ше ње о 
одо бра ва њу ин ве сти ци је, 
по љо при вред ни ку ре фун ди-
ра нај ма ње 60 од сто пла ће-
них тро шко ва. Та ко ђе це на 
услу ге ва ри ра и кре ће се од 
пет до 12 про це на та и она 
за ви си од тога да ли је ко ри-
сник ра тар, во ћар, сто чар, 
или све ком би но ва но. Што је 
ком пли ко ва ни ја струк ту ра 
про из вод ње, це на услу ге 
ра сте – по ја шња ва Угље ша 
Тр ку ља, пред сед ник Удру же-
ња по љо при вред ни ка оп шти-
не Ру ма.

На рав но, кон сул тант ске 
ку ће не да ју га ран ци ју да ће 
се сред ства до би ти, сем што 
се ис кљу чу је мо гућ ност да се 
по љо при вред ник од би је због 
не у ред не и не пот пу не до ку-
мен та ци је ко ју је до ста вио.

Би ља на Се ла ко вић

Ми ни стар по љо при вре де је 
сре ди ном но вем бра го во рио 
за М но ви не, те смо га том 
при ли ком пи та ли да ли ће 
про це ду ре за кон ку ри са ње на 
ИПАРД про грам би ти ком пли-
ко ва не, да ли ће на ши по љо-
при вред ни ци уме ти да пи шу 
та кве про јек те и на ко ји на чин 
ће се сред ства ре фун ди ра ти. 
Он је том при ли ком ре као 
сле де ће:

- Про це ду ра не ће би ти пре-
те ра но ком пли ко ва на. Пре ко 
по љо при вред них струч них 
слу жби и аген ци ја за раз вој, 
ра ди мо обу ке и при пре ма мо 
по љо при вред ни ке. Циљ нам 
је да има мо што ви ше љу ди 
ко ји ће, као ми си о на ри, мо ћи 
да иду по те ре ну и ши ре при-
чу о ИПАРД фон ду и об у ча ва-

ју по љо при вред ни ке ка ко да 
апли ци ра ју. У од но су на то 
ка ко је то у Ср би ји би ло до 
са да, про це ду ра је сте ком-
пли ко ва ни ја, али мо ра мо да 
ра ди мо на тој еду ка ци ји. Нас 
по сле ИПАРД-а оче ку ју де се-
то стру ко ве ће па ре уко ли ко 
уђе мо у ЕУ. Нас оче ку је 1,5 
ми ли јар да евра, јер нај ве ћа 
ко рист од ула ска у ЕУ је упра-
во у по љо при вре ди. И то 
ис кљу чи во за де ло ве ра тар-
ства, во ћар ства, по вр тар ства 
и пре ра ђи вач ку ин ду стри ју, не 
то ли ко за сто чар ство. Пр во 
мо ра да се ку пи ме ха ни за ци-
ја, па се на кон то га сред ства 
ре фун ди ра ју. Ва жно је на гла-
си ти, да сва ко ко ме бу ду одо-
бре на сред ства, та сред ства 
си гур но и до би ја. Ту не ма 

ди ле ме. ИПАРД је плат фор ма 
за сред ње по љо при вред не 
про из во ђа че, ту та ко зва ни 
тај ку ни не мо гу да уче ству ју. 
Јер у пи та њу су ли ми ти ра не 
по вр ши не. За ма ле по љо при-
вред не про из во ђа че, на рас-
по ла га њу оста ју на ци о нал не 
ме ре. И не ће мо ћи да се кон-
ку ри ше на оба ни воа. 

ИПАРД на ме њен 
сред њим про из во ђа чи ма

Бра ни слав Не ди мо вић

Пе тар Са мар џић Угље ша Тр ку ља Вла ди мир Де лић Ми лан Ро сић
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Неу о би ча је но висо ке 
тем пе ра ту ре за ово 
доба годи не „про бу ди-

ле“ су воћ ке из зим ског сна, и 
изма ми ле срем ске воћа ре да 
започ ну оре зи ва ње још у дру-
гој поло ви ни јану а ра. Про из-
во ђа чи се узда ју у добар род 
а и цену воћа, да јед ном како 
кажу не буду само у губит ку. 
И ове годи не нај ве ће коли чи-
не бре скве из Сре ма оти ћи ће 
за руско тржи ште.

У Ста рој Бин гу ли про сти ре 
се бли зу 100 јута ра под заса-
дом бре скве, јабу ке, кај си је, 
кру шке, шљи ве. Ови мешта-
ни сва ко вре ме без пада ви на 
кори сте у воћ ња ку, гле да ју ћи 

како биљ ка реа гу је на вре-
мен ске усло ве.

- Не оче ку је мо вели ки 
минус који би оште тио биљ ку, 
зато није рано за оре зи ва ње 
- нада се Емил Лазор, који 
под заса дом бре скве има око 
осам јута ра и дода је:

- Про шло го ди шњи род први 
пут сам про дао Руси ма, и то 
по цени од 80 цен ти за кило-
грам. Када би и ове годи не 
пла ти ли толи ко био бих задо-
во љан - каже овај воћар.

Емил је у свом дво ри шту 
изгра дио хлад ња чу и то из 
соп стве них сред ста ва, без 
кре ди та. Сво јим мешта ни ма, 
како нагла ша ва, пону ди ће 

скла ди ште ње воћа и то без 
накна де.

- То сам завр шио током 
про те кле годи не, тако да ове 
не морам да бри нем, одно сно 
да про да јем бре скву по било 
којој цени. Капа ци тет хлад-
ња че је до 50 тона, сам је не 
могу напу ни ти, а зашто не 
бих иза шао у сусрет сво јим 

сеља ни ма - сма тра Емил, 
који пла ни ра ако ове годи не 
буде у добит ку, да одмах уло-
жи новац у даљу про из вод њу.

У овом малом месту са око 
150 ста нов ни ка, све више се 
поди жу заса ди под воћем. 
Иде алан поло жај села на 
јужним пади на ма Фру шке 
горе, са доста сун ча них дана, 

СРЕМЦИ ЗАПО ЧЕ ЛИ ОРЕ ЗИ ВА ЊЕ ВОЋКИ

Бре сква и ове годи не за Руси ју

Поред воћар ства које је 
поче ло да се раз ви ја у Ста рој 
Бин гу ли, мешта ни исти чу и 
пче лар ство које је послед њих 
годи на по кошни ца ма у пове-
ћа ном бро ју.

- Ја имам око 100 кошни ца, 
а почео сам са пче лар ством 
да се бавим пре три годи не. 

На пади на ма Фру шке горе 
које се спу шта ју на наше 
село, за вре ме паше може да 
се види пре ко 1.000 кошни ца. 
Ту је нај ви ше липе и багре ма 
- каже Жељ ко Чарнић, који 
мед и про по лис про да је код 
куће стал ним муште ри ја ма, а 
неке су чак и из Бео гра да.

Пче лар ство Емил Лазор Жељко Чар нић

ДРУ ГИ КРУГ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ ДР ЖАВ НЕ ЗЕ МЉЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Ни ко не ће па шња ке
По  љ о  п р и  в р е д  н и  ц и 

са те ри то ри је Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца 

про шле не де ље су би ли у 
при ли ци да се над ме ћу за 
400 хек та ра др жав не зе-
мље. 

У дру гом кру гу ли ци та-
ци је, ко ја је одр жа на 30. и 
31. ја ну а ра, у по ну ди је би-
ло пре ко 200 хек та ра об ра-
ди вих по вр ши на и око 200 
хек та ра па шња ка, а по љо-
при вред ни ци су се над ме та-
ли за зе мљу у Ша шин ци ма, 
Ле жи ми ру, Бо су ту, Срем ској 
Ра чи, Ман ђе ло су и Шуљ му. 

Нај ску пља из ли ци ти ра-
на це на из но си ла је 27.000 
ди на ра за хек тар зе мље у 
Ман ђе ло су, док је нај ни жа 
по стиг ну та це на из но си ла 
21.000 ди на ра за зе мљу у 
Бо су ту. 

- По што је ово био дру-
ги круг ли ци та ци је, по чет на 
це на би ла је за 30 про це-
на та ни жа од по чет не це не 
из пр вог кру га. Це на је би-
ла атрак тив на за по љо при-

вред ни ке, а ка ко се ја ви ло 
ви ше за ин те ре со ва них, так-
ми чи ли су се за пар це ле – 
из ја вио је на чел ник Град ске 
упра ве за по љо при вре ду 
Вла ди мир На сто вић. 

Ме ђу тим, као ни прет ход-
них го ди на ни је би ло за ин-
те ре со ва них за па шња ке 
у Ле жи ми ру, Ман ђе ло су и 
Шуљ му. 

- По чет не це не па шња ка 

су би ле од 2.000 до 2.500 
ди на ра, али код нас не ма 
за ин те ре со ва них. Раз го ва-
ра ће мо са Упра вом за по-
љо при вред но зе мљи ште 
Ми ни стар ства по љо при-

Дру ги круг ли ци та ци је у Срем ској Ми тро ви ци
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Почело оре зи ва ње воћ ки у Старој Бингули

На чел ник Вла ди мир На сто вић

само су неки од повољних 
усло ва за овај посао.

- Наши воћ ња ци нема ју 
про тив град ну одбра ну ни 
залив ни систем, јер ми нема-
мо толи ко сред ста ва за ула-
га ња. Ми се само узда мо у 
бога. За ову годи ну нам је 
град ска власт Срем ске 
Митро ви це обе ћа ла да ће 
реши ти про блем водо снаб де-
ва ња у селу, то ће нама воћа-
ри ма и те како зна чи ти - оце-
њу је Жељ ко Чар нић, воћар а 

ујед но и пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Ста ра Бин-
гу ла.

Са што већим заса ди ма и 
удру же ни, једи но тако могу 
да дођу до пра вог тржи шта, 
сма тра ју овде воћа ри.

- Неће Руси да дола зе за 
мале коли чи не, ми зато род 
носи мо у Ман ђе лос где они 
дола зе са шле пе ри ма и уто-
ва ра ју. И после месец дана 
нас испла те - каже Жељ ко.

С. Костић

вре де о про ме ни на ме не 
зе мљи шта. Раз ми шља мо 
о све му, па и да не ке по вр-
ши не по ну ди мо На ци о нал-
ном пар ку Фру шка го ра за 
по шу мља ва ње. Сва ка ко да 
не ће мо са ми од лу чи ти, ми 
ра ди мо по ве ре не по сло ве 
Ми ни стар ства по љо при вре-
де и они ће до не ти ко нач ну 
од лу ку – ка же на чел ник На-
сто вић.

Он до да је да је у за вр шној 
фа зи из ра да про гра ма за-
шти те, уре ђе ња и ко ри шће-

ња др жав ног по љо при вред-
ног зе мљи шта.

- Но ву ли ци та ци ју, уко ли ко 
је и бу де, мо же мо оче ки ва-
ти већ у ма ју или ју ну. На ши 
по љо при вред ни про из во ђа-
чи ко ји се ба ве сто чар ством 
ове го ди не су до ка за ли мно-
го ве ћи број услов них гр ла 
пу тем за пи сни ка ве те ри нар-
ске ин спек ци је, та ко да ће 
по но во тра жи ти сву зе мљу. 
И пи та ње је да ли ће оста ти 
зе мље за ра та ре – на во ди 
На сто вић. Б. Се ла ко вић

ИРИГ

Саве то ва ње пче ла ра

Прво Међу оп штин ско саве-
то ва ње пче ла ра одр жа но је у 
Ири гу 27. јану а ра, у орга ни за-
ци ји „Евро то ма“ из Руме, које 
се бави про из вод њом опре ме 
и при бо ра за пче лар ство, 
леко ва и хра не за пче ле, као 
и про из вод њом меда. 

– Циљ ми је био да овим 
саве то ва њем под стак нем 
пче ла ре да се више дру же, 
раз ме њу ју иску ства али и 
сазна ју све оно што је ново у 
пче лар ству, а што може ути-
ца ти на боље резул та те. Пла-
ни рам да ова саве то ва ња 
поста ну тра ди ци о нал на, а 
сле де ће ће бити у Никин ци ма 
– каже за наше нови не Тома 
Павлић, вла сник и дирек тор 
„Евро то ма“.

Овом ску пу у Ири гу је при-

су ство ва ло сто ти нак пче ла ра 
из Бео гра да, Новог Сада, 
Срем ске Митро ви це, Инђи је, 
Руме и Ники на ца, као и дома-
ћи ни из Ири га. 

Пче ла ри су чули пре да ва-
ње на тему „Са пче ла ма од 
фебру а ра до багре ма и про-
бле ми ма који нам се дога ђа-
ју“, потом на тему аме рич ке 
тру ле жи, као и о СМС вага ма, 
а о томе су гово ри ли струч-
ња ци Сло бо дан Јев тић, Сне-
жа на Мило са вље вић и Нико-
ла Јова но вић.

После зва нич ног дела, пче-
ла ри, уче сни ци првог Међу-
оп штин ског саве то ва ња су 
има ли при ли ку да се дру же и 
раз ме не иску ства у Вин ској 
кући „Кова че вић“.

С. Џ.

ШАКА ЛИ ЈА ДА У НОВОМ СЛАН КА МЕ НУ

Уло вље на два шака ла
У око ли ни Новог и Ста рог 

Слан ка ме на у субо ту, 
3. фебру а ра одр жа-

на је 14. Лов но - тури стич ка 
мани фе ста ци ја Шака ли ја-
да. Ове годи не услед лоших 
вре мен ских при ли ка уче шће 
је узе ло 137 лова ца, иако их 
се при ја ви ло нешто више од 
380. Међу уче сни ци ма нашли 
су се лов ци из Маке до ни-
је, Репу бли ке Срп ске и свих 
дело ва наше земље. Уче сни-
ци мани фе ста ци је из лова су 
се вра ти ли са два шака ла и 
чети ри лиси це, што је резул-

тат више сат ног лова на пади-
на ма Фру шке горе. 

Под се ти мо, Шака ли ја да 
је први пут одр жа на 2005. 
годи не. Орга ни за тор мани-
фе ста ци је је Ловач ко удру-
же ње Слан ка ме нац из Новог 
Слан ка ме на, које газду је на 
лов ној повр ши ни од 11.000 
хек та ра, на поте зу од ушћа 
Тисе у Дунав, пре ко обро на-
ка Фру шке горе до про стра не 
срем ске рав ни це. Покро ви те-
љи Шака ли ја де су Општи на 
Инђи ја и Тури стич ка орга ни-
за ци ја општи не Инђи ја. М.Ђ.

Ловач ки дору чак
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Мајка и сестра свих Сремаца

Ин ђи ја је јед на од 
рет ких оп шти на за 
при мер, ко ја се не

сти ди про шло сти и 
обе ле жа ва Дан
осло бо ђе ња у

Дру гом свет ском 
ра ту. Од не дав но је 

од лу че но да се у овом 
гра ду по диг не

спо ме ник Ми лун ки 
Са вић, срп ској

хе ро и ни из Пр вог 
свет ског ра та. Ка ко је 

до не та ова од лу ка 
ко ја ће слу жи ти на 

по нос Ин ђи ји?  

Ове године, Инђија ће добити 
споменик Милунки Савић, 
српској хероини из Првог 

светског рата. Биће постављена 
статуа висока 2,2 метра.Захваљујући 
овој иницијативи, Срем ће постати 
нови завичај Милунки Савић. О томе 
како је дошло до овог пројекта, 
Владимир Гак, председник Општине 
Инђија за М новине каже:

– Игром слу ча ја ини ци ја ти ва је сте 
би ла мо ја. Ма ло сам имао при ли ке да 
се упо знам са ње ним жи во том. То ме 
је асо ци ра ло на бор бу ко ју ми у Ср би-
ји стал но во ди мо, а жр тве бу ду не ка ко 

ста вље не по стра ни. Ми лун ка Са вић 
ни је мит. Она је по сто ја ла и има 
на след ни ке ко ји су да нас жи ви и 
здра ви. Ми лун ка је на ша Јо ван ка 
Ор ле ан ка. Она је по сле ра та ра ди ла 
као чи ста чи ца у јав ном то а ле ту и 
од би ла је фран цу ску на ци о нал ну пен-
зи ју. У Дру гом свет ском ра ту по ма га ла 
је бор бу про тив оку па то ра. Не ди ће ва 
по ли ци ја ју је ухап си ла и за тво ри ла у 
ло гор на Ба њи ци. Исти ти Ср би ко ји-
ма је она до не ла сло бо ду. Исти ти 
Ср би ко ји су је хап си ли су са њом 
ра то ва ли и ди ви ли јој се, а вр ло бр зо 
за бо ра ви ли ко је би ла Ми лун ка. На 

Ба њи ци су је осу ди ли на смрт. Та пре-
су да је до шла до не мач ког ко ман дан-
та ко ји је по це пао ту смрт ну пре су ду. 
Не мач ки ко ман дант је мно го ви ше 
це нио свог ча сног про тив ни ка не го ми 
сво је хе ро је. То ме је за и ста дир ну ло, 
јер мно го ве ли ких Ср ба је до жи ве ло 
Ми лун ки ну суд би ну. Она има са мо 
је дан ма ли спо ме ник у Јо ша нич кој 
ба њи и то ми је био по вод да по кре-
нем ини ци ја ти ву да се та квој јед ној 
же ни по диг не спо ме ник. Она је сим-
бол не че га што би смо мо ра ли ма ло 
ви ше да це ни мо, а то је по жр тво ва-
ност. На про ле ће ће све би ти спрем но 

45 ГОДИНА ОД СМРТИ МИЛУНКЕ САВИЋ, СРПСКЕ ЈОВАНКЕ ОРЛЕАНКЕ:
ВЛАДИМИР ГАК, ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ СРПСКУ ХЕРОИНУ МИЛУНКУ САВИЋ ДОВЕО У ИНЂИЈУ
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за по ди за ње спо ме ни ка – каже 
Владимир Гак.

Српска Јованка Орлеанка, хероина 
Балканских ратова и Првог светског 
рата Милунка Савић рођена је 1889. у 
селу Копривница код Јошаничке бање 
у Рашкој, од мајке Милице и оца 
Раденка, као најстарије дете. Имала 
је две млађе сестре Миону и Славку 
и брата Милана. Мада је израсла у 
лепу, стаситу девојку, удаја је није 
занимала. Када је почео Балкански 
рат 1912. прерушила се у мушко да 
би од мобилизације заштитила брата 
и отишла као регрут Милун Савић на 
фронт. Њен пол открило је болничко 
особље, после рањавања у 
Брегалничкој бици, скоро годину дана 
после приступања српској војсци. 

У Првом светском рату, такође се 
пријавила као добровољац. Била је 
део „гвозденог пука“, најелитнијег 
Другог пука српске војске „Књаз 
Михаило“. Милунка се истакла као 
бомбаш у Колубарској бици. Ту је, за 
вишеструко херојство, добила 
Карађорђеву звезду са мачевима. У 
јесен 1915. године у Македонији је 
тешко рањена у главу и тако 
повређена се повлачила преко 
Албаније. После неколико месеци 
опоравка вратила се на Солунски 
фронт, где је учествовала у биткама, 
на лето и јесен 1916. године. Ту се 

истакла у бици на Кајмакчалану, у 
окуци Црне реке, када је „гвоздени 
пук“ био прикључен 122. француској 
колонијалној дивизији. Тада је 
заробила 23 бугарска војника.

Радила као чистачица
Без школе и самоука, после рата је 

најпре радила у Босни и Херцеговини 
као куварица, болничарка, контролор 
у фабрици војних униформи.

Удала се 1923. године, за пет година 
млађег Вељка Глигоровића из 
Мостара, где су се и упознали, а 1924. 
добили су ћерку Милену. Усвојила је 
још три ћерке: Милку, коју је пронашла 
заборављену на железничкој станици 
у Сталаћу, Вишњу (1921—2004), своју 
сестру од ујака и Зорку, узету из 
сиротишта на далматинској обали, 
која је имала хендикеп, пошто је 
прележала менингитис.

Почетком 1920-их година за заслуге 
у рату, од државе је добила имање у 
Степановићеву, крај Новог Сада, где 
је подигла кућу и са сестром Славком 
обрађивала имање, док је брак са 
Вељком, западао у кризу, тако да је 
сама подизала четворо деце. Касније, 
у потрази за бољим животом, заједно 
са ћеркама је отишла за Београд, где 
је месецима покушавала да нађе 
посао. 

На иницијативу њених сабораца, 

1929. запослили су је као чистачицу у 
Хипотекарној банци у Београду, где је 
провела највећи део свог радног века.

- Баба Милунка се заљубила у пет 
година млађег момка, венчали су се и 
наредне године добили ћерку Милену. 
Брак је потом угашен, јер се деда 
Вељко одселио у Бањалуку. 
Школовала је ћерку, моју мајку 
Милену, која се касније запослила у 
предузећу „Иван Милутиновић“. Ту је 
упознала инжењера Војислава 
Станкова и удала се. Баба је остала 
да живи у својој кући на Вождовцу, а 
ми смо били на Дорћолу - говорио је у 
једном интервјуу за Вечерње новости 
унук Милунке Савић Дејан Станков.

Дејан је често од баке слушао ратне 
приче, али, признаје, као дечак их 
није разумео.

- Причала ми је да је од оца 
Раденка научила да се бори за живот, 
а не да убија непријатеље. Зато је у 
рату и заробила велики број страних 
војника. Једног дана у њену кућу је 
дошао неки Бугарин, бивши 
заробљеник. Спријатељили су се и 
оженила га једном од своје усвојене 
женске деце - прича Дејан Станков.

И поред светске славе, објашњава 
унук, Милунка Савић после Првог 
светског рата није у Србији имала 
одговарајући статус.
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Занемарена и од свих напуштена, 
пензију је стекла радећи. Одбила је 
понуду да се пресели у Француску и 
да добија француску војну пензију. 
Уместо тога, изабрала је да живи у 
Београду, где су људи брзо 
заборавили њене заслуге. За све то 
време ишколовала је и одгајила 
тридесеторо деце коју је доводила из 
свог родног села.

Више поштована
у Европи него код нас

Између два светска рата су је 
поштовали широм Европе. Позивали 
су је на прославе јубилеја, обиласке 
ратишта, полагање цвећа на гробове 
палих, а на сусрете с ратним 
друговима је одлазила у шумадијској 
народној ношњи, украшеној 
добијеним одликовањима.

- Познавала је Арчибалда Рајса, 
Флору Сенс, генерале Гепрата, 
Д’Епереа... Иако без школе, говорила 
је и писала енглески и француски, не 
нарочито, али довољно добро да 
равноправно комуницира са 
саборцима, па и да се с њима 
дописује - каже Дејан Станков.

О дивљењу које је ова изузетна 
жена изазивала, посебно код 
мушкараца „од оружја“, сведочи и 
неколико анегдота. На једном 
свечаном пријему Милунки је пришао 
пуковник школован на Вест Поинту и 
упитао:

„Мадам, одликовања која ви носите 
недостижна су за већину војника. Ја 
сам се борио у Другом светском рату, 
али ви сте, без сумње, у своје време 
били храбрији. Можете ли да ми 
кажете свој чин?!“

Милунка се осмехнула и рекла: 
„Зашто не, пуковниче, ја сам - 
наредник.“

А током свечаности у Солуну, на 
провоцирање француских официра 
може ли да баци бомбу десет корака, 
Милунка је узела флашу коњака 
тежине две ручне бомбе и бацила је 
на удаљеност од 40 метара. За ово је 
од генерала Мауриција Сараја добила 
18 боца најскупљег коњака. Пиће није 
одбила, али јесте понуду да се 
пресели у Француску и добије њихову 
војну пензију. И остала је у Србији.

Титова власт
јој доделила пензију

У време окупације, Недићева влада 
је запослила као државног 
заступника, а Титова власт јој је 1945. 
године доделила пензију.

- Много неистина је писано о мојој 
баби Милунки. Није тачно да је после 
Другог светског рата била сиромашна. 
Имала је пензију, кућу... Мене је 
водила у Нишку бању. Читав разред 
ђака је водила код „Пеливана“ на 
колаче. Путовала је са саборцима у 

Грчку и Француску у српској народној 
ношњи и са ордењем на грудима - 
прича унук.

Окупирана изградњом новог 
друштва послератна власт је Милунку 
Савић „наградила“ орденом 
заборављеног хероја. Деца су 
отишла, а с остарелом и оболелом 
Милунком остала је да живи само 
усвојена ћерка Зорка.

Након 40 година од смрти 
почива у Алеји великана
Старост је провела у својој кући на 

Вождовцу, у друштву унука и у 
редовним сусретима са војним 
ветеранима. 1972. године, Скупштина 
града Београда доделила јој је 
једнособан стан у Насељу Браћа 
Јерковић на 4. спрату у згради без 
лифта. Годину дана касније, након 
три мождана удара, умрла је 
штрикајући (према исповести њеног 
унука) у том стану 5. октобра 1973. 
године. 

Иако је у медијима (читуљи у 
новинама) првобитно било најављено 
да ће Милунка Савић бити сахрањена 
у Алеји великана, то се није догодило. 
Сахрањена је у породичном гробу на 
Новом гробљу. Њени посмртни 
остаци пренети су из породичне 
гробнице у Алеју великана, 40 година 
након смрти, 10. новембра 2013. 
године.

- Увек би се нашао неко ко би 
покушао да се окористи именом моје 
баке и успоменама на њу. Тако је 
било и 1996. када су јој подигли 
споменик у Јошаничкој бањи. 
Тадашњи премијер Мирко Марјановић 
искористио је догађај за своју личну 
промоцију, а вајар Љубиша Манчић 
уопште није консултовао фамилију па 
је направио споменик који баш и не 
личи на баба Милунку – испричао је 
за медије једном приликом Станков.

Удружење ратних добровољаца 
1912—1918, њихових потомака и 
поштовалаца у Београду, Милунку 
Савић је прогласило за свог почасног 
члана.

Поред Београда, у њену част, њено 
име носе улице и у Ваљеву, 
Зрењанину, Јагодини, Краљеву, 
Косјерићу, Крушевцу, Младеновцу, 
Нишу, Параћину, Шапцу, као и у 
Степановићеву и Јошаничкој бањи.

Амерички сајт „Listverse“ уврстио је 
Милунку Савић на листу 10 највећих 
жена које су се бориле у неком од 
ратова током новије историје.

Најодликованија жена
у историји ратовања

Када је 1912. почео Први балкански 
рат, двадесеттрогодишња Милунка 
Савић је одсекла кике, на главу 
ставила шајкачу, обукла мушке 
чакшире и сељачки копоран и 
кренула у Београд. У добровољце се 
уписала као Милун и већ на 
Брегалници добила прву медаљу за 
храброст. До краја рата српска 
Јованка Орлеанка, како су је 
прозвали, постала је најодликованија 
жена у историји ратовања. 
Престолонаследник Александар 
Карађорђевић одликовао је 1917. 
године војничком златном 
Карађорђевом звездом са мачевима, 
убрзо затим добија и одликовање 
француске војске Легију части петог 
степена, а касније и француским 
Ратним Крстом и официрском Легијом 
части.

Одликована и храбра жена борац 
изазивала је дивљење савезничких 
војника који у својим редовима нису 
имали жене борце. Појава жена 
бораца у српској војсци била је 
револуционарна. Поред Милунке 
било је још десетак до двадесет 
жена.
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Захвал ни це уче сни ци ма
пли ва ња за Часни крст

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак 
у сре ду, 31. јану а ра 

при мио је у Скуп штин ској 
сали општи не Инђи ја уче-
сни ке пли ва ња за Часни 
крст у Јар ков ци ма, спон зо-
ре и пред став ни ке јав них 
пред у зе ћа и уста но ва како 
би им уру чио захвал ни це. 
При сут ни су има ли при ли-
ке да погле да ју про мо филм 
после чега им се обра-
тио први човек те срем ске 
локал не само у пра ве. 

- Нама је ствар но било 
задо вољ ство што смо успе-
ли да орга ни зу је мо пли ва ње 
за Часни крст и што је све 
про те кло у нај бо љем реду. 
Додат но задо вољ ство је 
што је прва до Часног крста 
сти гла Јова на Јан ко вић, као 

једи на дама која је узе ла 
уче шће - исти че Гак и дода-
је да ће сле де ћих годи на 
орга ни за ци ја бити на мно го 
вишем нивоу.

Пли ва ње за Часни крст 
орга ни зо ва но је на ини ци-
ја ти ву Срп ске пра во слав не 
цркве не општи не Љуко во 
на челу са јере јем Нема њом 
Мар ти но ви ћем.

- Пре две годи не смо хте-
ли да орга ни зу је мо пли ва-
ње за Часни крст у нашој 
општи ни, али с обзи ром 
на то да није нима ло наив-
на орга ни за ци ја, тре ба ло је 
вре ме на да се „скло пе све 
коц ки це“. Зато смо одлу чи-
ли да од ове годи не кре не-
мо са так ми че њем - иста као 
је јереј Мар ти но вић и додао:

- Пре вас ход но ми је дра го 

што је локал на само у пра-
ва пре по зна ла и подр жа ла 
нашу иде ју да, пре све га, 
кроз тра ди ци ју нашег наро-
да моти ви ше мо мла де не 
само да се окре ну духов но-
сти, већ и да се баве спор-
том.

Захвал ни це су уру че-
не свим уче сни ци ма, којих 
је било пре ко 20, број ним 
спон зо ри ма и дирек то ри ма 
јав них пред у зе ћа и уста но-
ва. Међу уче сни ци ма била 
је и мла да руко ме та ши ца 
Јова на Јан ко вић, која је ове 
годи не прва допли ва ла до 
Часног крста у Јар ко вач ком 
језе ру.

- Сви су били оду ше вље-
ни када су чули да сам ја 
прва сти гла до Часног крста. 
Било је хлад но али је то 
једин ствен осе ћај који се 
не може опи са ти речи ма. 
Захва љу јем се мом ци ма јер 
су били пра ви џен тлме ни - 
каже Јова на.

М. Ђ.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак наја-
вио је на све ча ном при је му 
да уско ро почи ње изра да 
про јект не доку мен та ци је и 
тра же ње лока ци је на којој 
ће бити изгра ђен храм у 
Јар ков ци ма, једи ном насе-
ље ном месту у општи ни 
Инђи ја које нема цркву.

- Сма тра мо да је у дана-
шње вре ме недо пу сти во да 

Јар ков ци нема ју храм и ми 
ћемо ради ти на томе да 
мешта ни овог села доби ју 
место на којем ће моћи да 
се помо ле. Уко ли ко реши-
мо пита ње план ске доку-
мен та ци је и пла ца до јуна, 
поче так изград ње објек та 
може мо оче ки ва ти до кра ја 
годи не, ако не, изград ња ће 
поче ти сле де ће годи не – 
изја вио је Гак.

Изград ња хра ма
у Јар ков ци ма

Уру че не захвал ни це уче сни ци ма и 
спон зо ри ма пли ва ња за Часни крст

Јова на Јан ко вић

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Две деце ни је 
рокен ро ла у 
Инђи ји

Љуби те љи рокен ро ла 
и писа не речи недав но су 
има ли при ли ку да се упо-
зна ју са првим књи жев-
ним делом ауто ра, инђиј-
ских роке ра, Стан ка 
Мати је ви ћа и Јова на 
Бате Божи ћа, „Првих 
два де сет годи на: Исто ри-
јат инђиј ског рокен ро ла“. 
Поје ди ни роке ри уве ре ни 
су да је рокен рол нестао 
са јав не сце не, усту па ју-
ћи место ква зи вред но-
сти ма, дру ги – опти ми-
сти, кажу да је данас 
тамо где је и почео – у 
гету аутен тич них, али 
мало број них вред но сти 
савре ме ног комер ци ја ли-
зо ва ног вре ме на.

- Поче так је био вео ма 
тежак зато што смо били 
мла ди, били смо клин ци 
на неки начин, али смо 
има ли у то вре ме узо ре у 
Битлси ма. Онда смо 
заво ле ли ту музи ку и 
сами смо поче ли да сви-
ра мо гита ре да бисмо 
нау чи ли нешто, да бисмо 
могли да ство ри мо један 
састав - рекао је Стан ко 
Мати је вић, коа у тор књи-
ге, и додао да су то успе-
ли.

- Тешко је било наба ви-
ти инстру мен те, зато што 
је било тешко наба ви ти 
поја ча ла, затим тре ба 
сви ра ти, дого во ри ти се 
са људи ма и тако даље. 
Међу тим, то је све про-
шло у нај бо љем реду, а 
како смо сазре ва ли сви-
ра ли смо све боље и сна-
ла зи ли се, тако да је тај 
рокен рол остао нама у 
души и данас.

Ауто ри књи ге која пра-
ти раз вој и успон рокен-
ро ла током две деце ни је 
има ли су при ли ку да, још 
јед ном, у петак, 2. фебру-
а ра инђиј ској публи ци 
гово ре о тој теми на про-
мо ци ји у Вели кој сали 
Кул тур ног цен тра. После 
про мо ци је одр жа на је и 
свир ка на којој су уче-
ство ва ли бив ши чла но ви 
гру па Аве ти, Фор му ла 
љуба ви, Ад Хок, Челич на 
веза и Хоби, Но маторс, 
Какао Бенд, као и гости 
– бенд Ста ре куке. М. Ђ.
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ИНЂИ ЈА

Садр жа ји и за
публи ку у сели ма
Публи ка у сели ма 

инђиј ске општи не 
током 2018. годи не 

има ће при ли ку да ужи ва 
у био скоп ским про јек ци-
ја ма и позо ри шним пред-
ста ва ма. Такву одлу ку 
доне ли су чел ни људи 
Кул тур ног цен тра у Инђи-
ји, исти чу ћи да сале које у 
овом момен ту не могу да 
испу не могућ ност за при-
ка зи ва ње фил мо ва неће 
оста ти ускра ће не и без 
про гра ма, већ ће за њих 
бити орга ни зо ва но при ка-
зи ва ње дечи јих пред ста-
ва.

- Сарад ња са домо-
ви ма кул ту ре, месним 
зајед ни ца ма и шко ла-
ма у насе ље ним мести-
ма биће про ши ре на и 
потру ди ће мо се да у сва-
ком селу макар јед ном 
месеч но буде орга ни зо-
ва на про јек ци ја фил ма, 
пред ста ве, изло жбе или 

музич ког про гра ма - иста-
кла је Ружи ца Јова но вић, 
дирек то ри ца Кул тур ног 
цен тра у Инђи ји и дода-
ла:

- У сва ком слу ча ју, вољ-
ни смо да помог не мо како 
би домо ви кул ту ре по 
сели ма ожи ве ли и пону-
ди ли неки садр жај сво јим 
мешта ни ма након више-
де це ниј ске пау зе. 

Прве про јек ци је биће 
одр жа не током фебру-
а ра и то: 7. фебру а ра у 
Дому кул ту ре у Крче ди ну 
ани ми ра ни филм „Фер-
ди нанд“ са почет ком у 16 
часо ва, док ће у 18 часо-
ва бити при ка зан филм 
„Џуман џи: Добро до шли у 
џун глу“. Поме ну ти фил-
мо ви у истим тер ми ни ма 
биће при ка за ни 8. фебру-
а ра и у Дому кул ту ре у 
Бешки. Деч ја пред ста-
ва „Кћи вили ног коњи ца“ 
биће оди гра на 19. фебру-

а ра у Новим Кар лов ци ма, 
20. фебру а ра у Љуко ву и 
21. фебру а ра у Мара ди-
ку у домо ви ма кул ту ре са 
почет ком у 12 часо ва.

Орга ни зо ва њем кул-
тур них деша ва ња у сео-
ским сре ди на ма, локал-
на само у пра ва жели да 
при бли жи кул тур не садр-
жа је свим ста нов ни ци ма 
инђиј ске општи не, одно-
сно, ове актив но сти пред-
ста вља ју јед ну од мера 
изјед на ча ва ња усло ва 
живо та у селу и гра ду.  

М. Ђ.

Ружи ца Јова но вић

У току су радо ви на изград њи кана ли за-
ци о не мре же у југо и сточ ној рад ној 
зони у Инђи ји и при кљу че њу при вред-

них субје ка та који послу ју у непо сред ној 
бли зи ни. Радо ве изво де рад ни ци Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Водо вод и кана ли-
за ци ја“ рас по ло жи вом меха ни за ци јом и све 
ће, како кажу над ле жни, бити гото во за 
неко ли ко дана.

Како је иста као Дра го љуб Три фу но вић, 
дирек тор инђиј ског „Водо во да“ акту ел ни 
радо ви пред ста вља ју реа ли за ци ју зацр та-
них инфра струк тур них радо ва које је то 
пред у зе ће пред ви де ло годи шњим пла ном и 
про гра мом.

- Осим сва ко днев не бри ге о ква ли те ту и 
кван ти те ту водо снаб де ва ња за све наше 
сугра ђа не, ми смо на услу зи и при вред ним 
субјек ти ма који делу ју на нашој тери то ри ји. 
Тако ђе, реша ва њем пита ња при кључ ка на 
кана ли за ци о ну мре жу води мо рачу на и о 
зашти ти живот не сре ди не - иста као је Три-
фу но вић.

Дирек тор „Водо во да“ дода је је то јав но 
пред у зе ће, захва љу ју ћи раци о нал ном руко-
во ђе њу и обно ви меха ни за ци је поста ло 
кон ку рент но на тржи шту као и да је спрем-
но да само стал но изво ди све гра ђе вин ске 
поду хва те нео п ход не за задо во ља ва ње 
потре ба инду стри је и гра ђан ства. М. Ђ.

Радо ви у инду стриј ској зони

ДОМ ЗДРА ВЉА ИНЂИ ЈА

Дан без
дуван ског дима

Пово дом обе ле жа ва ња Наци о нал-
ног дана без дуван ског дима инђиј ски 
Дом здра вља организoвао је у сре ду, 
31. јану а ра, бес плат но спи ро ме триј-
ско тести ра ње у про сто ри ја ма Анти-
ту бер ку ло зног дис пан зе ра.

- За овај Наци о нал ни дан без 
дуван ског дима орга ни зо ва ли смо 
бес плат но мере ње плућ не функ ци је 
за паци јен те који има ју пре ко 40 годи-
на ста ро сти, а пре ко 20 годи на су 
пуша чи. Циљ нам је био да дође мо, 
пре све га, до пода та ка да ли је дошло 
до оште ће ња плу ћа, а јесте, јер сва ко 
ко има тако дуга чак пушач ки стаж 
има одре ђе на оште ће ња на плу ћи ма 
- иста кла је др Мира Сур ла, пул мо лог 
у инђиј ском Дому здра вља.  

Актив но сти у окви ру обе ле жа ва ња 
Наци о нал ног дана без дуван ског 
дима упо зо ра ва ју јав ност на штет не 
ефек те упо тре бе дува на као и изла-
га ња дуван ском диму. Ове годи не, 
Наци о нал ни дан без дува на обе ле-
жен је под сло га ном „Одра сли пуше и 
мене гуше“.

- Изло же ност дуван ском диму 
узро ку је број не озбиљ не боле сти, 
као што су рак плу ћа, инфаркт мио-
кар да, можда ни удар, срча на смрт, 
наста нак и погор ша ње аст ме и дру-
гих обо ље ња дисај них орга на - упо-
зо ри ла је др Сур ла.

М. Ђ.

БЕШКА

Инду стриј ска 
зона

Општи на Инђи ја је пре седам 
месе ци упу ти ла допис репу-
блич кој Аген ци ји за имо ви ну, 
чија је над ле жност над инду-
стриј ском зоном у Бешки, како 
би пре не ли вла сни штво на ту 
срем ску општи ну. Пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак наво ди 
да су се неко ли ко пута саста-
ли са пред став ни ци ма Аген-
ци је како би конач но доби ли 
пози ти ван одго вор и кре ну ли 
са фор ми ра њем инду стриј ске 
зоне у Бешки, која се про сти ре 
на повр ши ни од 16 хек та ра уз 
ауто пут Бео град - Субо ти ца.

-Када доби је мо пози ти ван 
одго вор кре ну ће мо са изград-
њом нео п ход не инфра струк ту-
ре како би могли, у било ком 
тре нут ку, да дове де мо инве-
сти то ре на лице места и пока-
же мо им пар це ле на који ма 
могу да се гра де инду стриј ски 
објек ти - каже Гак и дода је да 
ће инду стриј ска зона у Бешки, 
пре све га због лока ци је бити 
вео ма зани мљи ва инве сти то-
ри ма.

- Има ће мо сасвим довољ но 
про сто ра да дове де мо неко-
ли ко инве сти то ра у беш чан ску 
инду стриј ску зону - каже пред-
сед ник Општи не Инђи ја. М.Ђ.

РАД НА ЗОНА У ИНЂИ ЈИ

Изградња кана ли за ци је



137. FEBRUAR 2018.  M NOVINE

ИНЂИ ЈА: СИСТЕМ 48

Нео п ход но про ши ре ње
капа ци те та врти ћа
На послед њем састан-

ку Систе ма 48 у Инђи-
ји одр жа ног у петак, 

2. фебру а ра било је речи 
о нео п ход но сти про ши ре-
ња капа ци те та Пред школ-
ске уста но ве „Бошко Буха“. 
Иде ја је да дође до доград-
ње објек та „Невен“ који се 
нала зи у Кара ђор ђе вој ули-
ци у Инђи ји. Пре ма речи-
ма пред сед ни ка Општи не 
Вла ди ми ра Гака, изград ња 
новог врти ћа код Хра ма 
Све тог цара Кон стан ти на и 
цари це Јеле не тре ба ло би 
да поч не ове годи не, али је 
потре бан дужи вре мен ски 
пери од како би се реши ла 
сва доку мен та ци ја и запо-
че ла изград ња објек та.

- Ту ћемо изгу би ти један 
вре мен ски пери од и опет 
ћемо доћи у про блем са 
упи сом деце уко ли ко не 
про ши ри мо обје кат „Невен“, 
што није нека вели ка инве-
сти ци ја - каже Гак и дода-
је да се тре нут но на листи 
чека ња нала зи 109 мали-
ша на, укљу чу ју ћи оне који 
живе у сели ма инђиј ске 
општи не.

- Уко ли ко успе мо да ура-

ди мо два нова борав ка, 
од по 50 ква дра та, моћи 
ћемо да упи ше мо око 60 
деце која се сада нала зе на 
листи чека ња и тако ћемо је 
сма њи ти на мини мум, док 
не завр ши мо нови вртић.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја иста као је да је план 
за сле де ћу годи ну, уко ли ко 
то локал ни буџет дозво ли, 
да бора вак за сву децу у 
врти ћи ма буде пот пу но бес-
пла тан.

- Мислим да ће то бити 
вели ка ствар и ујед но вели-
ки допри нос буџе ту сва ке 

поро ди це која има више 
деце - иста као је пред сед-
ник Општи не Инђи ја. М. Ђ.

Пред сед ник Општи не Инђи ја и 
дирек то ри три јав на пред у зе ћа 
са пред став ни ци ма син ди ка та 

пот пи са ли су колек тив не уго во ре у 
петак, 2. фебру а ра. Нове колек тив не 
уго во ре доби ло је 240 рад ни ка у ЈКП 
„Кому на лац“, ЈКП „Водо вод и кана ли-
за ци ја“ и ЈП „Ингас“ у скла ду са нај ви-
шим стан дар ди ма пра ва запо сле них у 
окви ру Зако на о раду.

- Могу сло бод но да кажем да је 
напра вљен иско рак ка бољим усло ви-
ма за рад ни ке у јав ним пред у зе ћи ма 
где сво ја пра ва могу да оства ре кроз 
одред бе колек тив ног уго во ра са могућ-
но шћу пре го во ра, а у циљу оства ри ва-
ња бољих усло ва за рад - иста као је 
Мило ван Банић, пред став ник син ди ка-
та у ЈКП „Кому на лац“.

Општи на Инђи ја је пру жи ла пуну 
подр шку син ди кал ним орга ни за ци ја ма 
у кре и ра њу колек тив них уго во ра у сва 
три јав на пред у зе ћа, али у скла ду са 
раз вој ним пла но ви ма укуп ног јав ног 

сек то ра, са посеб ним 
акцен том на уна пре ђе ње 
усло ва за њихов ефи ка сни-
ји рад.

- Мислим да ће рад ни ци 
и пред став ни ци син ди ка та 
бити и више него задо вољ-
ни и мислим да је поло жај 
рад ни ка, за које смо данас 
пот пи са ли колек тив не уго-
во ре, мно го бољи у одно су 
на рани је годи не. Ми смо 
пока за ли да нам је циљ да 
сви наши запо сле ни у јав-
ним пред у зе ћи ма има ју 
добре усло ве за рад и 
бољи ста тус. То се наро чи то одно си на 
ЈКП „Кому на лац“ где смо суштин ски 
побољ ша ли функ ци о ни са ње тог пред-
у зе ћа и поло жај рад ни ка. За годи ну и 
по дана није могу ће про ме ни ти 100 
посто ста ње у јав ним пред у зе ћи ма, 
али је данас ситу а ци ја сва ка ко боља 
него у прет ход них 16 годи на, пре све-

га, захва љу ју ћи  дома ћин ском вође њу 
локал не само у пра ве, рекао је Вла ди-
мир Гак и додао да је оспо со бља ва-
њем јав них пред у зе ћа за тржи шно 
посло ва ње пут, не само раз во ја општи-
не, већ услов и за виши стан дард свих 
запо сле них у јав ним пред у зе ћи ма. 

М.Ђ.

Први човек Општи не 
Инђи ја иста као је да се 
интен зив но раз ми шља о 
набав ци паук вози ла како 
би се напра вио ред на пар-
ки ра ли шти ма у гра ду, али 
и на оним мести ма на који-
ма се оста вља ју вози ла а 
која за то нису пред ви ђе-
на.

- Општи на као осни вач 
би мора ла да обез бе ди 
паук вози ло Јав ном пред у-
зе ћу „Инђи ја пут“, како би 
оно могло да оба вља сво ју 
делат ност до кра ја, а то је 
одр жа ва ње и упра вља ње 
пар ки ра ли шти ма - рекао је 
Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Набав ка пау ка

ИНЂИ ЈА: ПОТ ПИ СА НИ КОЛЕК ТИВ НИ УГО ВО РИ СА ТРИ ЈАВ НА ПРЕД У ЗЕ ЋА

Бољи поло жај рад ни ка
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На сед ни ци Општин ског већа 
Ириг – која је одр жа на 25. јану-
а ра подр жан је пред лог Срп-

ске чита о ни це да се награ да „Луча“, 
која се доде љу је за допри нос раз во-
ју кул ту ре за про шлу годи ну, доде ли 
Покра јин ској вла ди. 

– Покра ји на нам је доста помо гла 
и обез бе ди ла сред ства за завр ше так 
ком плет не рекон струк ци је Михи зо ве 
куће у Ири гу, као и згра де Каси не у 
Врд ни ку, која је под зашти том држа-
ве. Те две згра де су пот пу но завр ше-
не и ове годи не тре ба да их усе ли мо 
и поч ну да функ ци о ни шу. Зато смо се 
и опре де ли ли да Покра јин ска вла да 
доби је „Лучу“ – каже Сте ван Кази ми-
ро вић, пред сед ник Општи не Ириг.

Награ да ће бити уру че на 14. фебру-

а ра, на Све тог Три фу на, који је Дан 
Општи не, али и сла ва Срп ске чита о-
ни це у Ири гу.

На овој сед ни ци је доне та и одлу-
ка, да се због радо ва на сана ци ји, 
пре ки не рад врти ћа „Вила“ у Врд ни-
ку у пери о ду од 5. до 10. фебру а ра. У 
том пери о ду ће се мења ти ком плет на 
сто ла ри ја, а после сле де радо ви на 
сана ци ји кро ва, као и фаса да објек та 
и изо ла ци ја у циљу поди за ња енер-
гет ске ефи ка сно сти згра де.

– Што се тиче ком плет ног објек-
та, радо ви ће тра ја ти два месе ца, 
вред ност им је око десет мили о на, а 
обез бе ди ла их је Упра ва за капи тал-
на ула га ња – дода је Сте ван Кази ми-
ро вић.

С. Џ.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА ИРИГ

Награ да „Луча“ Покра јин ској вла ди

Сте ван Кази ми ро вић

ИРИГ

Сана ци ја пута Врд ник - Јазак
Пре ми јер Покра јин ске 

вла де Игор Миро вић 
уру чио је 31. јану а-

ра уго во ре за реа ли за ци-
ју про је ка та одо бре них на 
кон кур си ма Упра ве за капи-
тал на ула га ња Вој во ди не. 
Реч је о уго во ри ма вред ним 
2,3 мили јар де дина ра, има-
ју ћи у виду сред ства која 
су обез бе ди ли Покра ји на и 
локал не само у пра ве. Ова 
сред ства су обез бе ђе на за 
реа ли за ци ју 36 про је ка та 
у 26 гра до ва и општи на у 
Вој во ди ни, у обла сти сао-
бра ћај не инфра струк ту ре, 
локал ног и реги о нал ног 
еко ном ског раз во ја, водо-
снаб де ва ња и зашти те 
воде, пред школ ског обра-
зо ва ња, раз во ја спо р та и 
енер гет ске ефи ка сно сти.

Игор Миро вић је под се тио 
да је, од јула 2016. годи не 
пре ко Упра ве за капи тал на 
ула га ња пот пи са но 157 уго-
во ра који се реа ли зу ју ефи-
ка сно и тран спа рент но.

Међу пот пи сни ци ма уго-
во ра је био и пред сед ник 
ири шке општи не Сте ван 
Кази ми ро вић - ова општи на 
је доби ла сред ства за сана-
ци ју и одр жа ва ње локал ног 
пута од Врд ни ка до Јаска. 
Вред ност инве сти ци је је 
око 20 мили о на дина ра. 

– После рас пи си ва ња 
јав них набав ки, ми се нада-
мо да ћемо већ од апри ла 
кре ну ти са радо ви ма. Тај 
нам је пут јако важан, јер се 

он рачва ка Малој Реме ти и 
Руми, а у јако је лошем ста-
њу јер сана ци ја није рађе на 
четр де се так годи на. Дужи-
на пута је око три кило ме-
тра, то је локал ни пут и ми 
смо у оба ве зи да га одр жа-
ва мо, а нисмо има ли сред-
ста ва за то – рекао је Сте-
ван Кази ми ро вић.

Про шле годи не је ура ђен 
пут од Ири шког вен ца ка 
хоте лу Нор цев који је био у 
изу зет но лошем ста њу. Реч 
је о дужи ни пута од око 3,5 
кило ме та ра у шта је утро-
ше но око 50 мили о на дина-
ра, а за те радо ве сред ства 
је обез бе ди ла Упра ва за 
капи тал на ула га ња. 

– Сада би тре ба ло да се 
ради пут од Нор це ва до 
Бан сто ла, а носи лац тих 
посло ва је инђиј ска општи-
на. Мислим да би ту тре ба-
ло у мар ту да се кре не са 
радо ви ма. Ири шка општи-
на је пре у зе ла да буде 
носи лац посла на делу 
пута од Ири шког вен ца до 
рас кр сни це на Зма јев цу, ту 
је реч о путу у дужи ни од 
пет кило ме та ра. Напра ви-
ли смо спо ра зум са Новим 
Садом и Бео чи ном, ми 
смо носи лац про јек та који 
се ради и оче ку је мо да се 
завр ши до кра ја мар та. Ако 
све буде у реду и обез бе-
ди мо сред ства, можда до 

јесе ни буде завр ше на и 
та део ни ца. Од те део ни-
це тре ба ло би да пре у зме 
Срем ска Митро ви ца, јер 
се пла ни ра да се ура ди 
пут до Летен ке – иста као је 
пред сед ник ири шке општи-
не Сте ван Кази ми ро вић и 
додао да је то инве сти ци-
ја која је зна чај на за више 
општи на. 

Углав ном, у пла ну је да 
се у наред них три – чети-
ри годи не ком пле тан Гре-
бен ски пут на Фру шкој гори 
сани ра, а то је упра во на 
пот пи си ва њу уго во ра у 
Новом Саду потвр дио и 
пре ми јер Игор Миро вић.

С. Џакула

Уре ђе ни пут ка хотелу Нор це в
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ОПШТИН СКА УПРА ВА РУМА

Завр ше ни радо ви на згра ди 
Радо ви на уре ђе њу 

згра де Општин ске 
упра ве која се нала зи 

на углу Глав не и Ули це 27. 
окто бра при ве де ни су кра ју, 
а томе је сва ка ко допри не ло 
и неу о би ча је но лепо вре ме 
за ово доба годи не па радо-
ви, прак тич но, нису ни пре-
ки да ни.

Реч је о радо ви ма на ком-
плет ном сре ђи ва њу фаса-
де, заме ни сто ла ри је и 
поста вља њу тер мо и зо ла ци-
је.

Вред ност ових радо ва је 
око два мили о на дина ра и 
ново рухо згра де ће допри-
не ти и леп шем изгле ду целог 
дела Глав не ули це у којој се 
нала зи. Згра да Општин ске 
упра ве је изгра ђе на педе се-
тих годи на про шлог века, а 
у њој раде запо сле ни у три 
оде ље ња Општин ске упра-
ве – за дру штве не делат-
но сти, финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду и локал на 
поре ска адми ни стра ци ја.  

По речи ма пред сед ни ка 
Општи не Сла ђа на Ман чи-
ћа није се рани је ради ло на 
овој згра ди, јер се гово ри ло 
и о њеном руше њу, а сада 
је она доби ла пот пу но нов 
изглед. 

– Ми раз ра ђу је мо и неке 

про јек те ради доград ње 
ове згра де, а реч је од 3.000 
до 5.000 нових ква драт них 
мета ра. Дакле, посто је-
ћа згра да се не би руши ла 
већ би доград њом обје ка та 
дошли у ситу а ци ју да гра-
ђа ни све посло ве веза не за 
Општин ску упра ву могу да 
оба ве на јед ном месту. Раз-
ми шља мо и како да затво-
ри мо потреб ну финан сиј ску 
кон струк ци ју за те радо ве, 

већ има мо неких пред ло га 
за то. Ура ди ће мо ове годи не 
и уну тра шњу рекон струк ци ју 
згра де – заме ну сто ла ри је, 
пло чи ца, подо ва и пла фо-
на, тако да ће згра да бити 
функ ци о нал на, али и репре-
зен та тив на – исти че Сла ђан 
Ман чић.

Он наја вљу је и пред сто-
је ћу рекон струк ци ју Глав не 
ули це, у којој се нала зи и 
поме ну та згра да.

– Вред ност овог про јек та 
је око 170 мили о на дина ра. 
Има мо обе ћа ње да ћемо 
доби ти финан сиј ску подр-
шку за те радо ве, али и ако 
не доби је мо сред ства од 
Упра ве за капи тал на ула га-
ња, ми ћемо кре ну ти у посао 
рекон струк ци је. То је наше 
обе ћа ње и ми ћемо га испу-
ни ти – пору чио је први човек 
рум ске општи не.

 С. Џакула

Нови изглед згра де Општин ске упра ве

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Пре вен тив ни гине ко ло шки пре гле ди
„Стоп раку грли ћа мате-

ри це“ је сло ган под којим 
је реа ли зо ва на европ ска 
неде ља пре вен ци је рака 
грли ћа мате ри це у Срби ји, у 
пери о ду од 28. јану а ра до 3. 
фебру а ра. У ове актив но сти 
укљу чио се и рум ски Дом 
здра вља.

– У нашем Дому здра вља 
су орга ни зо ва ни пре вен тив-
ни гине ко ло шки пре гле ди, 
а ја апе лу јем на жене да 
пове ду рачу на о очу ва њу 
свог здра вља и иду на пре-
вен тив не пре гле де, јер су 
они нај бо љи начин да се 
болест спре чи или откри је 
у раној фази када се лак ше 
лечи – иста кла је дирек тор-
ка Јеле на Сто ја нац Мра че-
вић. 

Док тор спец. гине ко ло ги је 
и аку шер ства Небој ша Церо 
је изра зио задо вољ ство 

што је одзив жена током ове 
акци је био изу зет но добар, 
али да је и даље нео п ход но 
ради ти на поди за њу све сти 
о зна ча ју пре вен ци је кар ци-
но ма грли ћа мате ри це, јер 
је реч о под му клој боле сти. 

Када се поја ве симп то ми 
обич но је болест већ у поод-
ма клој фази. 

– Ми смо четвр та земља 
у Евро пи по обо ле ва њу од 
кар ци но ма грли ћа мате ри-
це, а дру га по смрт но сти. У 

Срби ји 1.300 жена годи шње 
обо ли од ове боле сти, а 500 
умре. Дужност нам је да 
ова кве акци је спро во ди мо, 
не само да чека мо европ ске 
дане, већ да има мо и сво је. 
Жене се углав ном јавља ју 
на пре гле де у касним фаза-
ма и то је нај ве ћи про блем. 
Морам нагла си ти да је пре-
вен тив ни пре глед од кључ-
ног зна ча ја. Пре глед је вео-
ма јед но ста ван, без бо лан и 
жене мора ју да зна ју да на 
пре глед дола зе због себе, 
свог здра вља и да је важно 
да усво је прак су редов них 
пре вен тив них пре гле да – 
сма тра др Небој ша Церо.

Ови пре вен тив ни пре гле-
ди се могу зака за ти теле фо-
ном или дола ском у Цен тар 
за пре вен ци ју боле сти Дома 
здра вља Рума.

С. Џ.

Јеле на Сто ја нац Мра че вић Др Небој ша Церо 
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Ушу шка на у југо и сточ-
ном поло жа ју Сре ма 
с т а  р о  п а  з о  в а ч  к а 

општи на нала зи се на вео-
ма атрак тив ној лока ци ји 
изме ђу два нај ве ћа гра да у 
Срби ји, а када се на то 
дода и раз вој инду стри је не 
чуди пода так што се сва ке 
годи не пове ћа ва број досе-
ље ни ка. При лив ста нов ни-
штва зах те ва и већи број 
стам бе них једи ни ца. 

- Мигра ци ја је вели ка пре-
ма Ста рој Пазо ви, потра-
жња за ста но ви ма је тако ђе 
доста вели ка и све оно што 
је напра вље но је углав ном 
про да то и има потре бе 
сигур но за још јед но сто ти-
нак ста но ва у Ста рој Пазо-
ви - каже Зоран Андрић, 
дуго го ди шњи агент за 
некрет ни не из Ста ре Пазо-
ве.

Стан више се тра жи у 
урба ним насе љи ма општи-
не. Пред ња чи Ста ра Пазо-
ва у потра жњи, али се про-
да ло све што се напра ви ло, 
само у насе љу Банов ци 
Дунав је напра вље но 250 
стам бе них једи ни ца од 
2010. годи не. А где је ква-
драт нај ску пљи тре нут но?

- Нај ску пље цене ква дра-
та у овом тре нут ку су, при-
ча мо о ново град њи, у Новој 
Пазо ви. Тамо има ју одре ђе-
не ста но ве лукс кате го ри је, 
пре стиж кате го ри је и стан-
дард кате го ри је, затим иду 
Нови Банов ци, тј „Каблар“ и 
онда дола зи Ста ра Пазо ва 
- обја шња ва Андрић.

А да је под руч је општи не 
Ста ра Пазо ва погод но за 
град њу стам бе них једи ни ца 
гово ри пода так да осам од 
девет насе ља има ју уре ђе-

не пла но ве детаљ не и гене-
рал не регу ла ци је, без којих 
град ња није могу ћа.

- Кад насе ље има план-
ски доку мент, оно је апсо-
лут но у пред но сти у одно су 
на оно које нема, јер је мно-
го јед но став ни је посту пи ти 
по датим пра ви ли ма из 
пла на и функ ци о ни са ти на 
осно ву њега, обја снио је 
дирек тор ЈУП Урба ни зам 
Дар ко Иса и ло вић.

Цене ква дра та вари ра ју у 
зави сно сти од тога каква је 
град ња у пита њу, тако да 
нај јеф ти ни је цене ква дра та 
су у ста рим згра да ма у Ста-
рој и Новој Пазо ви и кре ћу 
се од 430 до 630 евра по 
ква дра ту. А цене ква дра та 
ново град ње вари ра ју од 
насе ља до насе ља и кре ћу 
се од 770 евра до 890 евра.

Јеле на Дра ча

СТА РА ПАЗО ВА

Све ску пљи ква дра ти
Мигра ци је ка 

општи ни Ста ра 
Пазо ва расту из 
годи не у годи ну, 

због тога не чуди 
пода так да се

тра жи стан више. 
Цене ква дра та

ста но ва вари ра ју 
од насе ља до

насе ља

Кон тро ла
ауто бу ских
ста ни ца

Пред став ни ци Мини стар ства 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре ових дана оби-
ћи ће Ауто бу ску ста ни цу у Ста-
рој Пазо ви и испо ста ву у Инђи ји 
како би оце ни ли ква ли тет рада и 
посло ва ња ове једи ни це, а све 
са циљем доби ја ња лицен це за 
пре воз. Пре ма Зако ну о пре во зу, 
до кра ја фебру а ра све ауто бу-
ске ста ни це у Срби је мора ју 
има ти ову лицен цу како би 
наста ви ли са оба вља њем сво је 
делат но сти, а Ауто бу ска ста ни-
ца у Ста рој Пазо ви је међу први-
ма под не ла зах тев над ле жном 
мини стар ству за доби ја ње 
лицен це која ће тра ја ти до 2023. 
годи не, иста као је Зоран Тома-
ше вић, шеф Ауто бу ске ста ни це 
Ста ра Пазо ва. Ова ауто бу ска 
ста ни ца има 233 пола за ка днев-
но, а у пред у зе ћу је анга жо ва но 
45 про фе си о нал них воза ча. 
Возни парк бро ји 59 ауто бу са и 
са око 120 запо сле них у Ста рој 
Пазо ви и испо ста ви у Инђи ји, 
ово сао бра ћај но пред у зе ће, 
поред дома ћег, оба вља и међу-
на род ни пре воз пут ни ка, па тако 
пут ни ци има ју могућ ност да се 
пре ве зу до Репу бли ке Срп ске, а 
у сезо ни и до Хер цег Новог или 
Будве. Поред тога, пут ни ци ма је 
од недав но омо гу ће но да уз 
месеч ну мар ки цу купе и месеч ну 
перон ску кар ту која изно си 650 
дина ра што зна чи да не мора ју 
за сва ки ула зак и изла зак на ста-
ја ли ште пла ћа ти 50 дина ра. 
Бит но је иста ћи да ће се лицен-
ца за пре воз доде љи ва ти на 
сва ких пет годи на уме сто на 
десет како је то рани је била 
прак са. Лицен це сва ког тре нут-
ка могу бити оду зе те уко ли ко се 
пре кр ши посло ва ње или се 
пред у зе ће „уга си“ о чему одлу-
чу је над ле жно мини стар ство. 

Изград ња
спорт ске хале 

Изград ња спорт ске хале у 
Ста рим Банов ци ма јед на је од 
две капи тал не инве сти ци је које 
ће бити реа ли зо ва не у теку ћој 
годи ни. Упра ва за капи тал на 
ула га ња АП Вој во ди не издво ји-
ла је 95 мили о на дина ра за ове 
наме не, а Општи на је у свом 
буџе ту опре де ли ла 10 мили о на 
дина ра. Пред сед ник Покра јин-
ске вла де 31. јану а ра је уго вор 
о реа ли за ци ји ове инве сти ци је 
уру чио пред сед ни ку Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђу Ради но ви-
ћу. Поред ове, у Ста рим Банов-
ци ма пла ни ра на је реа ли за ци ја 
још јед не зна чај не инве сти ци је, 
а у пита њу је изград ња пред-
школ ске уста но ве за коју је 
локал но руко вод ство издво ји ло 
25 мили о на дина ра.  С. С.

Ново и згра ђе на згра да у насе љу Банов ци Дунав

Дар ко Иса и ло вић Зоран Андрић
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СТАРА ПАЗОВА

Седница Скупштине

Гото во без рас пра ве, одбор ни ци Скуп-
шти не општи не Ста ра Пазо ва при хва ти ли 
су на сед ни ци, одр жа ној 30. јану а ра, све 
одлу ке и реше ња са днев ног реда. Међу 
важни јим тач ка ма које су се нашле пред 
одбор ни ци ма била је изме на и допу на Пла-
на детаљ не регу ла ци је дела цен трал не 
рад не зоне у Новој Пазо ви. Како је обја снио 
Дар ко Иса и ло вић, дирек тор „Урба ни зма“, 
пре ма прет ход ном Пла ну, неке од делат но-
сти у тој зони биле су огра ни че не, одно сно 
није била могу ћа изград ња про из вод них 
пого на, што је овом одлу ком про ме ње но, а 
то ауто мат ски зна чи и отва ра ње већег бро-
ја нових рад них места. Одбор ни ци су усво-
ји ли и изме не и допу не одлу ке о осни ва њу 
Холи стич ког реха би ли та ци о ног цен тра, 
које про ис ти чу из Зако на о соци јал ној 
зашти ти, којим је про пи са но да једи ни ца 
локал не само у пра ве обез бе ђу је у буџе ту 
сред ства за делат ност и уна пре ђе ње у овој 
обла сти. Одлу ком Скуп шти не Ули ца Бран-
ка Ради че ви ћа у Новим Банов ци ма ће про-
ме ни ти име у Ули ца Петра Кочи ћа и то као 
наста вак посто је ће исто и ме не ули це. Зеле-
но све тло доби ла су и реше ња о раз ре ше-
њу и име но ва њу нових чла но ва у поје ди-
ним школ ским одбо ри ма и над зор ним 
одбо ри ма неко ли ко јав них пред у зе ћа, а 
бли зу девет мили о на дина ра из доби ти ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ Ста ра Пазо ва 
биће упла ће но у општин ски буџет. 

У окви ру одбор нич ких пита ња одбор ник 
Срђо Кома зец је питао шта је са сана ци јом 
реги о нал ног кана ли за ци о ног вода, а одбор-
ник Сло бо дан Илић је имао пита ње у вези 
са ста ту сом згра де хоте ла Срем.  Ј. К.

ЕКО ЛО ГИ ЈА

18 милиона за пројекте

За упра вља ње отпад ним вода ма у згра-
да ма и гра ђе вин ским објек ти ма на тери то-
ри ји општи не Ста ра Пазо ва у буџе ту за ову 
годи ну опре де ље но је пре ко 18,5 мили о на 
дина ра, а у окви ру актив но сти које се тичу 
зашти те живот не сре ди не пла ни ра на је 
реа ли за ци ја про је ка та који омо гу ћа ва ју 
изград њу кана ли за ци о не мре же на тери то-
ри ји општи не по про јек ту јав ног при ват ног 
парт нер ства. Један од зада та ка општин-

ског руко вод ства у Ста рој Пазо ви је и реа-
ли за ци ја про грам ских актив но сти које се 
тичу упра вља ња зашти том живот не сре ди-
не, пре све га, пошу мља ва ња, узи ма ју ћи у 
обзир да је Вој во ди на јед на од нај ма ње 
пошу мље них реги ја у Евро пи и да Ста ра 
Пазо ва није међу три општи не у Сре му у 
који ма је пошу мље ност већа од 15 посто. У 
ту свр ху у општин ској каси издво је но је два 
мили о на дина ра. И ове годи не биће спро-
ве де ни редов ни трет ма ни запра ши ва ње 
кома ра ца у свим општин ским мести ма 
укљу чу ју ћи и при о ба ље Дуна ва, беле ги шку 
Аду и канал Будо вар, а пла ни ра но је да се 
запра ши ва ње врши и са земље и из вазду-
ха за шта је опре де ље но пет мили о на 
дина ра. Поред тога, мили он и по дина ра 
наме ње но је и за реа ли за ци ју актив но сти 
удру же ња и орга ни за ци ја са тери то ри је 
општи не које се баве зашти том живот не 
сре ди не, а желе да спро ве ду раз ли чи те 
про гра ме из дело кру га ове обла сти.  С. С.

НОВИ БАНОВ ЦИ 

Уре ђе ње
Школ ске ули це

Уре ђе ње Школ ске ули це и про сто ра око 
цркве са при па да ју ћим сао бра ћај ни ци ма на 
том делу у Новим Банов ци ма при о ри тет су 
локал ног руко вод ства у овој годи ни, те су 
за ову наме ну у општин ском буџе ту издво-
је на сред ства у изно су од 55 мили о на 655 
хиља да дина ра, од којих је Општи на издво-
ји ла више од 35 мили о на, а оста так је обез-
бе ђен захва љу ју ћи подр шци Мини стар ства 
при вре де. Да руко вод ство Општи не има 
слу ха и за обра зо ва ње и кул ту ру у овом 
насе љу које бро ји пре ко 9.000 ста нов ни ка 
гово ре пла но ви да се рекон стру и ше и 
догра ди Основ на шко ла „Нико ла Тесла“ и 
обно ви Дом кул ту ре, а пре ко 4,5 мили о на 
дина ра наме ње но је за изра ду про јект но – 
тех нич ке доку мен та ци је која ће омо гу ћи ти 
реа ли за ци ју ове две инве сти ци је. С. С.

НОВА ПАЗО ВА 

Одр жа ва ње
сао бра ћај ни ца

Капи тал на инве сти ци ја у Новој Пазо ви 
пла ни ра на буџе том општи не за теку ћу 
годи ну је пове ћа но одр жа ва ње сао бра ћај-
них повр ши на у ули ца ма Цара Душа на и 
Кра ља Петра Првог Кара ђор ђе ви ћа од рас-
кр сни це са Ули цом Нико ле Тесле до рас кр-
сни це са Омла дин ском ули цом у овом 
насе љу вред на 171,5 мили о на, од којих је 
Општи на издво ји ла 29 мили о на, уз додат-
них шест мили о на наме ње них за изра ду 
про јек та која прет хо ди овим радо ви ма. 
Поред тога, у Новој Пазо ви је пла ни ра на 
изград ња тре на жне хале за шта је из 
општин ског буџе та издво је но 57 мили о на 

дина ра, као и изград ња пешач ко – бици-
кли стич ке ста зе од базе на до Ули це Мило-
ша Оби ли ћа, за чије радо ве је опре де ље но 
30 мили о на дина ра. За изра ду про јект но 
тех нич ке доку мен та ци је за доград њу пред-
школ ске уста но ве у овом насе љу биће 
утро ше но два мили о на 400 хиља да дина-
ра. С. С.

ИНФРАСТРУКТУРА

Уре ђе ње села 

Цен три у већи ни рурал них места на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва уре ђе ни 
су или се ради на њихо вом уре ђи ва њу. 
Након Вој ке, и цен три у Сур ду ку, Беле ги шу 
и Крње шев ци ма где су радо ви у току доби-
ће сасвим нови изглед. У овој годи ни у 
општин ском буџе ту издво јен је новац у 
изно су од 36 мили о на дина ра и за уре ђе ње 
цен тра у Голу бин ци ма, а за изра ду про јект-
но – тех нич ке доку мен та ци је без које је 
немо гу ће кре ну ти са изво ђе њем радо ва 
обез бе ђе но је бли зу 2,5 мили о на дина ра. 
Поред тога, план је да се у зави сно сти од 
ста ња на тере ну асфал ти ра ју поје ди не ули-
це у овом срем ском селу за шта ће се утро-
ши ти пет мили о на дина ра. План општин-
ског руко вод ства је и да се у овој годи ни 
изра ди про јект но – тех нич ка доку мен та ци ја 
која ће омо гу ћи ти изград њу Дома кул ту ре у 
Голу бин ци ма, па би тако пре ко 4.500 
мешта на самог села позна тог по одр жа ва-
њу зна чај них кул тур но – умет нич ких мани-
фе ста ци ја које пре ра ста ју у тра ди ци ју и из 
годи не у годи ну оку пља ју све већи број 
посе ти ла ца доби ли свој храм кул ту ре.

С. С.

СТА РА ПАЗО ВА

Уво ђе ње
видео над зо ра

Уво ђе ње Систе ма за ауто мат ско пре по-
зна ва ње реги стар ских табли ца који се 
кори сти у вели ким гра до ви ма као што су 
Бео град или Нови Сад, од поло ви не годи не 
биће акти ван и у Ста рој Пазо ви као једи ној 
општи ни у Сре му и као такав откри ва ће 
сао бра ћај не пре кр ша је воза ча као што су 
про ла зак кроз црве но све тло сема фо ра 
или пре ко ра че ње дозво ље ње брзи не кре-
та ња на рас кр сни ци у самом цен тру Ста ре 
Пазо ве. За набав ку маши на и опре ме и 
обез бе ђи ва ње видео над зо ра на рас кр сни-
ци Кара ђор ђе ве ули це и Ули це Кра ља 
Петра, као и струч ну обу ку поли ца ја ца у 
Ста рој Пазо ви из општин ског буџе та издво-
је но је бли зу 8,5 мили о на дина ра. У ста ро-
па зо вач ком Саве ту за без бед ност сао бра-
ћа ја исти чу да ће се сред ства од напла те 
казни утро ши ти на уре ђе ње сао бра ћај ни ца 
на тери то ри ји општи не, као и за обу ку нај-
мла ђих о без бед но сти сао бра ћа ја. С. С.
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Годи шњу награ ду Заво да за кул ту-
ру за 2017. годи ну – Меда љу кул-
ту ре за мул ти кул ту рал ност и 

интер кул ту рал ност, кра јем про шле 
годи не при мио је реди тељ, глу мац, 
сце на ри ста, дизај нер и доцент Миро-
слав Бен ка из Ста ре Пазо ве. Режи рао 
је више од 70 позо ри шних пред ста ва, 
ТВ еми си ја и мул ти ме ди јал них про гра-
ма, кла сич них и савре ме них ауто ра у 
земљи и ино стран ству. Њего ве пред-
ста ве су изво ђе не на нај зна чај ни јим 
фести ва ли ма у земљи и у све ту 
(Аустри ја, Мађар ска, Руму ни ја, Сло-
вач ка, Нор ве шка, Фин ска, Еги пат, 
Иран...), за које је добио број на при зна-
ња.

М НОВИ НЕ: При ли ком пре у зи ма-
ња ове вели ке награ де рекли сте да 
је нај те же бити при хва ћен  у сво јој 
сре ди ни, а када вас још и награ ди, 
то зна чи да сте ствар но добри! Да 
ли је теже бити при хва ћен него 
напра ви ти позо ри шну пред ста ву, 
филм или доби ти неку свет ску 
награ ду?  

МИРО СЛАВ БЕН КА: Зна те ли ону 
лепу срп ску посло ви цу: Нај те же је бити 
поп у сво ме селу! Тако је то веро ват но 
у сва ком послу, па и нашем. Неиз мер-
но волим свој посао и радим га посве-
ће но и до кра ја. А кад нешто ради мо 
посве ће но, из љуба ви, уз то још са 
мало зна ња и тален та, награ де кад – 
тад при стиг ну. Ипак, ова је јед на од 
мојих нај дра жих награ да јер ми ју је 
дала сре ди на у којој сам рођен, која ме 
инспи ри ше и којом се целог свог живо-
та бавим. Такво богат ство раз ли чи то-
сти наро да, јези ка, кул ту ра гото во да 
неће мо наћи у све ту на ова ко малом 
гео граф ском про сто ру. Ово није фра за 
већ пла не тар но пра во на раз ли чи тост 
нашег под не бља и нео бо ри ва чиње ни-
ца.  

Већи на ваших пред ста ва је гра ђе-
на на мул ти кул ту рал но сти. Оно 
чиме се бави те успе ва да обје ди ни 
ваша раз ли чи та инте ре со ва ња – 
пре ма књи жев но сти, музи ци, сли-
кар ству, позо ри шту. Где про на ла зи-
те  моти ва ци ју, иде је за сво је ства-
ра ла штво?

У рав ни ци, у Сре му. У свим мојим 
Срем ци ма. У чиње ни ци да има мо 
више могућ но сти да види мо, има мо и 
више могућ но сти да се упо ре ђу је мо, 
да закљу чу је мо и нарав но, да напре ду-
је мо. То је вели ко богат ство. 

Миро слав Бен ка (Фото: Поп Попо вић)

M NOVINE :

ИНТЕР ВЈУ: МИРО СЛАВ БЕН КА, ПОЗО РИ ШНИ РЕДИ ТЕЉ

Срем, моја вечи та
инспи ра ци ја - мој живот!

Пише:
Ана Симоновић
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На који начин вас инспи ри ше рав-
ни ца, Срем?

Рођен сам у Сре му. Срем је мој 
живот! Сви ови људи, ова масна и 
плод на земља, генет ски код ути снут у 
све нас, пред о дре дио нас је да буде мо 
то што јесмо – Срем ци. А Сре мац, joш 
од Ауре ли ја на, визан тиј ске Пано ни је, 
пре ко Сте фа на Дра гу ти на, срем ског 
кра ља па све до дана шњих дана, је 
човек од ста ва, твр де гла ве и топлог 
срца, раза пет изме ђу земље и неба. 
(Нека ми не заме ре Бана ћа ни и Бачва-
ни, Шума диј ци и дру ги). Ова панон ска 
рав ни ца где је вла да ло толи ко цар-
ства и живе ло, живи више наци о нал-
них зајед ни ца и где је било нор мал но 
раз у ме ти дру гог, виде ти шта је у тој 
некој дру гој, дру га чи јој тра ди ци ји боље 
у одно су на моју, нашу. 

У вашим пред ста ва ма виде ли смо 
децу и јабу ке, као да је то вео ма 
битан лајт мотив. Зашто деца и јабу-
ке?

Јабу ка је један од нај ста ри јих библиј-
ских моти ва, још од Ада ма и Еве. 
Осим тога јабу ка је један од основ них 
моти ва у нашој, сло вен ској тра ди ци ји, 
мито ло ги ји, уоп ште хри шћан ству. Буди 
сећа ње на нај леп ше тре нут ке детињ-
ства, сла вља. А деца су нај чед ни ја, 
иску ством неу пр ља на људ ска бића, у 
сва ком од нас чучи и јед но такво дете, 
зато сам имао потре бу да пре не сем и 
део мојих, наших дожи вља ја. Тај мотив 
сам кори стио у неко ли ко пред ста ва, 
нарав но увек у новој дра ма тур шкој 
обра ди и дру гим зна че њем.  

Ви сте нај че шће ком пле тан аутор 
пред ста ва – од дра ма ти за ци је, 
режи је, сце но гра фи је, кости ма, 
музи ке, дизај на. Шта је нај ва жни је 
када ради те пред ста ву?

Да знам шта радим и зашто баш то 
радим. Ја сам у почет ку завр шио 
дизајн, одмах затим дипло ми рао сам 
глу му на Ака де ми ји умет но сти у Новом 
Саду, а затим и режи ју на Факул те ту 
драм ских умет но сти у Бео гра ду. То ми 
је помо гло да у свом раду сагле дам 
боље ства ри. У позо ри шту је све 
важно, баш као и у сва ком добро оба-
вље ном послу, када жели те да дате 
свој мак си мум. Позо ри ште је, од иде је 
до њего ве финал не реа ли за ци је, 
засно ва но на син кре ти зму, садеј ству 
свих умет но сти у којој је сва ка од њих 
од изу зет не важно сти. Позо ри ште је 
само по себи јед на од нај сло же ни јих 
умет но сти и у себи садр жи каза ну реч, 
глум чев покрет, про стор, фор му, боје, 
звук и све тло – и у физич ком сми слу и 
као мета фо ра – све тло које буди наду. 
Нарав но, сва ко умет нич ко могло би да 
буде и без мно гих еле ме на та али без 
два основ на еле мен та не може да 
посто ји: без акте ра, одно сно самог 
умет нич ког дела и публи ке, одно сно, 
оно га који све то посма тра, одно сно, 
при ма и дожи вља ва на свој једин ствен 
начин.  

У послед ње вре ме били сте доста 

зао ку пље ни позо ри штем покре та. 
Зашто? 

Позо ри ште покре та је само један од 
жан ро ва који се раз вио у низ позо ри-
шних изра за. Тело је основ ни обје кат у 
којем смо рође ни, у исто вре ме сво јом 
архи тек то ни ком и раз ли чи то шћу поло-
ва, веко ви ма буди инспи ра ци ју умет-
ни ка и самог чове ка у сми слу при вла-
че ња или одби ја ња. У сми слу про ду-
же ња врсте. У исто вре ме у позо ри-
шту, је тело и инстру мент и обје кат, 
помо ћу којег се глу мац изра жа ва, 
одно сно у којем глу мац ства ра. Изнад 
све га позо ри ште, глу ма је пре све га 
игра, а игра је јед на од чове ко вих 
суштин ских потре ба. Сва ко  од нас 
непре ста но има потре бу да пред ста-
вља неко г дру гог и стал но мења мо 
маске. Игра се у поро ди ци, на ули ци, 
шко ли, спор ту, цркви и поли ти ци – 
наро чи то у поли ти ци смо током веко ва 
све до ци вели чан стве них дела. Игра 
ће над жи ве ти све јер се нала зи у 
сушти ни нашег онто ло шког бића, у 
сушти ни људ ске егзи стен ци је.  

Режи ра ли сте у мно гим про фе си о-
нал ним позо ри шти ма у бив шој Југо-
сла ви ји и ино стран ству али и у сво-
јој Ста рој Пазо ви. Има ли раз ли ке у 
раду са ама те ри ма и про фе си о нал-
ци ма? 

Суштин ске раз ли ке нема. Ипак, 
основ на раз ли ка изме ђу ама те ри зма и 
про фе си о на ли зма је што ама те ри раде 
углав ном инту и тив но, неу пу ће ни у 
довољ ној мери у тај не миса о ног про це-
са ства ра ња, у тај не сту ди ја драм ског 
дела, у тај не сво га тела и гла са и међу-
људ ских одно са, док се про фе си о нал-
ци оспо со бља ва ју да актив но посма-
тра ју и виде живот око себе, у соци о ло-
шком, физи о ло шком, пси хо ло шком, 
пси хо лин гви стич ком и фило зоф ском 
сми слу – у сми слу дедук ци је. Уоча ва ју 
раз ли ке, осве сте и про бу де сво је тело, 
оспо со бе га и савла да ју начин мишље-
ња и тех ни ку, хода ња и гово ра, уоче 
међу људ ске одно се, начин изра жа ва-
ња лика који тума че, и спо зна ју сво је 
крај ње могућ но сти/доме те. Посто је, 
осим већ наве де них тео риј ских пред-
ме та и исто ри је дра ме и позо ри шта и 
низ вешти на, дисци пли на, тех ни ка које 
се изу ча ва ју на сту ди ја ма, од Дел сар та, 
Декроа, Лаба на, Ста ни слав ског, Мејер-
хољ да, Брех та, Гро тов ског, Бар бе, 
Миха и ла Чехо ва и дру гих. Нај бо ље је 
током сту ди ја упо зна ти се са сва ком од 
њих, сагле да ти сво је могућ но сти и 
изву ћи соп стве не закључ ке. Ова кве 
тех ни ке су нео п ход не да би се у сусре-
ту са реди те љем раз вио један дру ги, 

„Миро слав Бен ка дао је свој ори ги нал ни 
допри нос свет ском трен ду невер бал ног 
теа тра пред ста ва ма рет ке лепо те чији је 
он све стра ни ства ра лац. Он је сво је сме ле 
поду хва те до сада увек оправ дао оним 
што је ство рио.“

Јован ЋИРИ ЛОВ, позо ри шни екс перт, 
амба са дор УНЕСKО – а 

 „ Миро слав Бен ка потвр ђу је да се заи-
ста врхун ски умет нич ки стан дар ди, јед на 
висо ко еман ци по ва на теа тар ска фор ма, 
један бит но дру га чи ји теа тар ски језик 
оства ру је на сце ни изван теа тар ских 
метро по ла, и ово јесте пра ви облик кул-
тур не децен тра ли за ци је, нај ви ши могу ћи, 
коли ко је мени позна то, у нашој земљи. То 
је нешто што држа ва тре ба и мора на свим 
могу ћим ниво и ма да подр жа ва, зато што је 
то вели ка умет ност!“

Проф. др Иван МЕДЕ НИ ЦА, теа тро-
лог, позо ри шни кри ти чар 

„Миро слав Бен ка је  вео ма сло је вит 

умет ник и заслу жио је перо неког врсног  
ана ли ти ча ра и тео ре ти ча ра . Он је ком-
плет ни, све стра ни умет ник и ком плет ни 
аутор сво јих про је ка та. Обје ди нио је у 
свом аутор ском раду више умет но сти ад 
којих умет ност кре и ра ња визу ел не ком по-
нен те зау зи ма посеб но зна чај но, чак, 
рекао бих улти ма тив но место.   

Њего ве  пред ста ве одли ку је ори ги на лан 
при ступ и чврст, осо бен, несва ки да шњи,  
само њему свој ствен позо ри шни израз. 
Виде ли смо Таде у ша Kантора, Робер та 
Вил со на, Јана Фабра... Виде ли смо и 
Миро сла ва Бен ку и њего ву ори ги нал ну и 
спе ци фич ну пое ти ку при сут ну у свим ком-
по нен та ма пред ста ве.  Њего ви аутор ски 
радо ви: Sos, Luxin te ne bris, Меkи сно ви, 
Лажа и пара ла жа, Хле ба и ига ра... виђе ни 
су и запам ће ни на број ним међу на род ним 
позо ри шним фести ва ли ма и кру на су 
нашег модер ног позо ри шног ства ра ла-
ства.“  

Проф. дипл. арх. Мио драг ТАБАЧKИ, 
сцен ски дизај нер

Рекли су о делу Миро сла ва Бен ке

Рођен сам у Сре му. Срем је мој живот! Сви ови 
људи, ова масна и плод на земља, генет ски код 
ути снут у све нас, пред о дре дио нас је да буде-
мо то што јесмо – Срем ци. А Сре мац, joш од 
Ауре ли ја на, визан тиј ске Пано ни је, пре ко Сте фа-
на Дра гу ти на, срем ског кра ља па све до дана-
шњих дана, је човек од ста ва, твр де гла ве и 
топлог срца, раза пет изме ђу земље и неба
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пара ле лан свет у одно су на сазнај но, 
дожи вље но и виђе но.   

Да ли је фра за да нема раз ли ке 
изме ђу ама тер ске и про фе си о нал не 
пред ста ве?

Нема пра ви ла. Може, а не мора да 
буде. Код нас се често брка ју пој мо ви 
да уко ли ко су глум ци лише ни диле тант-
ских пре глу мљи ва ња, то је онда пред-
ста ва на нивоу јед ног про фе си о нал ног 
позо ри шта. Ово је сасвим погре шно 
раз у ме ва ње јер и у про фе си о нал ном 
позо ри шту глум ци нису увек на нивоу 
сво је про фе си је... Обја сни ћу. Сети мо 
се сли ка Анри Русоа који сто ји у музе ју 
Метро по ли тен и у свет ским исто ри ја ма 
сли кар ства, пара лел но уз Рубен са или 
Пика са. Први је само у ки сли кар док су 
дру га дво ји ца обра зо ва ни умет ни ци, 
али то не ума њу је ни код јед ног ни код 
дру гог, ни тре ћег, сна гу њихо вих дела. 
Узми мо за при мер и дво ји цу наших 
Сре ма ца, Шиђа на – Или ју Баши че ви ћа 
Боси ља и Саву Шума но ви ћа, први је 
само у ки сли кар док је дру ги шко ло ван 
код Андре Лота у Пари зу. А обо ји ца, 
сва ко на свој начин, спа да ју у наше нај-
зна ме ни ти је умет ни ке. 

Може да се исто вре ме но раз ви ја 
мно го поет ских лини ја – ама тер ска 
(услов но рече но, непро фе си о нал на), 
која не мора да има додир них тача ка са 
про фе си о на ли змом, а у крај њем слу ча-
ју може да нас дотак не са истом коли-
чи ном енер ги је упра во као и Рубен со во 
или Пика со во дело. Баш као што је 
слу чај у исто ри ји сли кар ства, тако је и 
са позо ри штем. Видео сам низ лоших 
про фе си о нал них пред ста ва и обр ну то. 
Ко зна из којих раз ло га, и  поред све 
воље, про сто се не деси пред ста ва, 
која би тре ба ло да нас се тиче, да нас 
узбу ди и под стак не на катар зу, одно сно 
духов но про чи шће ње.  

Да ли нам је ама те ри зам потре бан 
када смо све сни да живи мо у сиро-
ма шном дру штву и да често нема 
довољ но сред ста ва ни за про фе си о-
нал на позо ри шта?

У мом одго во ру на прет ход но пита ње 
импли цит но сам одго во рио и на упра во 
поста вље но пита ње. Све што нам 
пома же да нешто нау чи мо и пре и спи-
та мо соп стве ни однос пре ма живо ту, 
морал ну исправ ност, а у одно су пре ма 
чове ку и све ту – пле ме ни то је и није на 
одмет. А позо ри ште може да се при ре-
ди и под голим небом, важан је раз лог 
сусре та два бића – баш као за љубав 
или рат: глум ца и гле да о ца.

Путо ва ли сте и ради ли сте у позо-
ри шти ма код нас али и у ино стран-
ству. Сво је вре ме но, при ре ди ли сте 
на јед ном од нај леп ших зам ко ва 
сред ње Евро пе, Бој ни це, мул ти ме-
ди јал ни дога ђај са којег су изве шта-
ва ли меди ји свет ских ТВ ком па ни ја: 
CNN, BBC, Deutsche We le, RTL, Arte… 
Где се боље осе ћа те као умет ник?

Није ту важно пита ње лич ног осе ћа-
ња. Видео сам мно го и могу се пра ви ти 
пара ле ле али у сушти ни умет ни ци су 
исти свет и овде и било где дру где на 
све ту. Само је пита ње одно са пре ма 
послу, а и раз ли чи то ула га ње дру штва 
у кул ту ру. И код нас ћете наћи и одго-
вор не и вред не људе, баш као и тамо, 
на неком дру гом месту. Лепо је оти ћи и 
виде ти, поне што напра ви ти, поре ди ти 
ства ри, изву ћи поу ке и про мо ви са ти 
лепо ту соп стве не кул ту ре. Имао сам 
потре бу да одла зим и редов но да се 
вра ћам кући, како бих напу нио бате ри је 
и повра тио сна гу. А кућа нам је тамо где 
смо први пут угле да ли небо! 

Ваш умет нич ки пут поче ли сте 
као глу мац, наста ви ли као реди-
тељ, били сте и уни вер зи тет ски 
про фе сор, умет нич ки дирек тор, 
селек тор и дирек тор, про ду цент. 
Чиме би сте желе ли да се бави те у 
будућ но сти?

Не ста вљам тач ку на позо ри ште, ту 
увек имам шта да кажем. Жеља ми је 
да конач но завр ши мо моју моно гра-
фи ју, на којој ради мо неко ли ко годи на, 
да напра вим филм и ТВ сери ју, на 
којој радим већ чети ри годи не. Пред-
ло жим мул ти ме ди јал ни дога ђај за 
Нови Сад – Кул тур ну пре сто ни цу 
Евро пе 2021. Нешто слич но као на 
зам ку Бој ни це – са џинов ским про јек-
ци ја ма по свим зидо ви ма Трга сло бо-
де у Новом Саду, пле сом у вазду ху и 
мул ти ме ди јал ним,  кру жним вође њем, 
зву ка и све тла! Али о томе, неком дру-
гом при ли ком.

Чини ми се да увек пола зи те од 
локал ног и тежи те ка уни вер зал ном. 
Може мо ли то рећи и за ову нај но ви-
ју пред ста ву?

Да. Увек мора те поћи од себе, поник-
ну ти и про ник ну ти у себе и не бави ти 
се три ви јал ним ства ри ма. Већ суштин-
ским, живот но важним. Кре ну ти од 
лич ног и локал ног ка уни вер зал ном, 
како би било разу мљи во људи ма чита-
вог све та. Нарав но, деси се да поне ки 
човек не раз у ме тач но шта је то и то – 
али, несум њи во ће пре по зна ти енер ги-
ју и реа го ва ће на пра вим мести ма. 
Оста ће му то негде запи са но, на само 
њему свој ствен начин. 

Тешко је опи са ти ваш опус, јер 
поред позо ри шта ваша вели ка 
љубав је и фото гра фи ја, чак може-
мо рећи да су све ваше пре дста ве 
саста вље не из мно штва сли ка, али 
при пре ма ли сте и зани мљив про је-
кат фото гра фи ја.  

Да. Неки су их назва ли „режи ра не 
фото гра фи је“, које су запра во у исто 
вре ме увод у мој дуго при пре ман игра-
ни филм. На фото еди то ри ја лу ради ло 
је сто ти нак уче сни ка, оства рив ши 
вели ке панел фото гра фи је 100 са 70 
цен ти ме та ра. Са фото гра фи ја ма смо 
путо ва ли од Ста ре Пазо ве до Новог 
Сада, Рије ке, Будим пе ште, Бра ти сла-
ве, Вар ша ве и дру где. 

Миро слав Бен ка (Аша ња, 22. април, 
1956. Срем) је срп ски сце на ри ста, реди-
тељ, глу мац и дизај нер, истак ну ти умет-
ник.  

Завр шио је сред њу Шко лу за дизајн у 
Новом Саду, дипло ми рао глу му на Ака де-
ми ји умет но сти (АУ) у Новом Саду и режи-
ју на Факул те ту драм ских умет но сти 
(ФДУ) у Бео гра ду. Kао госту ју ћи про фе сор 
пре да вао на Висо кој шко ли за драм ске 
умет но сти у Бра ти сла ви и Интер на ци о-
нал ном уни вер зи те ту у Новом Паза ру и 
одр жао је низ позо ри шних „кре а тив них 
ради о ни ца“ у Срби ји и ино стран ству. Био 
је запо слен као реди тељ и умет нич ки 
дирек тор у Град ском позо ри шту у гра ду 
Жили на у Сло вач кој. Нала зио се на месту 
дирек то ра и умет нич ког дирек то ра Народ-
ног позо ри шта „Сте ри ја“, као и на месту 
дирек то ра и селек то ра Југо сло вен ског 
позо ри шног фести ва ла „Вршач ка позо ри-
шна јесен“ у Вршцу. Од 2005. годи не сти-
че ста тус истак ну тог умет ни ка Удру же ња 
драм ских умет ни ка Срби је. 

Режи рао пре ко 70 позо ри шних пред ста-
ва, режи рао је радио дра ме, ТВ еми си је, 
доку мен тар не фил мо ве, музич ке спо то ве 
и мул ти ме ди јал не про гра ме, у земљи и 
ино стран ству. 

Био гра фи ја

Лепо је оти ћи
и виде ти, поне што 

напра ви ти, поре ди ти 
ства ри, изву ћи поу ке и 

про мо ви са ти лепо ту 
соп стве не кул ту ре. 

Имао сам потре бу да 
одла зим и редов но да 
се вра ћам кући, како 
бих напу нио бате ри је 

и повра тио сна гу.
А кућа нам је тамо
где смо први пут

угле да ли небо 
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У свом раду и живо ту шта је то у 
шта веру је те? Kоја је то нај ве ћа 
вред ност? 

Вера је нео п ход на као покре тач и 
наста вак живо та. Вера у себе самог у 
чове ка као таквог и у уни вер зум из 
којег, ко би знао са сигур но шћу да 
каже, ко то упра вља нашим суд би на-
ма. Све рели ги је про по ве да ју и веру ју 
у Бога, као врхов ног, све оп штег Ство-
ри те ља уни вер зу ма и све та на Земљи. 
Нажа лост, људи су поде ље ни. Ула зио 
сам у мно ге све ти ње: пра во слав ну и 
като лич ку, еван ге лич ку и џами је и паго-
де, и сина го ге… Ипак, веру јем у осве-
шће ног поје дин ца, сна гу мисли и добро 
дело – бли ско пан те и зму – веру јем у 
небо, земљу, дрво, сун це, ваздух, воду 
– у при ро ду и у при ро ду ства ри. Веру-
јем у Сун це. Сун це је покре тач све та – 
чиста енер ги ја. И, нај зад, веру јем у 
сло бо ду.

Шта је то за вас сло бо да?
Сло бо да духа! Kад може мо пот пу но 

сло бод но да мисли мо, живи мо и ства-
ра мо, а да притом не угро жа ва мо при-
род но и дру штве но окру же ње, већ, 
напро тив, да раз ви ја мо лепо ту раз ли-
чи то сти. Сло бо да је и сми сао за толе-
ран ци ју и уза јам но раз у ме ва ње, љубав 
чове ка ка чове ку – сми сао за исти но-
љу бље, емпа ти ју ка том и таквом окру-
же њу! 

Спо ме ну ли сте исти но љу бље. У 
којим при ли ка ма не гово ри те исти-
ну?

Не гово рим исти ну када сма трам да 
ме је неко нешто непри стој но упи тао, 
када ме је упи тао оно што не би тре ба-

ло да га инте ре су је. Или када је у пита-
њу неки виши циљ. Тада сам спре ман 
да не кажем исти ну. И лаж је у људ ској 
при ро ди, у при ро ди сва ко га од нас. На 
кра ју, обич но, при знам све и опра штам 
саго вор ни ку за упи та но. Одра слом 
чове ку живот никад није толи ко кра так 
да не би изго во рио хра бре речи и учи-
нио зна чај но дело. А исти но љу бље је и 
хра брост у исто вре ме.

Пажљив гле да лац може да одго-
нет не сна жне пору ке у вашим пред-
ста ва ма. Шта вас пла ши?

Нисам по при ро ди пла шљив човек. 
Волео бих да је уме сто елек трон ског 
доба нау ка мно го више раз от кри ла 
чове ка, нашу лич ност, пси хо ло шки 
склоп, пори ве, поро ке. Јако мало је 
учи ње но на међу соб ном раз у ме ва њу, 
међу соб ном ува жа ва њу раз ли чи то сти, 
толе ран ци ји. Волео бих да мно го више 
зна мо о дру гим људи ма, о чове ку – о 
људ ском бићу као таквом. Ипак, рекао 
бих, нај ви ше ме бри ну, на јед ном гло-
бал ном нивоу: не откри ве не боле сти, 
све при сут ни је звец ка ње оруж јем и, да 
ће кул ту ра вео ма брзо поста ти непо-
тре бан тро шак. А кул ту ра је нео п ход на 
од бри ге о њиви до лепог пона ша ња и 

опхо ђе ња пре ма сво јим нај бли жим, 
ком ши ја ма, свом кул ту ро ло шком и 
дру штве ном окру же њу. Ако нам висо ка 
кул ту ра поста не непо тре бан тро шак – 
онда би то био праг свих пра го ва –  
увод у крај народā. Крај наше циви ли-
за ци је!

Живот је вечи та бор ба изме ђу 
добра и зла, љуба ви и мржње, рађа-
ња и смр ти. Књи жев ност и позо ри-
ште је сли ка те вечи те бор бе.  Какав 
је ваш став о смр ти?

Сва ко рође ње, одно сно сва ки поче-
так је неми нов но увод у сам крај, у 
смрт – оно о чему ми људи, не зна мо 
ништа. Али сум њам да енер ги ју може-
мо уни шти ти. Пре бих рекао да је наш 
одла зак, оно што каже Црњан ски, 
„сео ба душе на неко дру го место“ – у 
неки дру ги облик... Kао што се нисам 
бри нуо о свом рође њу, нећу се бри ну-
ти ни о сво јој смр ти! А кул ту ра и умет-
ност је/су могућ ност/и да, када наи ђе-
мо на пре пре ке, живот се лак ше пре-
бро ди, оства ри сан, учи ни живот разу-
мљи ви јим/зани мљи ви јим и поне што 
оста не иза нас – за оне који ће доћи 
после нас, за буду ће нара шта је. Ето, и  
сада се само играм. (Сме је се).

Миро слав Штат кић, покра јин ски секре тар за кул ту ру и Миро слав Бен ка (Фото: Вла ди мир Зубац)

Узми мо за при мер и дво ји цу наших Сре ма ца, 
Шиђа на – Или ју Баши че ви ћа Боси ља и Саву 
Шума но ви ћа, први је само у ки сли кар док је дру-
ги шко ло ван код Андре Лота у Пари зу. А обо ји-
ца, сва ко на свој начин, спа да ју у наше нај зна-
ме ни ти је умет ни ке 
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НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ СПОР ТИ СТИ ОП ШТИ НЕ ШИД

Ма ри ја и Ми лош нај бо љи

У пе так 2. фе бру а ра, у На род ној би-
бли о те ци  „Си ме он Пи шче вић“ у 
Ши ду, одр жа на је све ча ност из бо-

ра нај у спе шни јих спор ти ста и спорт ских 
еки па у шид ској оп шти ни у 2017. го ди ни. 
Ор га ни за то ри тра ди ци о нал ног из бо ра 
нај бо љих спор ти ста и спорт ских клу бо ва 
су Спорт ски са вез Оп шти не Шид и Ко-
пер ни кус РТВ Шид. Ка ко су ис та кли ор-
га ни за то ри, у про те клој го ди ни спор ти сти 
из шид ске оп шти не по сти гли су ре зул та-
те ко ји пре ва зи ла зе ту сре ди ну, ка ко на 
до ма ћој та ко и на ме ђу на род ној спорт-
ској сце ни и ти ме су по ка за ли да је ова 
област дру штве ног жи во та и ра да оста ла 
у жи жи ин те ре со ва ња. На под руч ју шид-
ске оп шти не тре нут но ег зи сти ра пре ко 
50 спорт ских клу бо ва ко ји оку пља ју не-
ко ли ко хи ља да спор ти ста и спорт ских 
рад ни ка. На све ча но сти је уру че но 16 
при зна ња у 12 ка те го ри ја, а по ред нај у-
спе шни јих спор ти ста и спорт ских еки па, 
при зна ња су уру че на у омла дин ској и у 
пи о нир ској ка те го ри ји, у ме сним за јед ни-
ца ма шид ске оп шти не, као и у ка те го ри ји 
рад нич ко - спорт ских и спорт ско - школ-
ских дру шта ва, а уру че на је и на гра да за 
жи вот но де ло. На гра де нај у спе шни јим 
спор ти сти ма уру чи ли су пред сед ник Оп-
шти не Шид Пре драг Ву ко вић и ди рек-
тор Ко пер ни кус РТВ Шид Ни ко ла Ви дић. 
Пред сед ник Оп шти не Шид че сти тао је 
до бит ни ци ма на гра да на по стиг ну тим ус-
пе си ма.

- Мој тим и ја смо по но сни на ове спор-
ти сте. Ло кал на са мо у пра ва је и ове као и 
про шле го ди не, из дво ји ла 22,5 ми ли о на 
ди на ра за спорт. Сма тра мо да је ула га-
ње у спорт, ула га ње у бу дућ ност, у на шу 
де цу. Сви на гра ђе ни спор ти сти су осве-
тлали образ на шег гра да и ми ће мо и 
ове го ди не из дво ји ти исти из нос сред ста-
ва као и про шле го ди не за све спорт ске 
клу бо ве. На да мо се да ће сви на гра ђе-
ни спор ти сти и да ље на ста ви ти да ни жу 
ова кве успе хе - ис та као је Ву ко вић.

За нај у спе шни јег спор ти сту оп шти не 
Шид про гла шен је сто но те ни сер Ми лош 
Ти о са вље вић из СТК „Пар ти зан“ Шид, 
док је ти ту лу нај у спе шни је спор тист ки-
ње по не ла би ци клист ки ња Ма ри ја Тан-
цик из БК „Јед но та“. Нај у спе шни ја му шка 
спорт ска еки па у про шлој го ди ни би ла је 
РК „Рад нич ки Шид“, док је ти ту лу нај у-
спе шни је жен ске спорт ске еки пе по не ла 
ЖОК „Макс Шид“. У ме сним за јед ни ца ма 
нај у спе шни ја еки па је би ла ОФК Би кић. У 
ка те го ри ји омла дин ских спорт ских еки па, 
нај бо ља је би ла му шка омла дин ска еки-
па СТК „Пар ти зан“ Шид, а нај у спе шни ја 

жен ска еки па БК „Јед но та“. За нај у спе-
шни јег спор ти сту омла дин ца про гла ше ни 
су Ла зар Ми ла но вић и Ми лош Жив ко вић, 
а нај бо ља спор тист ки ња омла дин ка је 
Вла да на Пе шић. Основ на шко ла „Бран-
ко Ра ди че вић“ и Гим на зи ја „Са ва Шу ма-
но вић“, по не ли су ти ту лу најуспешнијег 
школ ско спорт ског дру штва, а Пре дра гу 
Ма ле ше ви ћу уру че но је при зна ње за нај-
у спе шни јег спорт ског рад ни ка. За нај у-
спе шни ју спорт ску еки пу оп шти не Шид за 
2017. го ди ну, про гла ше на је еки па ка фе 
„Си не ма“, док је на гра да за ор га ни за ци ју 
спорт ске при ред бе уру че на ФК „Рад нич-
ки“. Ове го ди не на гра да за жи вот но де ло 

уру че на је Спа со ју Ру ди ћу из ОФС Шид.
Ма ри ја Тан цик из Ши да, по тре ћи пут је 

нај бо ља спор тист ки ња го ди не.
- Као и прет про шле се зо не, и про шле 

се зо не сам ус пе ла да одр жим од лич ну 
фор му и да сво јим тр ка ма и по бе да ма 
оства рим уче шће на ве ћим тр ка ма. До 
са да сам од не ла по бе ду на Ци кло крос 
тр ка ма и др жав ном пр вен ству и на дам 
се да ћу ус пе ти да одр жим тај ри там. 
По што ћу ове го ди не би ти без еки пе јер 
они од ла зе у ста ри ју ка те го ри ју, би ће ми 
по треб но још ви ше тру да, а ме ни је нај-
ва жни ја по др шка тре не ра - ка же Ма ри ја.

Пр ви пут је ове го ди не на гра да за нај-
у спе шни јег спор ти сту уру че на Ми ло шу 
Ти о са вље ви ћу.

- У на шем спор ту до би ти на гра ду је 
увек по зи тив но ис ку ство. За хва љу јем 
се чла но ви ма ко ми си је и Оп шти ни Шид 
што ми је омо гу ћи ла да до би јем ову пре-
сти жну на гра ду. План за ову го ди ну ми 
је ула зак у дру гу са ве зну ли гу. Тре нут но 
смо пр ви на та бе ли без по ра за. Про шле 
го ди не смо ушли у дру ги ранг вој во ђан-
ске ли ге, а са да иде мо од мах пре ма дру-
гој са ве зној ли ги и то би био ве ли ки успех 
у сто ном те ни су на овим про сто ри ма - 
ис ти че Ми лош.

Спа со ју Ру дићу уру че на је на гра да за 
жи вот но де ло. По же лео је по сла ти по ру-
ку свим мла дим љу ди ма.

- Сва ка на гра да пред ста вља кру ну не-
ког успе ха и ра да и ти ме се по ка зу је да 
дру ги вред ну ју и це не на ше успе хе. Ја 
сам се до ста ба вио спор том кад сам био 
млад. Играо сам фуд бал и ка сни је сам 
се опре де лио да оста нем да ра дим као 
спорт ски рад ник. За то мо ја по ру ка гла си, 
да сва ко ко мо же не ка се укљу чи у спорт-
ске ак тив но сти. Мла ди тре ба да се ба ве 
спор том, јер спорт је здрав за сва ког чо-
ве ка. Та ко ђе, тре ба да уче од ста ри јих, а 
ка сни је да се оства ре као спорт ски рад-
ни ци и да сво је ис ку ства пре но се на мла-
ђе ге не ра ци је - рекао је Спа со је.

За нај у спе шни јег
спор ти сту про гла шен је

сто но те ни сер Ми лош
Ти о са вље вић, док је
ти ту лу нај у спе шни је

спор тист ки ње по не ла
би ци клист ки ња Ма ри ја 
Тан цик. Спа со ју Ру дићу

уру че на је на гра да
за жи вот но де ло

Предраг Вуковић, Спасоје Рудић и Никола Видић Марија Танцик Милош Тиосављевић
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произвођача у нашој општини. Такође,
локалнаадминистрацијаћеимпомагати
уприкупљањудокументацијенеопходне
зауспешноконкурисањезасредства.

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

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

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

ње које су намуказалинећебитиизне-
вереноидаћемоиубудућерадитипре
свега уњиховоминтересу.Молимих за
стрпљење,јерсестваринеодвијајуувек
брзиномкојомбионижелели,алимиод
постављенихциљеванећемоодустатии
свадатаобећањаћемоиспунитикаошто
смотоидосадачинили.Усвакодневном
смоконтактусаграђанима,знамоштаих
мучи и проблеме решавамо у сарадњи
сањима. Заједно ћемо општинуПећин-
циучинитимногобољимместомзаживот
негоштојеикадабила.

Ми смо осно ва ли
Тури стич ку орга ни за ци ју
и озбиљ но се упу сти ли
у раз вој тури стич ке 
инфра струк ту ре и у
про мо ци ју тури стич ке 
пону де наше општи не. 
Циљ нам је да од
раз во ја тури зма кори сти 
има и дома ће
ста нов ни штво

ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ 86 МИЛИ О НА ЗА ДВА ИНФРА СТРУК ТУР НА ПРО ЈЕК ТА

Рекон струк ци ја сао бра ћај ни ца
Узгради Покрајинске

владе 31. јануара
представницима гра-

дова и општина уручени
уговори за реализацију 36
пројекатаодобренихнакон-
курсу Управе за капитал-
на улагања АП Војводине.
Председник Покрајинске
владе Игор Мировић уру-
чио је уговоре представни-
цималокалнихсамоуправа,
међу којима и председнику
Општине Пећинци Жељку
Трбовићу.
Како нам је рекао пред-

седник Жељко Трбовић,
Општини Пећинци одобре-
насусредствауизносупре-
ко86,6милионадинара, за
област саобраћајне инфра-
структуреблизу32милиона
и локалног и регионалног
економскогразвојапреко54
милионадинара,аобапро-
јектасуодизузетногзнача-
ја,несамозапривредунего
изастановништво.
- Захваљујући Покра-

јинској влади и Управи за
капитална улагања добили
смо средства за два вео-
ма важна пројекта – рекон-
струкцију Голубиначке ули-
цеуШимановцимаиасфал-
тирање приступног пута у
радној зони Сибач. Рекон-
струкција Голубиначке ули-
цекојаповезујеКрњешевач-

куулицу,која јеуновембру
комплетноасфалтирана,са
северном радном зоном у
Шимановцима од изузетног
језначајазанашепривред-
никеалиизастановништво,
јер том улицом саобраћа-
ју и аутобуси ГСП-а. Други,
веома важан пројекат који
смонајавилиусклопуновог
инвестиционог циклуса,
управојеизградњаприступ-
ногпутауновојраднојзони
уСибачу,чимесепрактично
отварају врата новим инве-
ститорима,алииновимрад-
нимместимазастановнике

наше општине – истакао је
ТрбовићидодаодаОпшти-
на Пећинци има спремне
нове пројекте са којима ће
конкурисати на наредном
конкурсуУправезакапитал-
на улагања који је најавио
председникМировић.
Од јула 2016. године,

преко Управе за капитал-
на улагања АП Војводине
потписано је 157 уговора
који се реализују ефикасно
и транспарентно. Председ-
ник Мировић је нагласио
да, поред пројеката који се
реализују преко Управе за

капитална улагања АП Вој-
водине, Покрајинска влада
учествује и у реализацији
других капиталних проје-
ката, од којих су неки од
националног значаја. Укуп-
на вредност уручених уго-
вора износи 2,3 милијарде
динара,апројектисеодно-
се на области саобраћајне
инфраструктуре, локалног
и регионалног економског
развоја, водоснадбевања и
заштитеводе,предшколског
образовања,развојаспорта
и области енергетске ефи-
касности.

Уру че ње уго во ра у Покра јин ској вла ди

ПЕЋИН ЦИ

Кров над гла вом за
15 избе глич ких поро ди ца
Комесаријат за избеглице и

миграције Републике Србије
31. јануара јеуручиоуговоре

за пројектовање 350 станова за
избеглице,којићесереализовати
уоквируседмогпотпројектаРегио-
налногстамбеногпрограма.Међу
десет локалних самоуправа уго-
ворједобилаиОпштинаПећинци
заизградњу15стамбенихједини-
ца,којијепотписаоЗоранВојкић,
заменикпредседникаОпштине.
Како је рекао Војкић, у питању

је веома значајан пројекат јер ће
овим уговором бити збринуто 15
избегличких породица са тери-
торије пећиначке општине, чиме
ће веома мали број избегличких
породицабитибезкрованадгла-
вом.
-Пећиначкалокалнасамоупра-

ва већ годинама редовно апли-

цира за средства на свим јавним
позивима Комесаријата за избе-
глице и миграције, а кроз Регио-
нални стамбени програм стамбе-
но смо збринули 19 избегличких
породица кроз доделу грађевин-
ског материјала, 13 је збринуто
кроз откуп сеоских кућа са окућ-
ницом,аседамизбегличкихпоро-
дица је добиломонтажне куће.У
пећиначкој општини већина избе-
гличкихпородица,којихјеоко250,
има решено стамбено питање, а
нама је циљ да све породице на
нашој територији имају решено
стамбено питање и обезбеђену
егзистенцију.Утусврху,бесплатно
смоуступилиплацуШимановци-
мазаизградњуових15стамбених
јединица,чимеће15избегличких
породица бити трајно стамбено
збринути–рекаојеВојкић.

Општини Пећинци средства за избеглице

СТАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ГРА ДО ВА И ОПШТИ НА

Општи на Пећин ци
у Пред сед ни штву
Конститутивна седница Председни-

штваСталнеконференцијеградоваи
општина(СКГО)одржанајеуБеогра-

ду30.јануара,амеђу23градаиопштине
уСрбијикојеимајупредставникеуовом
телу нашла се и општинаПећинци, чији
јепредседникЖељкоТрбовићизабранза
чланаПредседништваСКГО.
СКГОјеорганизацијакојаокупљапред-

ставникелокалнихсамоуправауСрбији,
сациљемразматрањазаједничкихпита-
ња и проблема, као и формулисања и
представљањаинтересајединицалокал-
них власти и стога је, по речима првог
човекапећиначкеопштине,изузетнозна-
чајно што ће убудуће општина Пећинци
имати свог представника у Председни-
штвуовеорганизације.

- Стална конференција градова и
општина заступа интересе локалних
самоуправа и лобира код централних
власти у процесу доношења законских
решења која су од значаја за функцио-
нисањелокалнихсамоуправа,аумогућ-
ностиједаутичеинадефинисањестра-
тешких државних одлука. Тошто имамо
чланауПредседништвуСКГОпружанам
прилику да се наше мишљење чује на
релевантномместу–изјавиојепредсед-
никТрбовић.
Општина Пећинци ће убудуће имати

представника и у Одбору за системска
питања и управу. За члана овог одбо-
ра СКГО изабрана је Драгана Крстић,
заменица начелника Општинске управе
ОпштинеПећинци.

ХУМА НИ МЕШТА НИ ДОЊЕГ ТОВАР НИ КА

Помоћ сти гла у Шти та рац
Мештани Доњег Товарника су ових

дана показали да, поред тога што су
сложни, имају и велико срце. За само
неколико дана доњотоварнички пољо-
привредници су прикупили 650 бала
сена за Данила Крстића, сточара из
околинеКњажевца,којизбогсушеније
успео да припреми за зиму довољно
хране да прехрани стадо од тридесе-
таковаца,одкојихзависиегзистенција
његовепородице.
-Иакојепрошлегодинесушапогоди-

лаиСрем,нашипољопривредницису

ипакбилиспремнидаодсвојихрезер-
ви за зиму издвоје колико је ко могао
и да тако помогну Данилу Крстићу да
прехрани стадо до пролећне испаше
– рекао је председник Савета месне
заједницеДоњиТоварникМиланАлек-
сић.
Он је 30. јануара посетио Данила

КрстићауродномселуШтитарациуру-
чиомудонацијуусточнојхраниуиме
мештана Доњег Товарника. Крстић се
том приликом захвалио свима који су
учествовалиуовојхуманитарнојакцији.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КА ПЕЋИ НА ЦА

Инфор ма ци је сти жу СМСом
ПредавањемуКупинову1.фебруара

завршенјециклуспредавањазапољо-
привреднике са територије пећиначке
општине које је организовало Удруже-
њепољопривредникаопштинеПећинци
у сарадњи са Одељењем за привреду
општинеПећинци,Агенцијомзаразвоји
Пољопривредномстручномслужбомиз
СремскеМитровице.Напредавањимау
Пећинцима,ДоњемТоварникуиКупино-
ву стручни сараднициПССизСремске
Митровицеупозналисупољопривредне
произвођаче са основним принципима
интегралне биљне производње, зашти-
том биља и подстицајима и ИПАРД 2
програмима.
-Пољопривреднипроизвођачисупре-

познали значај и подршку које им пру-
жа наше удружење и општина Пећин-
ци, како у виду организовања оваквих
и сличних предавања, тако и помоћи
приликом попуњавања захтева, прику-
пљањадокументацијеи тиместварања
условадамогудаоствареправонапод-
стицајеуратарству,сточарствуипчелар-
ству и да могу да аплицирају за разне
врстекредитакојисуимнарасполагању.

Такође, организујемо бесплатну анали-
зу земљишта, посете сајмовима, свако-
дневнорадимонаупознавањупољопри-
вредникасановинамаупољопривредии
другимпословимавезанимзапољопри-
вреду–реклајеЈаковљевић.
Председница Удружења посебно се

осврнуланаумрежавањепољопривред-
никапутемСМСпорука.
-НедавносмонабавилиСМСсистем

обавештењаи умрежили смо све своје
члановепутем којегћебитиобавеште-
ни о новим подстицајима, конкурсима,
њиховим условима и роковима за при-
јаву, о предавањима која организујемо,
као и о свим битним дешавањима из
пољопривредне производње. Такође,
желим да напоменем да је наше удру-
жење примљено у Савез пчеларских
организацијаСрбијеидајепочелопри-
јављивањепчеларанашеопштинеуту
организацију,односнодасвизаинтере-
совани чланови нашег Удружења могу
да се учлане у ту организацију преко
Удружења пољопривредних произвођа-
чаопштинеПећинци–истакла јеЈако-
вљевић.

Због грешке у наслову у 
прошлом броју, овом приликом 
објављујемо исправљен текст 
интервјуа са председником 
Општине Пећинци Жељком
Трбовићем
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Раз вој општи не у
три стра те шка прав ца

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

победе изборне листе Српске напредне
странке која је на локалним изборима,
одржаним24. децембра прошле године,
освојилачак77,7одстоподршкеграђана
и27одукупно30одборникаулокалном
парламенту, на конститутивној седници
Скупштине општине Пећинци за новог
председника Општине изабран је мр
ЖељкоТрбовић, који је од 2012. године
бионачелникпећиначкеОпштинскеупра-

ве. Новоизабраног председника питали
смодалињеговизборзначидаћедоћи
до одређеног заокрета у политици коју
водиопштинаПећинци?
- Никаквог посебног заокрета неће

бити, јер је Српска напредна странка и
претходне четири године водила општи-
нуПећинци.Овосусамоодређенепер-
соналнепромене,алијетиммање-више
исти, као и политика коју спроводимо
и која је на изборима добила изузетно
велику подршку грађана наше општи-
не. Оваква подршка нас и обавезује да

наставимо онако како смо у предизбор-
нојкампањиобећалиграђанимадаћемо
радити, а то је да развијамо општину
Пећинциутристратешкаправца–инду-
стрија,пољопривредаитуризам.

М НОВИ НЕ: Шта је прво што сте ура
ди ли као ново и за бра ни пред сед ник?

ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ:С обзиромна то
дасамупретходноммандатубионачел-
никОпштинскеуправеопштинеПећинци
и да сам учествовао у свим пројектима
локалнесамоуправенијемибилопотреб-

ноникаквоуходавањенановојфункцији,
такодасамбуквалновећследећегдана
кренуоуобилазакрадованареновирању
ДомакултуреуСибачукојисуприкрају.
Ми смо у децембру започели 34 пројек-
таусвих15насељапећиначкеопштине,
махом на реновирању школа, вртића и
амбуланти и половина тих пројеката је
приведенакрају,аосталећемозавршити
унајкраћеммогућемроку.Јасамнасед-
ницинакојојсамизабранзапредседника
рекаоданемамовременадаспавамона
ловорикама већ да морамо да засуче-
мо рукаве и тако се и понашам. Нисам
дозволио да избор новог руководства
успорирадове.Већ17.јануарасмоодр-
жалиипрвуседницуОпштинскогвећау
новомсазиву,накојојсмодонелиодлуку
далокалнасамоуправанастависаиспла-
томједнократненовчанепомоћиуизносу
од40.000динарапородицамасановоро-
ђенчадимаиу2018.годиниисарегреси-
рањемтрошковаборавкауПредшколској
установи „Влада Обрадовић Камени“ за
треће и четврто дете у породици, као и
заједнодетеупородициукојојсурођене
двојке.Поставили смо себиамбициозне
плановеидабисмоихостварилимора-
ћемовреднодарадимо.

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

политичка стабилност коју ћемо имати
захваљујући апсолутној већини у Скуп-
штини општине, коју чини 27 од укупно
30одборника.Таквавећинаупотпуности
елиминише могућност опструкције рада
Скупштинеодстранеонихкојисунакон
12годинавластиоставилизасобом500
милионадуга,крововекојипрокишњава-
јуичучавцеушколамаиамбулантама,а
путевеурупама.Захваљујућивишенего
стабилној већини моћи ћемо несмета-
ноданаставимодарадимооноштосмо
радилииупретходнечетиригодине,ато
једаразвијамоинфраструктуруидана
тај начин унапређујемо квалитетживота
нашихсуграђанаучемуиубудућеочеку-
јемо значајну подршку од стране Владе

РепубликеСрбијеиПокрајинскевладе.

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

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

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

богатство које треба да на прави начин
представимодомаћојистраној јавности.
Циљнам једаодразвојатуризмакори-
сти има и домаће становништво, како
кроз смештајне капацитете, тако и кроз
продајусвојихпољопривреднихпроизво-
да.Развојпољопривредејенештозашта
ћуселичнозаложити.Већнеколикогоди-
налокалнасамоуправапрекоУдружења
пољопривредника финансира регистро-
ваним газдинствима бесплатну анализу
земљишта,алинајвећипроблемупољо-
привреди је застарела механизација.
Државаобезбеђујеподстицајезакупови-

нутрактораиприкључнихмашина,пла-
стеникаистакленикаисистемазанавод-
њавањесаповраћајемод50до70одсто
од уложених средстава. То је одлична
приликазанашепољопривреднике,али
проблемјеутомештонисуувекдовољ-
но добро информисани о могућностима
којеимсепружају.Мићемоусарадњиса
Удружењем пољопривредника у наред-
ном периоду настојати да умрежимо
сва пољопривредна газдинства, како би
информације о расписаним конкурси-
ма стизале до сваког пољопривредног

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

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

M NOVINE :
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Раз вој општи не у
три стра те шка прав ца

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

победе изборне листе Српске напредне
странке која је на локалним изборима,
одржаним24. децембра прошле године,
освојилачак77,7одстоподршкеграђана
и27одукупно30одборникаулокалном
парламенту, на конститутивној седници
Скупштине општине Пећинци за новог
председника Општине изабран је мр
ЖељкоТрбовић, који је од 2012. године
бионачелникпећиначкеОпштинскеупра-

ве. Новоизабраног председника питали
смодалињеговизборзначидаћедоћи
до одређеног заокрета у политици коју
водиопштинаПећинци?
- Никаквог посебног заокрета неће

бити, јер је Српска напредна странка и
претходне четири године водила општи-
нуПећинци.Овосусамоодређенепер-
соналнепромене,алијетиммање-више
исти, као и политика коју спроводимо
и која је на изборима добила изузетно
велику подршку грађана наше општи-
не. Оваква подршка нас и обавезује да

наставимо онако како смо у предизбор-
нојкампањиобећалиграђанимадаћемо
радити, а то је да развијамо општину
Пећинциутристратешкаправца–инду-
стрија,пољопривредаитуризам.

М НОВИ НЕ: Шта је прво што сте ура
ди ли као ново и за бра ни пред сед ник?

ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ:С обзиромна то
дасамупретходноммандатубионачел-
никОпштинскеуправеопштинеПећинци
и да сам учествовао у свим пројектима
локалнесамоуправенијемибилопотреб-

ноникаквоуходавањенановојфункцији,
такодасамбуквалновећследећегдана
кренуоуобилазакрадованареновирању
ДомакултуреуСибачукојисуприкрају.
Ми смо у децембру започели 34 пројек-
таусвих15насељапећиначкеопштине,
махом на реновирању школа, вртића и
амбуланти и половина тих пројеката је
приведенакрају,аосталећемозавршити
унајкраћеммогућемроку.Јасамнасед-
ницинакојојсамизабранзапредседника
рекаоданемамовременадаспавамона
ловорикама већ да морамо да засуче-
мо рукаве и тако се и понашам. Нисам
дозволио да избор новог руководства
успорирадове.Већ17.јануарасмоодр-
жалиипрвуседницуОпштинскогвећау
новомсазиву,накојојсмодонелиодлуку
далокалнасамоуправанастависаиспла-
томједнократненовчанепомоћиуизносу
од40.000динарапородицамасановоро-
ђенчадимаиу2018.годиниисарегреси-
рањемтрошковаборавкауПредшколској
установи „Влада Обрадовић Камени“ за
треће и четврто дете у породици, као и
заједнодетеупородициукојојсурођене
двојке.Поставили смо себиамбициозне
плановеидабисмоихостварилимора-
ћемовреднодарадимо.

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

политичка стабилност коју ћемо имати
захваљујући апсолутној већини у Скуп-
штини општине, коју чини 27 од укупно
30одборника.Таквавећинаупотпуности
елиминише могућност опструкције рада
Скупштинеодстранеонихкојисунакон
12годинавластиоставилизасобом500
милионадуга,крововекојипрокишњава-
јуичучавцеушколамаиамбулантама,а
путевеурупама.Захваљујућивишенего
стабилној већини моћи ћемо несмета-
ноданаставимодарадимооноштосмо
радилииупретходнечетиригодине,ато
једаразвијамоинфраструктуруидана
тај начин унапређујемо квалитетживота
нашихсуграђанаучемуиубудућеочеку-
јемо значајну подршку од стране Владе

РепубликеСрбијеиПокрајинскевладе.

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

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

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

богатство које треба да на прави начин
представимодомаћојистраној јавности.
Циљнам једаодразвојатуризмакори-
сти има и домаће становништво, како
кроз смештајне капацитете, тако и кроз
продајусвојихпољопривреднихпроизво-
да.Развојпољопривредејенештозашта
ћуселичнозаложити.Већнеколикогоди-
налокалнасамоуправапрекоУдружења
пољопривредника финансира регистро-
ваним газдинствима бесплатну анализу
земљишта,алинајвећипроблемупољо-
привреди је застарела механизација.
Државаобезбеђујеподстицајезакупови-

нутрактораиприкључнихмашина,пла-
стеникаистакленикаисистемазанавод-
њавањесаповраћајемод50до70одсто
од уложених средстава. То је одлична
приликазанашепољопривреднике,али
проблемјеутомештонисуувекдовољ-
но добро информисани о могућностима
којеимсепружају.Мићемоусарадњиса
Удружењем пољопривредника у наред-
ном периоду настојати да умрежимо
сва пољопривредна газдинства, како би
информације о расписаним конкурси-
ма стизале до сваког пољопривредног

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

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

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

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

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

ње које су намуказалинећебитиизне-
вереноидаћемоиубудућерадитипре
свега уњиховоминтересу.Молимих за
стрпљење,јерсестваринеодвијајуувек
брзиномкојомбионижелели,алимиод
постављенихциљеванећемоодустатии
свадатаобећањаћемоиспунитикаошто
смотоидосадачинили.Усвакодневном
смоконтактусаграђанима,знамоштаих
мучи и проблеме решавамо у сарадњи
сањима. Заједно ћемо општинуПећин-
циучинитимногобољимместомзаживот
негоштојеикадабила.

Ми смо осно ва ли
Тури стич ку орга ни за ци ју
и озбиљ но се упу сти ли
у раз вој тури стич ке 
инфра струк ту ре и у
про мо ци ју тури стич ке 
пону де наше општи не. 
Циљ нам је да од
раз во ја тури зма кори сти 
има и дома ће
ста нов ни штво

ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ 86 МИЛИ О НА ЗА ДВА ИНФРА СТРУК ТУР НА ПРО ЈЕК ТА

Рекон струк ци ја сао бра ћај ни ца
Узгради Покрајинске

владе 31. јануара
представницима гра-

дова и општина уручени
уговори за реализацију 36
пројекатаодобренихнакон-
курсу Управе за капитал-
на улагања АП Војводине.
Председник Покрајинске
владе Игор Мировић уру-
чио је уговоре представни-
цималокалнихсамоуправа,
међу којима и председнику
Општине Пећинци Жељку
Трбовићу.
Како нам је рекао пред-

седник Жељко Трбовић,
Општини Пећинци одобре-
насусредствауизносупре-
ко86,6милионадинара, за
област саобраћајне инфра-
структуреблизу32милиона
и локалног и регионалног
економскогразвојапреко54
милионадинара,аобапро-
јектасуодизузетногзнача-
ја,несамозапривредунего
изастановништво.
- Захваљујући Покра-

јинској влади и Управи за
капитална улагања добили
смо средства за два вео-
ма важна пројекта – рекон-
струкцију Голубиначке ули-
цеуШимановцимаиасфал-
тирање приступног пута у
радној зони Сибач. Рекон-
струкција Голубиначке ули-
цекојаповезујеКрњешевач-

куулицу,која јеуновембру
комплетноасфалтирана,са
северном радном зоном у
Шимановцима од изузетног
језначајазанашепривред-
никеалиизастановништво,
јер том улицом саобраћа-
ју и аутобуси ГСП-а. Други,
веома важан пројекат који
смонајавилиусклопуновог
инвестиционог циклуса,
управојеизградњаприступ-
ногпутауновојраднојзони
уСибачу,чимесепрактично
отварају врата новим инве-
ститорима,алииновимрад-
нимместимазастановнике

наше општине – истакао је
ТрбовићидодаодаОпшти-
на Пећинци има спремне
нове пројекте са којима ће
конкурисати на наредном
конкурсуУправезакапитал-
на улагања који је најавио
председникМировић.
Од јула 2016. године,

преко Управе за капитал-
на улагања АП Војводине
потписано је 157 уговора
који се реализују ефикасно
и транспарентно. Председ-
ник Мировић је нагласио
да, поред пројеката који се
реализују преко Управе за

капитална улагања АП Вој-
водине, Покрајинска влада
учествује и у реализацији
других капиталних проје-
ката, од којих су неки од
националног значаја. Укуп-
на вредност уручених уго-
вора износи 2,3 милијарде
динара,апројектисеодно-
се на области саобраћајне
инфраструктуре, локалног
и регионалног економског
развоја, водоснадбевања и
заштитеводе,предшколског
образовања,развојаспорта
и области енергетске ефи-
касности.

Уру че ње уго во ра у Покра јин ској вла ди

ПЕЋИН ЦИ

Кров над гла вом за
15 избе глич ких поро ди ца
Комесаријат за избеглице и

миграције Републике Србије
31. јануара јеуручиоуговоре

за пројектовање 350 станова за
избеглице,којићесереализовати
уоквируседмогпотпројектаРегио-
налногстамбеногпрограма.Међу
десет локалних самоуправа уго-
ворједобилаиОпштинаПећинци
заизградњу15стамбенихједини-
ца,којијепотписаоЗоранВојкић,
заменикпредседникаОпштине.
Како је рекао Војкић, у питању

је веома значајан пројекат јер ће
овим уговором бити збринуто 15
избегличких породица са тери-
торије пећиначке општине, чиме
ће веома мали број избегличких
породицабитибезкрованадгла-
вом.
-Пећиначкалокалнасамоупра-

ва већ годинама редовно апли-

цира за средства на свим јавним
позивима Комесаријата за избе-
глице и миграције, а кроз Регио-
нални стамбени програм стамбе-
но смо збринули 19 избегличких
породица кроз доделу грађевин-
ског материјала, 13 је збринуто
кроз откуп сеоских кућа са окућ-
ницом,аседамизбегличкихпоро-
дица је добиломонтажне куће.У
пећиначкој општини већина избе-
гличкихпородица,којихјеоко250,
има решено стамбено питање, а
нама је циљ да све породице на
нашој територији имају решено
стамбено питање и обезбеђену
егзистенцију.Утусврху,бесплатно
смоуступилиплацуШимановци-
мазаизградњуових15стамбених
јединица,чимеће15избегличких
породица бити трајно стамбено
збринути–рекаојеВојкић.

Општини Пећинци средства за избеглице

СТАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ГРА ДО ВА И ОПШТИ НА

Општи на Пећин ци
у Пред сед ни штву
Конститутивна седница Председни-

штваСталнеконференцијеградоваи
општина(СКГО)одржанајеуБеогра-

ду30.јануара,амеђу23градаиопштине
уСрбијикојеимајупредставникеуовом
телу нашла се и општинаПећинци, чији
јепредседникЖељкоТрбовићизабранза
чланаПредседништваСКГО.
СКГОјеорганизацијакојаокупљапред-

ставникелокалнихсамоуправауСрбији,
сациљемразматрањазаједничкихпита-
ња и проблема, као и формулисања и
представљањаинтересајединицалокал-
них власти и стога је, по речима првог
човекапећиначкеопштине,изузетнозна-
чајно што ће убудуће општина Пећинци
имати свог представника у Председни-
штвуовеорганизације.

- Стална конференција градова и
општина заступа интересе локалних
самоуправа и лобира код централних
власти у процесу доношења законских
решења која су од значаја за функцио-
нисањелокалнихсамоуправа,аумогућ-
ностиједаутичеинадефинисањестра-
тешких државних одлука. Тошто имамо
чланауПредседништвуСКГОпружанам
прилику да се наше мишљење чује на
релевантномместу–изјавиојепредсед-
никТрбовић.
Општина Пећинци ће убудуће имати

представника и у Одбору за системска
питања и управу. За члана овог одбо-
ра СКГО изабрана је Драгана Крстић,
заменица начелника Општинске управе
ОпштинеПећинци.

ХУМА НИ МЕШТА НИ ДОЊЕГ ТОВАР НИ КА

Помоћ сти гла у Шти та рац
Мештани Доњег Товарника су ових

дана показали да, поред тога што су
сложни, имају и велико срце. За само
неколико дана доњотоварнички пољо-
привредници су прикупили 650 бала
сена за Данила Крстића, сточара из
околинеКњажевца,којизбогсушеније
успео да припреми за зиму довољно
хране да прехрани стадо од тридесе-
таковаца,одкојихзависиегзистенција
његовепородице.
-Иакојепрошлегодинесушапогоди-

лаиСрем,нашипољопривредницису

ипакбилиспремнидаодсвојихрезер-
ви за зиму издвоје колико је ко могао
и да тако помогну Данилу Крстићу да
прехрани стадо до пролећне испаше
– рекао је председник Савета месне
заједницеДоњиТоварникМиланАлек-
сић.
Он је 30. јануара посетио Данила

КрстићауродномселуШтитарациуру-
чиомудонацијуусточнојхраниуиме
мештана Доњег Товарника. Крстић се
том приликом захвалио свима који су
учествовалиуовојхуманитарнојакцији.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КА ПЕЋИ НА ЦА

Инфор ма ци је сти жу СМСом
ПредавањемуКупинову1.фебруара

завршенјециклуспредавањазапољо-
привреднике са територије пећиначке
општине које је организовало Удруже-
њепољопривредникаопштинеПећинци
у сарадњи са Одељењем за привреду
општинеПећинци,Агенцијомзаразвоји
Пољопривредномстручномслужбомиз
СремскеМитровице.Напредавањимау
Пећинцима,ДоњемТоварникуиКупино-
ву стручни сараднициПССизСремске
Митровицеупозналисупољопривредне
произвођаче са основним принципима
интегралне биљне производње, зашти-
том биља и подстицајима и ИПАРД 2
програмима.
-Пољопривреднипроизвођачисупре-

познали значај и подршку које им пру-
жа наше удружење и општина Пећин-
ци, како у виду организовања оваквих
и сличних предавања, тако и помоћи
приликом попуњавања захтева, прику-
пљањадокументацијеи тиместварања
условадамогудаоствареправонапод-
стицајеуратарству,сточарствуипчелар-
ству и да могу да аплицирају за разне
врстекредитакојисуимнарасполагању.

Такође, организујемо бесплатну анали-
зу земљишта, посете сајмовима, свако-
дневнорадимонаупознавањупољопри-
вредникасановинамаупољопривредии
другимпословимавезанимзапољопри-
вреду–реклајеЈаковљевић.
Председница Удружења посебно се

осврнуланаумрежавањепољопривред-
никапутемСМСпорука.
-НедавносмонабавилиСМСсистем

обавештењаи умрежили смо све своје
члановепутем којегћебитиобавеште-
ни о новим подстицајима, конкурсима,
њиховим условима и роковима за при-
јаву, о предавањима која организујемо,
као и о свим битним дешавањима из
пољопривредне производње. Такође,
желим да напоменем да је наше удру-
жење примљено у Савез пчеларских
организацијаСрбијеидајепочелопри-
јављивањепчеларанашеопштинеуту
организацију,односнодасвизаинтере-
совани чланови нашег Удружења могу
да се учлане у ту организацију преко
Удружења пољопривредних произвођа-
чаопштинеПећинци–истакла јеЈако-
вљевић.

Због грешке у наслову у 
прошлом броју, овом приликом 
објављујемо исправљен текст 
интервјуа са председником 
Општине Пећинци Жељком
Трбовићем
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Град Срем ска Ми тро ви ца, Град ска 
упра ва за кул ту ру, спорт и омла ди ну и 
Спорт ски са вез Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца су про шлог пет ка 2. фе бру а ра 
у Град ској ку ћи ор га ни зо ва ли до де лу 
на гра де Спор ти ста го ди не. За спор ти сту 
2017. го ди не про гла шен је ка ја каш Мар ко 
То ми ће вић. До де ли су по ред гра до на чел-
ни ка Срем ске Ми тро ви це Вла ди ми ра 
Са на де ра, при су ство ва ли и функ ци о не ри 
ло кал не са мо у пра ве ко ји су до де ли ли 
на гра де нај бо љим спор ти сти ма и спорт-
ским рад ни ци ма.

На гра де су би ле до де ље не у сле де ћим 
ка те го ри ја ма: нај у спе шни ји пи о ни ри, ка де-
ти, ју ни о ри и се ни о ри. Пред сед ник 
Скупштине Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
То ми слав Јан ко вић је уру чио на гра де нај-
бо љим пи о ни ри ма. Пр во ме сто у ка те го-
ри ји нај бо љих пи о ни ра је за у зе ла Са ра 
Киш из Атлет ског клу ба  „Сир ми јум“, док су 
дру го и тре ће ме сто за у зе ле Ања Ла јић из 
Атлет ског клу ба „Срем“ и Ни ко ли на Гру би-
ша из Ка ра те клу ба „Срем“. На кон то га 
за ме ни ца гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тро ви це Све тла на Ми ло ва но вић је уру-
чи ла на гра де у ка те го ри ји ка де та. Пр во 
ме сто у овој ка те го ри ји је осво ји ла Оли ве-
ра Ми хај ло вић из Ка јак клу ба „Вал“. За 
њом су на гра де за дру го и тре ће ме сто 
при ми ли Слав ко Сте ви ћ из Атлет ског клу-
ба „Срем“ и Ана ста зи ја Ба јук из Ка јак клу-
ба „Вал“. Свет ска пр ва ки ња у ка ра теу Ива 
Вин ко вић је уру чи ла на гра де нај бо љим 
ју ни о ри ма. На пр вом ме сту се на шла 
Ма ри ја До ста нић из Ка ја к клу ба „Вал“ док 
су дру го и тре ће ме сто за у зе ли Ни ко ла 
Ми шко вић из Ко шар ка шког клу ба „Ме га 
Бе макс“ и Бо јан Зде лар из Ка јак клу ба 
„Вал“. Свет ски пр вак у ка ја ку Ог њен Фи ли-
по вић је уру чио на гра де нај бо љим се ни о-
ри ма. Нај бо љи из ове ка те го ри је је био 
Мар ко То ми ће вић из Ка јак клу ба „Вал“.
На кон ње га дру го и тре ће ме сто су за у зе-
ле Ма ри ја Ву че но вић из Атлет ског клу ба 
„Срем“ и Алек сан дра Ми хај ло вић из Град-
ског жен ског од бој ка шког клу ба „Срем 
Итон“.

- Дра го ми је што сам баш ја спор ти ста 
го ди не јер ово ми је нај бо ља се зо на до 
са да и оче ки вао сам да ће ова ко би ти. 
Ја ко ми је дра го што ви дим да има до ста 
мла дих спор ти ста ко ји до ла зе ов де и 
ми слим да је Срем ска Ми тро ви ца је дан од 
нај ве ћих спорт ских гра до ва у Ср би ји. Тре-
нут но нам кре ћу ве слач ке при пре ме и у 

фе бру а ру иде мо у Тур ску на два ме се ца, 
та ко да од апри ла и ма ја кре ће но ва се зо-
на. Ове го ди не ми је нај бит ни је так ми че ње 
Европ ско пр вен ство у Бе о гра ду, као и 
Свет ско пр вен ство кра јем се зо не – ре као 
је Мар ко То ми ће вић.

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић је уру чио 
на гра де у ка те го ри ји нај у спе шни јег клу ба, 
тре не ра и про фе со ра. На гра ду за нај у спе-
шни јег про фе со ра до би ла је про фе сор ка 
фи зич ког вас пи та ња у Ме ди цин ској шко ли 
„Дра ги ња Ник шић“ Ве сна Но ва ко вић, 
за тим у ка те го ри ји нај у спе шни јег тре не ра 
на гра ду је до био Не над Ко си јер из Ка јак 
клу ба „Вал“ и на кра ју за нај у спе шни ји 

клуб на гра да је уру че на Град ском жен-
ском од бој ка шком клу бу „Срем Итон“,  ко ју 
је при мио пред сед ник клу ба Сло бо дан 
Сто јил ко вић. Спорт ски са вез Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца је та ко ђе до де лио и спе ци-
јал не на гра де за из у зе тан до при нос спор-
ту. Ге не рал ни се кре тар Спорт ског са ве за 
Не ма ња Цр нић је уру чио на гра ду за из у зе-
тан до при нос спор ту и че тр де сет го ди на 
тре нер ског ра да Дра ги ши Ђор ђи ћу из 
Атлет ског клу ба „Срем“, за тим за из у зе тан 
до при нос спор ту и три де сет го ди на тре-
нер ског ра да Ве ли ми ру Ву ко ли ћу из Џу до 
клу ба „Сир ми јум“ и за из у зе тан до при нос 
спор ту и нај пер спек тив ни јег тре не ра Иви 
Вин ко вић из Ка ра те клу ба „Срем“ 

- С об зи ром на то да сам би ла је дна од 
на гра ђи ва них спор ти ста ов де на ни воу 
оп шти не ова на гра да за ме не зна чи мно го 
јер сам се са са мо неколико го ди на мог 
тре нер ског ра да на шла ме ђу љу ди ма иза 
ко јих су ка ри је ре од три де сет и че тр де сет 
го ди на. Ја сам за са мо три го ди не по сти-
гла то да се Ка ра те клуб „Срем“ на ла зи на 
са мом вр ху у ка ра теу у Ср би ји, као и то да 
бу де пр ви у Вој во ди ни по ре зул та ти ма у 
ка те го ри ја ма нај мла ђих уз ра ста. Ово за 
ме не пред ста вља да љи под сти цај да 
ра дим са де цом и да их мо ти ви шем као и 
да на ста ви мо овим пу тем ко јим смо кре ну-
ли јер је тај пут сва ка ко до бар - ре кла је 
Ива Вин ко вић.

Град Срем ска Ми тро ви ца је и ове го ди-
не нај у спе шни је спор ти сте и спорт ске рад-
ни ке на гра дио пла ке та ма, док су пр во пла-
си ра ни спор ти сти до би ли и ва у чере за 
куповину спорт ске опре ме.

Ан дреа Ди мић

ДО ДЕ ЛА НА ГРА ДА У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ

То ми ће вић спор ти ста го ди не

СТАРА ПАЗОВА: СПОР ТИ СТА ГОДИ НЕ

Нико ла Вуко вић нај бо љи
Нико ла Вуко вић, члан еки пе Зему на 

која је осво ји ла титу лу свет ског прва ка у 
баске ту 3 на 3 и кошар ка ш „Дуна ва“ из 
Ста рих Бано ва ца нај бо љи је спор ти ста 
Општи не Ста ра Пазо ва за про шлу годи ну. 
Нај бо ља еки па је жен ски Одбој ка шки клуб 
Ј„един ство“ из Ста ре Пазо ве, који је про-
шле годи не био побед ник купа и вице-
шам пи он Срби је. На све ча но сти коју су по 
51. пут орга ни зо ва ли Општи на Ста ра 
Пазо ва, Спорт ски савез и РТВ Ста ра 

Пазо ва награ ђе ни су и нај бо љи тре не ри, 
пио нир, кадет, јуни ор, спорт ски рад ник, 
спор ти ста са инва ли ди те том, у школ ском 
спор ту, а посеб не награ де доде ље не су за 
допри нос раз во ју спор та, за оства ре не 
резул та те као и за масов ност у спор ту. И 
ове годи не доде ље на је Меди ус Спе ци јал 
награ да. Све ча ност је одр жа на у Позо ри-
шној сали у Ста рој Пазо ви, а гене рал ни 
покро ви тељ ове спорт ске мани фе ста ци је 
је била Општи на Ста ра Пазо ва.  Д. Б. 

Марко Томићевић
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РУМА

Сана ци ја
Глав не ули це

На кон кур су Упра ве за капи-
тал на ула га ња Општи на Рума 
је доби ла 130,4 мили о на дина-
ра за рекон струк ци ју Глав не 
ули це, у делу од Ули це 27. окто-
бра до Змај Јови не ули це. 

Укуп на вред ност пла ни ра них 
радо ва дости же цифру од гото-
во 166 мили о на дина ра, а пре-
о ста ли део нов ца обез бе ди ће 
у свом буџе ту рум ска општи на.

Реч је о вели ким радо ви-
ма који обу хва та ју ком плет ну 
рекон струк ци ју водо вод не и 
кана ли за ци о не мре же, јав ну 
расве ту, сао бра ћај ни це, тро-
то а ра, пар кин га, рас кр сни це 
и зеле не повр ши не. Уго вор у 
Покра јин ској вла ди 31. јану а ра 
пот пи сао је пред сед ник Општи-
не Рума Сла ђан Ман чић. 

У интер вјуу за М нови не пред 
Нову годи ну пред сед ник Сла-
ђан Ман чић је рекао да би овај 
део Глав не ули це који се рекон-
стру и ше тре ба ло да изгле да 
као онај део пре ма Тиво лу који 
је већ ура ђен, а има ју ћи у виду 
и густ сао бра ћај у овој ули ци, 
радо ви би тре ба ло да се изво де 
етап но. С. Џ.

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО 
ЗДРА ВЉЕ

Пу ше ње или 
здра вље?!

За вод за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца и Цр ве ни 
крст обе ле жи ли су 31. ја ну ар, 
На ци о нал ни дан без ду ва на 
ни зом ак тив но сти. Еду ка тив но 
пре да ва ње на те му „Пу ше ње 
или здра вље – од лу чи те са ми“ 
би ло је на ме ње но уче ни ци ма 
Сред ње еко ном ске шко ле „9. 
мај“ и основ них шко ла „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“ и „Јо ван По по-
вић“. За основ це је ор га ни зо ва-
на и кре а тив на ра ди о ни ца, ко ју 
су во ди ли вр шњач ки еду ка то ри 
Цр ве ног кр ста. У хо лу Еко ном-
ске шко ле био је по ста вљен 
штанд на ко јем су уче ни ци 
мо гли да се по са ве ту ју са 
здрав стве ним рад ни ци ма о 
штет но сти пу ше ња. 

Ово го ди шњи сло ган На ци о-
нал ног да на без ду ва на „Од ра-
сли пу ше и ме не гу ше“ по себ но 
на гла ша ва опа сно сти ко ји ма су 
мла ди из ло же ни уди са њем 
ду ван ског ди ма. 

БЕР КА СО ВО

Асфал ти ра ње ули це

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, оби шао је у петак 2. фебру-
а ра радо ве на асфал ти ра њу Срем ске 

ули це у Бер ка со ву. Сред ства за ове радо ве 
обез бе ђе на су из општин ског буџе та. 

- Обе ћа ње да ћемо асфал ти ра ти ову ули-
цу у Бер ка со ву дали смо про шле годи не. 
Чим су вре мен ске при ли ке то дозво ли ле 
поче ли смо са радо ви ма. Дужи на ули це 
изно си 390 мета ра и овде живи око 20 поро-
ди ца. Срећ ни смо што ће и овај посао бити 
завр шен на обо стра но задо вољ ство. Живи-
мо у 21. веку и под ра зу ме ва се да све ули це 
тре ба ју бити асфал ти ра не како би људи 

могли нор мал но да живе. Сва села наше 
општи не тре ба ова ко да изгле да ју, као и 
наш цео град. Тру ди ће мо се да у наред ном 
пери о ду то и оства ри мо - изја вио је Вуко-
вић.

Пред сед ник Месне зајед ни це Бер ка со во 
Зоран Видо вић је рекао месна зајед ни ца 
има добру сарад њу са локал ном само у пра-
вом у Шиду.

- Желео бих да се захва лим Општи ни 
Шид. Осим ове ули це, у још неко ли ко ули ца 
у селу је потреб на рекон струк ци ја и надам 
се да ће и то уско ро бити тако ђе ура ђе но - 
иста као је Видо вић.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Свет ски меди ји
о при хва ти ли шту за псе
У четвр так и петак про те кле неде ље, 

нај по зна ти ји свет ски штам па ни меди-
ји пре не ли су вест о при хва ти ли шту за 

псе у Срем ској Митро ви ци. Међу њима су 
New York  Ti mes, The Sta te, Daily Мail, бугар-
ски BTA и мно ги дру ги. 

Под се ћа мо, при хва ти ли ште за псе отво-
ре но је у Казне но - поправ ном заво ду у 
Срем ској Митро ви ци, нај ве ћој затвор ској 
једи ни ци у Срби ји, као резул тат сарад ње 
Миси је ОSCE у Срби ји, немач ке орга ни за ци-
је Help, Гра да Срем ска Митро ви ца и Казне-
но -  поправ ног заво да, у сеп тем бру 2017. 
годи не. Глав ни циљ јесте да се осу ђе ни ци-
ма омо гу ћи ресо ци ја ли за ци ја током одслу-
же ња казне, уз дру же ње и рад са пси ма, а 
локал ној само у пра ви помог не да изме сти 
псе лута ли це са ули ца у један опре мљен 
про стор који задо во ља ва све стан дар де за 
сме штај и бора вак паса. 

Како пишу поме ну ти свет ски меди ји  „ 
...осу ђе ни ци ма су дани испу ње ни весе лим 
лаве жом и љуба вљу паса...“

- Град Срем ска Митро ви ца и Казне но – 
поправ ни завод су вео ма задо вољ ни сарад-
њом и наста ви ће да уна пре ђу ју овај модел. 
Тре нут но је у При хва ти ли шту за псе сме-
ште но 260 паса лута ли ца са који ма раде 
осу ђе ни ци али капа ци тет посто ји за још 
толи ко паса, тако да ће се у наред ном пери-
о ду ради ти на томе да се што више паса 
сме сти у обје кат, у ком нису глад ни, жед ни, 
нити им је хлад но, дакле има ју све потреб-
не усло ве, од вете ри на ра до људи који им 
пру жа ју пажњу и љубав. Нада мо се да ће 
наша локал на само у пра ва бити при мер 
дру гим локал ним само у пра ва у Срби ји које 
има ју могућ но сти да пре у зму наш модел, а 
ми ћемо им сва ка ко помо ћи у томе – рекао 
је начел ник Миро слав Јокић. 

Предраг Вуковић у обиласку радова
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ВАС ПИ ТА ЧИ ЦА СЛО БО ДАН КА ЦИ ЦА ГР ЧИЋ ДО БИТ НИ ЦА РЕ ПУ БЛИЧ КЕ
СВЕ ТО САВ СКЕ ПО ВЕ ЉЕ

Ма ли ша ни из Шу љма има ју 
нај бо љу вас пи та чи цу у Ср би ји

Оно што ка рак те ри ше да на шњу де цу то је да 
њи ма уоп ште ни је ла ко од ра ста ње, има ју ја ко 
пу но ис ку ше ња око се бе, па тре ба да бу ду 
до вољ но ве ли ки и од ра сли да би одо ле ли тим 
ис ку ше њи ма, каже награђена васпитачица

Вас пи та чи ца Сло бо дан ка Ци ца 
Гр чић из Срем ске Ми тро ви це 
до бит ни ца је ово го ди шње Све-

то сав ске по ве ље, ко ју до де љу је 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја уста но ва ма, ком па-
ни ја ма и по је дин ци ма ко ји су да ли 
зна ча јан до при нос у обра зо ва њу и 
вас пи та њу у Ср би ји. Васпитачицу 
Цицу је за награду предложила 
Предшколска установа „Пчелица“.

За хва љу ју ћи ква ли тет ном ра ду у 
из дво је ном оде ље њу Пред школ ске 
уста но ве „Пче ли ца“ у Шу љму Сло бо-
дан ка Ци ца Гр чић нај бо ља је вас пи-
та чи ца у Ср би ји.

Ра де ћи у Шуљ му Сло бо дан ка је 
учи ни ла да вр тић по ста не цен тар 
де ша ва ња у усну лом фру шко гор ском 
се лу. По себ но је по све ће на пру жа њу 
по др шке де ци из осе тљи вих гру па и 
раз во ју са рад ње са ро ди те љи ма. 
Ини ци ја тор је и но си лац број них ино-
ва тив них про гра ма и про је ка та и 
аутор струч них ра до ва.

- За ме не је ово нај ве ћа на гра да 
ко ју је дан про свет ни рад ник мо же да 
до би је. Она је оба ве зу ју ћа и зна чи да 
ћу се у бу дућ но сти још ви ше тру ди ти 
и пра ви ти про ме не на пред школ ском 
пла ну. Код нас у вр ти ћу све је пре пу-
ште но де ци. Они са ми кре и ра ју сре-
ди ну у ко јој бо ра ве – из ја ви ла је вас-
пи та чи ца Ци ца. 

На ша са го вор ни ца иза се бе има 
де вет об ја вље них на уч но – струч них 
ра до ва, ра зна ис тра жи ва ња, а по себ-
но се ба ви мул ти ме ди јом. 

- По ку ша вам да по ми рим ком пју те-
ре и игри це, да се де ца ба ве и ра чу-
на ри ма, да бу ду и на те ле фо ни ма, 
али да то бу де за не ке, да та ко 
ка жем, па мет ни је свр хе – на по ми ње 
вас пи та чи ца. 

На пи та ње ко ли ко се раз ли ку ју 
да на шња де ца од оне од пре 20, 30 
го ди на, Ци ца од го ва ра:

- Сва де ца су сјај на, не ма раз ли ке 
из ме ђу де це ко ја да нас од ра ста ју и 
оне ко ја су од ра ста ла у про шло сти. 

Де ца су на ша нај и скре ни ја би ћа. Оно 
што ка рак те ри ше да на шњу де цу то је 
да њи ма уоп ште ни је ла ко од ра ста-
ње, има ју ја ко пу но ис ку ше ња око 
се бе, па тре ба да бу ду до вољ но 
ве ли ки и од ра сли да би одо ле ли тим 
ис ку ше њи ма.

Сло бо дан ка Ци ца Гр чић у Шуљ му 
је већ че ти ри го ди не, а по сао вас пи-
та чи це ра ди већ де сет го ди на. Ка же 
да је при ли ком ње ног до ла ска у се ло 

Вас пи та чи ца Ци ца са ма ли ша ни ма из Шуљ ма

Сло бо дан ка Ци ца Гр чић
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у по чет ку би ло не до у ми ца, ро ди те љи 
су се пи та ли за што баш у њи хо во 
се ло до ла зи вас пи та чи ца из гра да, 
али ка ко ис ти че Ци ца бр зо су ства ри 
до шле на сво је ме сто. 

- Не мо гу ја без ро ди те ља, као што 
ни они не мо гу без ме не. Тре нут но 
ра дим са де ве то ро ма ли ша на од 
че ти ри до шест го ди на, а још тро је 
њих је дан пут не дељ но до ла зи на 
му зич ке ра ди о ни це – ка же вас пи та-
чи ца вр ти ћа у Шуљ му.

Про сто ри ја у ко јој бо ра ве ма ли ша-
ни уре ђе на је са пу но љу ба ви и пре-
да но сти, по зи до ви ма су ра до ви 
де це, ту је и та бла са упи са ним 
ро ђен да ни ма дру га ра, а ето и за ни-
мљи вог по да тка, нај ве ћи део њих 
ро ђен је у ав гу сту. Оно што по себ но 
оду ше вља ва, по го то во нас ма ло ста-
ри је ко ји се се ћа мо сво јих пред школ-
ских да на, је сте чи ње ни ца да вас пи-
та чи ца Ци ца сви ра хар мо ни ку, кла-
вир и ги та ру. Та ко да пе сме не мањ ка 
у овом вр ти ћу.

- Има ла сам сре ћу да за вр шим 
основ ну му зич ку шко лу, ко ја ми се 
ви ше стру ку ис пла ти ла. Ком по зи тор 
сам, пра вим и ма три це, има ла сам 
при ли ку да сни мам и са деч јим хо ром 
Пи ко ло. Иза се бе имам и је дан деч ји 
мју зикл ко ји сам са ма ком по но ва ла и 
са де цом из Ма чван ске Ми тро ви це 
сам 2013. осво ји ла пр ву на гра ду на 
јед ном ме ђу на род ном фе сти ва лу – 
под се ћа вас пи та чи ца и спе ци ја ли ста 
за му зич ку кул ту ру Сло бо дан ка Ци ца 
Гр чић.

На кра ју нам Ци ца ка же да ни јед на 
на гра да не мо же да за ме ни љу бав 
ко ју јој пру жа ју де ца, они су нај и скре-
ни ји ње ни обо жа ва о ци. У вр ти ћу их 
Ци ца не учи са мо да пи шу и цр та ју, 
већ и ле пом по на ша њу. Она их, ка ко 
и са мо име про фе си је ка же, вас пи та-
ва да по ста ну до бри и по ште ни љу ди.

Б. Се ла ко вић
Фо то: В. Цу ца нић

Пред став ни ци Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца про шлог пет ка, 2. фе бру-
а ра об и шли су де цу и вас пи та чи цу 
Ци цу у Шуљ му. 

Све тла на Ми ло ва но вић, за ме ни ца 
гра до на чел ни ка че сти та ла је у име 
ло кал не са мо у пра ве вас пи та чи ци на 
ре пу блич кој Све то сав ској по ве љи. 

- Ово је при мер да се увек при мете 
и на гра де они ко ји су струч ни у свом 
по слу, ко ји во ли свој по сао. Ми смо 
увек ту да пре по зна мо ова кве про фе-
си о нал це, да их бо дри мо и да им 
по мог не мо ко ли ко је то у на шој мо ћи 
– из ја ви ла је Ми ло ва но вић.

Че стит ке 
ло кал не
са мо у пра ве

УТИ ЦАЈ НОВИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА НА ДЕЦУ

Сва ко вре ме
носи сво је бре ме

Је л’ имаш налог на инстагрaму, феј сбу ку или тви те-
ру? То су пита ња која често може мо чути у сва ко днев-
ном раз го во ру  мла ђих гене ра ци ја. Данас рет ко може мо 
виде ти дете које нема „паме тан теле фон“, таблет рачу-
нар, а уз то и број не апли ка ци је које иду руку под руку 
са новим тех но ло ги ја ма

Нека да су деца себе раз ви ја ла 
кроз без број дру штве них актив-
но сти које су се оди гра ва ле 

напо љу, сазна ва ла о све ту упо зна ва ју-
ћи га посте пе но, али данас се све 
мења. У вре ме  када вели ки број роди-
те ља журе и јуре не при ме те како је 
њихо во дете одјед ном одра сло, али на 
један пот пу но нов и дру га чи ји начин. 
Одра сло је и сазна ва ло о све ту не 
кроз дечи је игре, песме, при че  већ уз 
помоћ маги је коју кре и ра нова тех но-
ло ги ја. Да би се дете пра вил но раз ви-
ло, соци ја ли зо ва ло, офор ми ло као 
лич ност потреб но је доста вре ме на, а 
пре све га доста интер ак ци је са остат-
ком дру штва. Међу тим све сни смо 
чиње ни це да је данас дечи је дру же ње 
поста ло добрим делом вир ту ел но. 
Добар део деце већ са пола ском у 
први раз ред има свој мобил ни теле-
фон, самим тим и про фил на дру штве-
ним мре жа ма. Често ова кве трен до ве 
дик ти ра дру штво, а роди те љи у немо-
гућ но сти да се оду пру овом трен ду 
при хва та ју то и омо гу ћа ва ју дете ту 
кон такт са модер ним тех но ло ги ја ма. 
Има и оних који купу ју свој мир тако 
што деци од малих ногу дају таблет 
рачу на ре и теле фо не да би се та иста 
деца сми ри ла. Од тога све кре ће. Пре-
ран ула зак у свет нових тех но ло ги ја 
може ите ка ко да ути че на сам раз вој 
дете та. Поред број них погод но сти које 

су доступ не деци због могућ но сти да 
кори сте модер не тех но ло ги је и мно-
штво еду ка тив них садр жа ја које могу 
да про пра те путем раз ли чи тих апли ка-
ци ја, често се деша ва тако зва на зло у-
по тре ба нових тех но ло ги ја или у крај-
њем слу ча ју кори шће ње модер них 
тех но ло ги ја искљу чи во за разо но ду.

- Модер не тех но ло ги је јесу фак тор 
соци ја ли за ци је, али не сме ју да буду 
једи ни. Да би се јед но дете подру-
штве ни ло мора да има све аген се 
соци ја ли за ци је, роди те ље, поро ди цу, 
окру же ње и сва ко днев ни живот. Про-
блем је тај што су модер ни уре ђа ји 
поста ли сва ко днев ни живот и неиз бе-
жан фак тор соци ја ли за ци је. Роди те љи 
често из стра ха да ће њихо во дете 
можда бити одба че но од стра не дру-
штва иду лини јом мањег отпо ра и 
дозво ља ва ју деци да кори сте савре-
ме не тех но ло ги је више него што би то 
они желе ли. Чиње ни ца је да деца про-
во де мно го вре ме на за рачу на ром и 
скла па ју онлајн при ја тељ ства, као и то 
да живе у неком свом вир ту ел ном све-
ту, али они су доне кле тога и све сни 
јер често и сами кажу да иза ђу до 
кафи ћа и да је све чешћа ситу а ци ја да 
сва ко гле да у теле фон, а нико ни са 
ким не при ча. Све сни су да је то лоше 
али нису спрем ни да то про ме не. 
Мени се лич но не допа да што уче ни ци 
кори сте стра не тер ми не, пошта па ли-

Тија на Бојић Ђур ђи ца Сто ја ко вић
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це, скра ћу ју речи, изба цу ју сло ва, 
кори сте стра не изра зе као што су: сви-
ђа ми се, лај ку јем итд. Чиње ни ца је да 
се тако ква ри језик и да се губи спо-
соб ност да се језич ки изра зе, као и да 
оно што мисле пре не су на папир - 
каже соци о лог у Митро вач кој гим на зи-
ји Тија на Бојић. 

Наша саго вор ни ца дода је да посто ји 
без број пози тив них стра на које деца 
могу да иско ри сте кори сте ћи нове тех-
но ло ги је. 

- Мислим да модер не тех но ло ги је 
нису толи ко опа сне уко ли ко се нарав-
но кори сте уме ре но. Деца не мора ју на 
табле ту да гле да ју искљу чи во црта не 
фил мо ве, то могу и да буду и садр жа ји 
који су еду ка тив ног карак те ра. На 
интер не ту има мно штво садр жа ја из 
којих се доста тога може нау чи ти тако 
да мислим да не сме ју бити ника ко 
једи ни али чиње ни ца је да чине добар 
део одра ста ња. Деца су нави кла на 
све, сад и одмах и они су визу ел ни 
типо ви, тако да ће пре запам ти ти 
нешто ако виде, а не само ако чују – 
исти че Тија на Бојић. 

Добар део деце данас не пра ви раз-
ли ку изме ђу ствар ног и онлајн живо та. 
Самим тим може се рећи да је на неки 
начин тај вир ту ел ни живот коме при-
сту па ју уз кори шће ње модер них тех но-
ло ги ја нај ва жни ји сег мент при њихо-
вом фор ми ра њу и одра ста њу. Сво је 
мишље ње на ову тему са нама је 
поде ли ла и педа гог Основ не шко ле 
„Три ва Вита со вић Лебар ник“ из Лаћар-
ка Ђур ђи ца Сто ја ко вић. 

- Има ли смо пре да ва ња о зло у по-
тре би нових тех но ло ги ја. То је покре-
ну то како на нивоу општи не, тако и у 
шко ли. Одр жа ни су састан ци и пре зен-
та ци је роди те љи ма на тему „Елек-
трон ско наси ље и зло у по тре бе“. Поред 
тога ми смо има ли и пре да ва ње пар-
ла мен та које је одр жа но мла ђим уче-
ни ци ма у виду пре зен та ци је, као и 
уче нич ко пре да ва ње и ради о ни це у 
окви ру часа. Није нам се деша ва ло да 
деца зло у по тре бља ва ју нове тех но ло-
ги је, јер је код нас у шко ли по пра вил-
ни ку забра ње но кори шће ње мобил них 
теле фо на. Деца то пошту ју. Одр жа ни 
су роди тељ ски састан ци и пра ви ла 
пона ша ња су јасно истак ну та на часу, 
на огла сној табли, као и на роди тељ-
ским састан ци ма – каже педа гог Ђур-
ђи ца Сто ја ко вић. 

Она тако ђе ука зу је на после ди це 
које се могу јави ти при ли ком кори шће-

ња модер них тех но ло ги ја.
- Што се тиче нега тив них ути ца ја 

нових тех но ло ги ја на децу у то спа да:  
непра вил но седе ње, кри вље ње кич ме, 
јавља се неи спа ва ност, сла би вид, 
неки су већим делом поспа ни па се 
при ме ћу је да нису фоку си ра ни на рад 
у шко ли. Општа писме ност се губи, 
скра ћу ју се пору ке које се шаљу пре ко 
нових меди ја, и нема гра ма тич ких пра-
ви ла. Јавља се оту ђе ње, јер се чак и 
на рођен да ни ма и на жур ка ма деца 
све више кори сте мобил ним теле фо-
ни ма без обзи ра на то што су у при су-
ству дру га ра. Поред после ди ца које 
може да иза зо ве пре те ра на упо тре ба 
нових тех но ло ги ја сва ка ко су ту и број-
не погод но сти које могу да се иско ри-
сте због доступ но сти нових тех но ло ги-
ја.

- Пози тив не стра не упо тре бља ва ња 
нових тех но ло ги ја су те да су нам 
инфор ма ци је, које су нам потреб не у 
раду увек доступ не као и то да рела-
тив но брзо дола зи мо до истих. Кому-
ни ка ци ја је бржа, раз ме на пору ка и 
бит них инфор ма ци ја је тако ђе убр за на 

и самим тим је лак ше и брже оба вља-
ти посао. Деца тре ба да кори сте 
савре ме ну тех но ло ги ју, јер не може мо 
живе ти без тога, али нај бит ни је је наћи 
меру, да не би све то оти шло у погре-
шном прав цу – каже педа гог Ђур ђи ца 
Сто ја ко вић.  

Иако је чиње ни ца да се без модер-
них тех но ло ги ја не може и да ће се у 
будућ но сти тех но ло шки напре дак ите-
ка ко пове ћа ти, а да ће деца још од 
нај ра ни јег доба бити изло же на ути цају 
нових тех но ло ги ја, нај ва жни је је да се 
она пра вил но инфор ми шу о кори шће-
њу свих модер них сред ста ва кому ни-
ка ци је. Добра еду ка ци ја и пра вил но 
поста вља ње поро ди це пре ма овој 
масов ној поја ви је кључ за успе шно 
функ ци о ни са ње и зашти ту од опа сно-
сти које вре ба ју децу у вир ту ел ном 
све ту. Због тога је нарав но потреб но 
да све обра зов не инсти ту ци је међу-
соб но сара ђу ју и да се деци од нај ра-
ни јег доба ука же на који начин могу да 
иско ри сте све погод но сти које им 
кори шће ње модер них тех но ло ги ја 
омо гу ћа ва. Андреа Димић

Уче ни це осмог раз ре да Основ не 
шко ле „Три ва Вита со вић Лебар ник“ 
К.К. и Н.Д. кажу да су са пола ском у 
први раз ред доби ле свој први теле-
фон. 

- Има мо и мобил не теле фо не и 
таблет рачу на ре. Теле фон кори сти мо 
сва ки дан, а рачу нар не толи ко јер су 
сада теле фо ни лак ши. Некад их кори-
сти мо за пре во ђе ње стра них јези ка, 
или за шко лу када ради мо неке про јек-
те. Међу тим нај ви ше их кори сти мо за 

инста грам, гле да ње сери ја и фил мо-
ва. Мисли мо да није у реду то што 
када оде мо у кафић сва ко гле да у свој 
теле фон, нико не при ча, и гото во сви 
поста ну асо ци јал ни. Тру ди мо се  да 
што мање кори сти мо теле фо не када 
смо са дру га ри ма, јер када је дру штво 
добро и када има мо теме за раз го вор 
теле фон је непо тре бан.  Међу тим 
често се деси да сви из нави ке узи ма ју 
теле фо не када су у кафи ћи ма – рекле 
су уче ни це осмог раз ре да К.К. и Н.Д. 

Одра ста ње уз модер не тех но ло ги је

ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА ИЗ ЛА ЋАР КА НЕ СТА ЛА НА НЕ КО ЛИ КО ДА НА

По ли ци ја је про на шла у Гроц кој
По тра га за Је ле ном Ку ра јић (13) из Ла ћар ка је окон-

ча на. Пре ма из во ри ма бли ским по ли ци ји, де вој чи ца 
ко ја је не ста ла у че твр так 1. фе бру а ра, про на ђе на је у 
недељу, 4. фебруара у Гроц кој.

За њом су се у по тра гу би ли укљу чи ли дру го ви из 
шко ле, ком ши лук и по ли ци ја. Отац де вој чи це Ми лан 

Бу ду ри но вић је за ме ди је из ја вио да је ово пр ви пут да 
је ти неј џер ка оти шла од ку ће и да не зна ка ко се на шла 
у Гроц кој, као ни да ли та мо има по зна ни ке.

Ина че, Је ле на је пре не ко ли ко ме се ци сме ште на у 
хра ни тељ ску по ро ди цу, за ко ју Ми лан твр ди да су див на 
брач на за јед ни ца са дво је де це. 



32 7. FEBRUAR 2018.  M NOVINE ДРУШТВО

ТЕО ДОР ТИРОН И ВЕЛИ КИ ТОДОР

Две приче о хришћанском свецу

У част Све тог вели ко-
му че ни ка Тео до ра 
Тиро на, обе ле жа ва 

се Тодо ро ва неде ља, која 
почи ње прве субо те Ускр-
шњег поста и тра је седам 
дана. Први дан пра зни-
ка познат је као Тодо ро ва 
субо та.

Тодо ро ва субо та посве-
ће на је дога ђа ју веза ном 
за поме ну тог све ца. Наи ме, 
рим ски цар Јули јан Фла-
ви је Кла у ди је, познат и као 
Јули јан Фило зоф и Јули јан 
Отпад ник, наре дио је да се 
сва хра на на тргу пре кри је 
идол ском жртве ном крвљу, 
како би изглад нио и ома ло-
ва жио хри шћа не. Тада се 
Све ти Тео дор јавио град-
ском епи ско пу Евдок си ју 
и рекао му да наре ди хри-
шћа ни ма да једу само кува-
ну пше ни цу.

Овај хри шћан ски све ти-
тељ и вели ко му че ник је 
први све тац - заштит ник 
Вене ци је. Као регрут је сту-
пио у вој ску, у Мар ма рит ски 
пук у Ама си ји (дана шња 
Тур ска), када је почео про-
гон хри шћа на под царе ви-

ма Мак си ми ја ном и Мак си-
ми ном. Тео дор Тирон није 
крио да је хри шћа нин, те је 
сто га зато чен, а там ни ца је 
била затво ре на и запе ча-
ће на, јер је суди ја желео да 
оста ви Тео до ра да умре од 
гла ди. Тра ди ци о нал но хри-
шћан ско веро ва ње гово ри 
о томе да се Тиро ну јавио 
Исус Христ гово ре ћи: 

„Не бој се Тео до ре, ја сам 
са тобом. Не узи мај више 
земаљ ске хра не и пића, јер 
ћеш бити у дру гом живо ту, 
веч ном и непро ла зном, са 
мном на небе си ма“. Пре-
да ње даље каже да се у 
том тре нут ку ство ри ло крај 
Тео до ра мно штво анђе ла 
који су осве тли ли там ни цу, 
те су се стра жа ри пре пла-
ши ли. Након тога, Тирон је 
изве ден из там ни це, мучен 
и бачен у ватру, а њего ва 
смрт се везу је за 306. годи-
ну.

Њего ве мошти се нала зе 
у мана сти ру Ново Хопо во у 
Фру шкој гори.

Срп ска пра во слав на црква 
слави га 17. фебруара по 
црквеном, а 2. марта по гре-

горијанском календару. Ри-
мокатоличка црква овај праз-
ник обележава 9. новембра.

Међу тим, дру га стра на 
при че о овом све цу, осла-
ња се на народ на пре да ња 
и веро ва ња која су до дана-
шњих дана оста ла међу 

Срби ма, Маке дон ци ма и 
Буга ри ма, као паган ска, 
одно сно поли те и стич ка зао-
став шти на, у неса гла сно сти 
са хри шћан ским мора лом. 
Познат у наро ду и као Вели-
ки Тодор, зами шљен је као 
хро ми коњ или његов јахач, 

Пре да ње даље каже да се у том тре нут-
ку ство ри ло крај Тео до ра мно штво анђе-
ла који су осве тли ли там ни цу, те су се 
стра жа ри пре пла ши ли. Након тога, Тирон 
је изве ден из там ни це, мучен и бачен у 
ватру, а њего ва смрт се везу је за 306. 
годи ну. Њего ве мошти се нала зе у мана-
сти ру Ново Хопо во у Фру шкој гори

Пра во име
ових злих бића
Тодо ра ца,
изгу бље но је
вре ме ном, као 
табу и са но, јер 
веро ва ло се да
га не тре ба ни
изго ва ра ти како не 
би били дозва ни. 
Веро ват но су
ова кве поја ве
сим бо ли зо ва не 
стал ним опре зом 
Сло ве на од
коња нич ких
осва јач ких наро да

Све ти вели ко му че ник Тео дор Тирон 

Тодор ци – демон ски коња ни ци
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који ноћу, током Тодо ро ве 
неде ље може доне ти смрт, 
болест и луди ло. По пре да-
њу, током недељ ног пра зно-
ва ња не би тре ба ло кре та ти 
на пут без пре ке потре бе, 
наро чи то ноћу, јер Тодо ро ви 
демон ски јаха чи газе копи-
та ма сва ког на кога наи ђу. 
Јаха чи пред ста вља ју спој 
људи и коња, одно сно, опи-
са ни су као демон ска бића 
чији људ ски труп расте 
из коњ ских леђа, тако да 
Вели ки Тодор пред ста вља 
и коња и јаха ча. Демо но ло-
ги ја ста ро сло вен ске рели-
ги је одре ди ла им је појам 
Тодор ци, а сам Тодор је хро-
ми коња ник, који је запра во 
пред вод ник са заче ља, нај-
смр то но сни ји од свих Тодо-
ра ца. Ово народ но пре да-
ње све до чи о томе да је он 
биће лунар ног и хтон ског 
карак те ра.

Послед њег дана пра зни ка 
меси се коњ ски колач или 
копит њак, који је обли ко-
ван тако да личи на коњ ску 
копи ту. Тај хлеб се даје свим 
коњи ма у дома ћин ству, што 
би пред ста вља ло облик 
жртво ва ња, са циљем да 
се уми ло сти ве демон ски 
енти те ти који су, запра во, 
нај о па сни ји те ноћи. Уку ћа-
ни ула зе у кућу пре мра ка и 
ложе ватру, не би ли, пре-
ма древ ном веро ва њу, дим 
оте рао Тодор це.

Вели ки Тодор се може 
дове сти у везу са демо ном 
Тро ја ном, Хро мим Дабом 
(сата ни зо ва ним богом Ста-
рих Сло ве на, Дај бо гом, 
богом сун ца и ватре) и 
Црно бо гом, богом мртвих. 
Сма тра се да је у бли ској 
вези са Вели ким Тодо-
ром као демо ном пове зан 
древни култ Трач ког коња-
ни ка, који је био познат и 
Три ба ли ма, Мези ма, Дар-
дан ци ма и Дача ни ма, неко-
ли ко веко ва пре Хри ста.

Пра во име ових злих 
бића Тодо ра ца, изгу бље но 
је вре ме ном, као табу и са-
но, јер веро ва ло се да га не 
тре ба ни изго ва ра ти како не 
би били дозва ни. Веро ват но 
су ова кве поја ве сим бо ли зо-
ва не стал ним опре зом Сло-
ве на од коња нич ких осва-
јач ких наро да. 

Мрач ни коња ник, вођа са 
заче ља, нај у бо ји ти ји демон 
међу Тодор ци ма, Вели-
ки Тодор, оста је скри ве ног 
иден ти те та, а лице му је 
покри ве но кал па ком, те га 
нико ника да није видео.

Алек сан дар Ћосић

Послед њих неко ли ко деце-
ни ја један од нај ве ћих 
про бле ма о којем се гово-

ри у јав но сти јесу мигра ци је. 
Тако се гото во сва ко днев но 
може мо сусре сти са раз ли чи-
тим инфор ма ци ја ма о одли-
ву мозго ва и одла ску вели ког 
бро ја мла дих на рад у ино-
стран ство. Са овим про бле мом 
суо че не су ско ро све општи не 
у нашој земљи, а пре ма пода-
ци ма Орга ни за ци је за еко ном-
ску сарад њу и раз вој у пери о ду 
изме ђу 2005. и 2014. годи не из 
Срби је је у про се ку годи шње 
еми гри ра ло 31.000 људи.

Упр кос томе што спољ не 
мигра ци је пред ста вља ју гору-
ћи про блем у држа ви, Срби ја 
се суо ча ва и са про бле мом уну-
тра шњих мигра ци ја, за чијим 
интен зи те том не зао ста је ни 
Срем ски округ. С обзи ром на то 
да за про спе ри те том и бољим 
живо том нај ве ћим делом одла-
зе мла ди, не чуди ни пода так да 
се изме ђу послед ња два попи-
са ста нов ни штва број мла дих 
од 20 до 30 годи на ста ро сти 
у Сре му сма њио за гото во 14 
одсто. Због тога, немо гу ће је а 
да се не запи та мо: Зашто нам 
мла ди одла зе?

Одго вор пре све га лежи у 
еко ном ској ситу а ци ји у којој се 
нала зи чита ва земља, па тако у 
чита вој Срби ји једи но Бео град и 
Нови Сад пред ста вља ју места у 
који ма посто ји било каква шан-
са за жеље ним запо сле њем. 
Мла ди, пре све га висо ко обра-
зо ва ни, нису у могућ но сти да 
нађу аде кват но запо сле ње у 
сво јим гра до ви ма, а врло често 
су суо че ни и са немо гућ но шћу 
про на ла же ња било каквог рад-
ног места с обзи ром на то да 
посло дав ци про сто не желе да 
их запо сле због пре ква ли фи ко-
ва но сти.

Поред тога, лоша еко ном ска 
ситу а ци ја са собом повла чи и 
немо гућ ност кул тур ног узди за-
ња, па тако локал но ста нов ни-
штво није у могућ но сти да посе-

ћу је кул тур не мани фе ста ци је, 
што због соп стве не мате ри јал-
не ситу а ци је, што због прак-
тич ног непо сто ја ња кул тур ног 
живо та у мањим мести ма.

Марио Мајор из Срем ске 
Митро ви це, ина че сту дент завр-
шне годи не еко но ми је у Новом 
Саду, сма тра да је могућ ност 
напре до ва ња и запо сле ња у 
Новом Саду знат но већа него у 
њего вом гра ду због раз ви је ни је 
еко но ми је и мно штва сло бод-
них рад них места и дода је:

- Што се тиче сло бод ног 
вре ме на, у Новом Саду посто-
ји мно го већи број сва ко днев-
них мани фе ста ци ја, места за 
изла зак и дру же ње, као и већа 
могућ ност за бавље ње раз ли-
чи тим врста ма хоби ја.

Поред тога, Марио наво-
ди како би волео да оста не да 
живи у свом гра ду, али да је то 
још увек под зна ком пита ња.

- У Митро ви ци бих остао 
уко ли ко би се цело куп на ситу-
а ци ја попра ви ла. Поред тога 
што посла нема, у гра ду недо-
ста ју кул тур не мани фе ста ци је, 
посеб но током зим ског пери-
о да. Довољ но је рећи да град 
ове вели чи не више нема ни 
био скоп – исти че Марио Мајор.

Да ситу а ци ја није ова ква 
само у Митро ви ци, сазна ли 
смо и из раз го во ра са Алек сан-
дром Вал ком, мср. инжи ње ром 
теле ко му ни ка ци ја из Руме, који 

се одмах по завр шет ку сту ди ја 
пре се лио у Нови Сад.

- Није реч само о мојој стру-
ци, тако сто је ства ри са сви ма. 
Већа и раз ви је ни ја сре ди на 
про сто нуди веће могућ но сти у 
одно су на Руму у којој их, посеб-
но за висо ко обра зо ва не, нема. 
Шан са за посао је мно го већа, 
а то са собом вуче све оста ло. 
Већа могућ ност за запо сле ње 
ства ра и већу кон цен тра ци ју 
мла дих људи, а дру штве ни и 
кул тур ни живот, којег у мањој 
сре ди ни нема, нам омо гу ћу је 
ква ли тет но про ве де но сло бод-
но вре ме – наво ди Алек сан дар.

Дакле, одла зак мла дих не 
може мо искљу чи во пове зи ва-
ти са одла ском из земље или 
чак мигра ци ја ма на рела ци ји 
село-град. Мла ди у потра зи за 
бољим ква ли те том живо та јед-
но став но из сво јих гра до ва пре-
ла зе у оне гра до ве који им то 
нуде, а на локал ним вла сти ма 
оста је да се мно го више поза-
ба ве овим про бле мом него што 
је то био слу чај до сада. Про-
бле мом се није могу ће бави ти 
тако што се сагле да ва ју њего-
ве после ди це, него је потреб но 
пре све га бави ти се узро ци ма, 
а коли ко смо се њима бави ли и 
шта смо ура ди ли оста је нам да 
види мо након сле де ћег попи са 
ста нов ни штва који се неза у ста-
вљи во бли жи.

Нема ња Мило ше вић

УНУ ТРА ШЊЕ МИГРА ЦИ ЈЕ

Где нам одла зе мла ди?

Александар Валка Марио Мајор
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Ерем је насе ље
са 33 куће, у сред 

срем ских њива,
зва нич но је ули ца 

села Вогањ,
има стру ју, воду, 

теле фон, асфалт,
али нема ју шко лу, 

амбу лан ту, кафа ну, 
пошту, па ни дућан

Кад бисте жите ље Сре ма упи та ли 
где се нала зи село, или насе ље 
Ерем, поло ви на ће вам рећи да 

не зна, а она дру га поло ви на ће каза ти 
да никад није чула за то место. А Ерем 
се нала зи усред плод них сре мач ких 
њива изме ђу два нај ве ћа срем ска гра-
да Срем ске Митро ви це и Руме, уда-
ље но од Вог ња пет кило ме та ра. И 
како биро кра ти ја није зна ла шта да 
чини са насе љем од 33 куће и шором 
дугим 300 метара, она га при по ји селу 
Вог њу као јед ну ули цу, која је од реги-
о нал ног пута Срем ска Митро ви ца – 
Рума уда ље но кило ме тар асфалт ним 
путем.

Ерем је насе ље које посто ји ско ро 
три века. Осно ва ли су га гро фо ви 
Пеја че ви ћи. Била је то пуста ра где су 
држа ли мар ву и слу ге на искра ју феу-
дал ног доба које је рево лу ци јом 1848. 
годи не пре ра сло у капи та ли зам. Гроф 
Петар Пеја че вић, осни вач града Рума 
1745. годи не, овде је имао вели ке 
чопо ре сви ња. И слу ге са сво јим поро-
ди ца ма. Гро фо ви Пеја че ви ћи су изгра-
ди ли јед ну од првих желе знич ких ста-
ни ца у Сре му. Њихо ви обо ри су били 
поред ста ни це испред насе ља Ерем. 
Ста ни ца је са нази вом Вогањ и данас 
у слу жби људи. Нази в Ерем, по јед ном 
изво ру поти че из мађар ског јези ка и 
зна чи радост. Зва нич но насе ље Ерем 
данас је Ули ца Рада но вач ка у селу 
Вог ањ. Неко пре да ње вели да је назив 
од грч ке речи ере мит или чове к који 

живи у пуста ри. Међу тим, изво ри воде 
и до фран цу ске речи ере ми та жа што 
би зна чи ло уса мље но место. Како 
било да било овде је у разна вре ме на 
рато ва, рево лу ци ја и госпо да ра било 
честих сме на  поро ди ца које су живе ле 
од рада на гро фо ви ји Пеја че ви ћа све 
до завр шет ка Првог свет ског рата када  
је ова гро фо ви ја уки ну та аграр ном 
рефор мом. 

Данас у Ере му од сто ти нак душа 
углав ном живе Срби, досе ље ни ци 
после Дру гог свет ског рата из Лике,  

Сла ђа на са децом Мили цом и Мила ном

Дво рац гро фо ва Пеја че ви ћа

ЕРЕМ

Село коме фали мало 
да има све
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Кор ду на, Босне и дру гих кра је ва. Од 
33 куће још је пет - шест пра зних или 
поне ко овде живи пре ко лета. До ско-
ра се овде могла купи ти добра кућа и 
плац за само чети ри хиља де евра. 
Сад то више није тако, сти гао водо вод 
и цена ска че. Ни плац, који се може 
уре ди ти од њиве, више није за бага те-
лу.

 Ерем има неко ли ко мла ђих брач них 
паро ва. Сад пред ња че Ђуми ћи и 
Деми ћи. Пра во је богат ство да у овом 
месту има четво ро деце. Милан и Сла-

ђа на Ђумић има ју дво је деце. Мила на 
има пет, а Зоран две годи не. Сагра ди-
ли су спрат ну кућу, на кра ју насе ља.

- Овде је иде ал но место за пољо-
при вре ду. Ја тре нут но обра ђу јем око 
40 хек тара земље. И ту нећу ста ти. 
Овде је земља плод на. Ерем је само 
нао ко уда ље но, а у ства ри је све бли-
зу. Те кило ме тре пре ла зи мо за неко ли-
ко мину та. На овом рав ном про сто ру 
могло би се поди ћи село са више сто-
ти на жите ља који желе да  про из во де 
хра ну. Потреб но је да држа ва даје под-
сти цај мла дим брач ним паро ви ма за 
купо ви ну ста рих кућа или пла ца. са 
кре ди ти ма да подиг ну нову и фор ми-
ра ју дома ћин ство – исти че Милан 
Ђумић.

На ове Мила но ве речи наста вља 
супру га Сла ђа на која је родом из 
Нера ди на:

- Прво бих воле ла да се наше насе-
ље назо ве Рада но вац. Има лепо зна-
че ње у сми слу радо сти. Ово није 
крше ви ти крај. Читам, слу шам и гле-
дам стал но како се гасе села, ево јед-
но може да расте. Али, нама је потреб-
на помоћ држа ве да се овде подиг не 
згра да шко ле, амбу лан те, поште, да 
има мо сво ју месну зајед ни цу. Тада ће 
мла ди дола зи ти да живе овде, а не да 
чека ју и не доче ка ју посао у гра ду. 
Самим дола ском мла дих неко ће да 
отво ри кафа ну или ресто ран, неко 
про дав ни цу или занат ску рад њу. Сад 
то ништа нема мо. Нема мо чак ни про-
дав ни цу. Нема ко да отво ри. Иде мо 
аутом у купо ви ну, нај че шће у град. 

У поро ди ци Деми ћа има два сред-
њо школ ца. Мили ца је прва годи на, а  
Милан тре ћа годи на вете ри нар ске 
шко ле у Руми

- Кад би општи на ура ди ла асфалт ни 
пут од два кило ме тра до двор ца Пеја-
че ви ћа, у нашем ата ру, могао би да 
зажи ви и сео ски тури зам и уго сти тељ-
ство. Пут, вода, теле фо ни и стру ја све 
реша ва ју. Ми то има мо. Бли зу смо и 
гасо во да. Потреб но је мла ди ма пру жи-
ти помоћ да на таквом про сто ру фор-
ми ра ју поро ди цу. Нису то вели ка ула-
га ња ако жели мо да раз ви ја мо село. 
Нама фали мало да има мо све. Ова ко 
ја већ пола годи не молим над ле жне да 
нам шест улич них сија ли ца  заме не и 
ништа од обе ћа ња – изно си Пре драг 
Демић, отац Мили це и Мила на.

У Ерем ауто бус дола зи само за вре-
ме шко ле. Вози у шко лу Мили цу и 
Мила на. Обо је сред њо шко ла ца желе 
да јед ног дана буду вете ри на ри.

- Ја бих био вете ри нар са амбу лан-
том у мом Ере му кад бих имао при ли-
ку да ме држа ва помог не као што сад 
пома жу у неким кра је ви ма са, за мене, 
вели ким нов ци ма да се отво ре задру-
ге. Иако бих живео у Ере му, ја бих 
могао да опслу жу јем неко ли ко села 
око мене, јер то ништа није дале ко. А, 
ја бих на већ роди тељ ском има њу 
мно го лак ше догра ђи вао него да негде 
идем и све испо чет ка гра дим – вели 
Милан.

Мио мир Фили по вић Фића

Данас у Ере му од
сто ти нак душа
углав ном живе Срби, 
досе ље ни ци после 
Дру гог свет ског рата 
из Лике, Кор ду на, 
Босне и дру гих
кра је ва. Од 33 куће још 
је пет - шест пра зних 
или поне ко овде живи 
пре ко лета. До ско ра 
се овде могла купи ти 
добра кућа и плац за 
само чети ри хиља де 
евра. Сад то више није 
тако, сти гао водо вод и 
цена ска че. Ни плац, 
који се може уре ди ти 
од њиве, више није за 
бага те лу

ЛАН ЧА НИ СУ ДАР
У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Без по ги ну лих

У лан ча ном су да ру ко ји се до го дио у 
по не де љак, 5. фе бру а ра око 7 ча со ва ују тру 
у Срем ској Ми тро ви ци, две осо бе су по вре-
ђе не, али ни ко ни је у жи вот ној опа сно сти. 
Пре ма ин фор ма ци ја ма до ко јих су до шле М 
но ви не не ма по ги ну лих. 

Су дар, у ко јем је уче ство ва ло 11 во зи ла, 
до го дио се на мо сту ко ји по ве зу је Срем ску и 
Ма чван ску Ми тро ви цу. Узрок са о бра ћај не 
не сре ће још увек ни је по знат. Пут је био 
пре кри вен по ле ди цом, а на мо сту је би ла 
ма гла у вре ме су да ра.

Док је уви ђај тра јао са о бра ћај на де о ни ци 
Срем ска Ми тро ви ца - Ма чван ска Ми тро ви-
ца јед но вре ме је био об у ста вљен. Б. С.

У СУСРЕТ ШЕСТОЈ
„ЧВАР КИ ЈА ДИ“ У КРЧЕ ДИ НУ

Чва рак – оми ље на 
сре мач ка бом бо на

Рецепт за пра ви сре мач ки чва рак можда 
ће моћи да доби ју они који буду упор ни, али 
и они који дођу у неде љу, 11. фебру а ра на 
шесту Чвар ки ја ду у Крче ди ну. 

Нишли ја са трај ним борав ком у Сре му, 
Бобан Сто ја ди но вић успе шно орга ни зу је 
поме ну ту мани фе ста ци ју пет годи на уна зад, 
и ове годи не, шести пут по реду, оче ку је 
вели ки број еки па из целог Сре ма и Бач ке.

- Почи ње мо са так ми че њем у 11 часо ва и 
оче ку је мо да ће чвар ци бити гото ви до 15 
часо ва. Коти за ци ја је 2.500 дина ра и сва ка 
еки па доби ја 25 кило гра ма масно ће за 
топље ње као и дрва. Поред тога, так ми ча ри 
мора ју доне ти при бор: ора ни ју, ложи ште, 
меша ли цу, нож и даску. Чвар ци оста ју так-
ми ча ри ма и могу их про да ти на лицу места, 
а масно ћу пре да ју нама. Ове годи не ћемо 
при ми ти мак си мал но 20 еки па, јер су нам 
капа ци те ти огра ни че ни – исти че Сто ја ди но-
вић и дода је да су и ове годи не при пре ми ли 
вред не награ де попут опре ме за топље ње 
чва ра ка и кућ них апа ра та.

- Про шле годи не уче ство ва ло је 25 еки па, 
иако је инте ре со ва ње било мно го веће, јер 
се при ја ви ло пре ко 50 еки па. Чвар ки ја да је 
наста ла са циљем да се так ми ча ри, пре 
све га, дру же и стек ну нова зна ња и при ја-
тељ ства - каже Бобан Сто ја ди но вић, орга-
ни за тор. М. Ђ.
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (5) БЕ ЛО СЛА ВА, ЖЕ НА КРА ЉА ВЛА ДИ СЛА ВА

До смр ти оста ла уз свог му жа
Пише: др Сне жа на Булат

Љу ба кра ља Вла ди сла-
ва, Бе ло сла ва, би ла 
је кћер Јо ва на Асе на, 

ца ра бу гар ског. Би о граф све тог 
Са ве, Те о до си је, ка зу је да је 
ар хи е пи скоп Са ва вен чао 
Бе ло сла ву и Вла ди сла ва. „А 
све ти ар хи е пи скоп кра љев-
ством и мо ли тва ма вен ча свог 
си нов ца ре че но га Вла ди сла ва, 
ма да је не за ко ни то и раз бој-
нич ки угра био власт, али је 
су дио да је то по Бож јој во љи. 
И до ве де му не ве сту, кћер 
ца ра за гор ско га, зва но га Асе-
на, и обо је бла го сло вом утвр-
ди. Краљ Вла ди слав та да узе и 
бла го слов од све то га ар хи е пи-
ско па и по че зи да ти ма на стир у 
ме сту ко је се зо ве Ми ле ше ва“. 

На сил нич ко оти ма ње вла сти 
од но си се на при чу о два бра та 
су пар ни ка, Ра до сла ва, си на 
грч ке прин це зе, вас пи та ног у 
ду ху грч ке кул ту ре, чо ве ка 
фи ло зоф ске при ро де, ко ји и 
ни је имао ни же ље ни спрем-
но сти да бу де вла дар вој ник и 
мла дог, буј ног, про ниц љи вог 
Вла ди сла ва. 

Бе ло сла ва је у овом слу ча ју 
би ла по ште ђе на. Те о до си је 
Бе ло сла ву ни је осли као не га-
тив но, као Ра до сла вље ву Ану, 
кћер ку епир ског вла да ра Те о-

до ра I Ан ђе ла Ду ке Ком ни на. 
„Јер бла го ча сти ви Ра до слав 
краљ у све му нај пре бла го по-
хва лан и из ван ре дан, по ста де 
по ко ран же ни, од ко је и би 
по вре ђен умом. Вла сте ла је 
не го до ва ла због не у ра чун љи-
во сти ума ње го ва и од сту пи ла 
од ње га и при сту пи ла мла ђем 
бра ту ње го ву Вла ди сла ву, те 
ме ђу бра ћом на ста де мр жња и 
го ње ње због гор ке сла ве кра-
љев ства“. 

Ме ђу тим, ва жно је ис та ћи да 
До мен ти јан на по све дру га чи ји 
на чин по сма тра Вла ди сла-
вљев до ла зак на пре сто. „Ка да 
је Пре о све ће ни пре био мно га 
ле та са бла го вер ним кра љем 
Ра до сла вом, а Го спод ца ре вао 
у ве ко ве и још над на ма, из во-
ли се го спо ду и по пу сти мла-
ђем бра ту ње го вом, Вла ди сла-
ву, и при мив ши си лу и кре пост 
исто га ца ра не бе сно га, ко ји 
ца ру је у ве ко ве, и ли ши зе мље 
ста ри је га бра та, и узе пре сто 
оца сво га кир Сте фа на кра ља“. 

Би ло ка ко би ло, са си гур но-
шћу се мо же твр ди ти, да су на 
сме ну пре сто ла, ути ца ли упра-
во оче ви Ра до сла вље ве и Вла-
ди сла вље ве же не. На и ме, 
1230. го ди не до ла зи до оштрих 
су ко бља ва ња из ме ђу Јо ва на 

Асе на и Те о до ра I. У том су ко-
бу, Те о дор I ће би ти по ра жен и 
осле пљен, а бу гар ски цар ће 
по ста ти нај моћ ни ји вла дар на 
Бал кан ском по лу о стр ву. 

Пре ма Ман ди ће вим ре чи ма, 
„Те о дор, из гу био је жи вот 1230. 
го ди не у бор би са Бу га ри ма, па 
су ови од та да, на че лу са 
ца рем Асе ном II, има ли ве ли-
ког ути ца ја на по ли ти ку це лог 
Бал ка на, па и Ср би је. Вла ди-
слав је већ та да, или не што 
ка сни је по стао Асе нов зет“. 

По бе да ца ра Асе на над Те о до-
ром би ће до вољ на да се уз др-
ма Ра ди сла вљев по ло жај. Ка ко 
ис ти че Ћо ро вић, „и до и ста, нај-
ве ћи део Те о до ро ве др жа ве 
до шао је под не по сред ну власт 
Асе но ву; у Со лу ну са мо, с 
Те са ли јом и Епи ром, остао је 
на вла сти Асе нов зет Ма ној ло. 
Срп ски принц Вла ди слав, дру-
ги син Сте ва на Пр во вен ча ног, 
по ста де исто зет Асе нов. Он је, 
на ско ро по па ду Те о до ро вом 
са оста лим не за до вољ ни ци ма 
у Ср би ји по чео бор бу про тив 
Ра до сла ва. Ра до слав се др жао 
јед но вре ме, али је пред моћ-
ни јим бра том мо рао нај по сле 
да по бег не из Ср би је, кра јем 
1233. го ди не“. 

Пре ма срп ским Ле то пи си
ма, „умро је краљ Вла ди слав 
без де це“. Ме ђу тим, ка ко ка же 
Ру ва рац „по Тро но шцу, ро ди ла 
му је Бу гар ки ња дво је де це. Из 
ли сти на са зна је мо да је краљ 
Вла ди слав имао не са мо кћер 
уда ту за не ког кне за Ђу ру, но 
да је и си на имао, Де шу (Те шу) 
жу па на“.

Брак са Бу гар ки њом Бе ло-
сла вом обез бе дио је Вла ди сла-

Брак са Бу гар ки њом Бе ло сла вом 
обез бе дио је Вла ди сла ву пре сто, 
али и дру ге по вла сти це. Она ко ја се 
сма тра нај зна чај ни јом у срп ском 
на ро ду је сте пре нос мо шти ју ар хи е-
пи ско па Са ве у срп ску зе мљу. Пре-
нос мо шти ју све тог Са ве, је дан је од 
пра зни ка срп ске пра во слав не цр кве 
ко ји је по све ћен ар хи е пи ско пу

Бе ло сла вин отац, из гу био је жи вот 1241. го ди не, а 
она и њен муж би ли су вла да ри Ср би је до 1243. Да кле, 
краљ Вла ди слав ни је ду го из др жао на вла сти по сле 
смр ти сво га та ста и за штит ни ка, бу гар ског кра ља. Две 
го ди не доц ни је, Вла ди слав је мо рао да пад не и пре да 
кра љев ску власт свом нај мла ђем бра ту Уро шу, тре-
ћем си ну Сте фа на Пр во вен ча ног. Суд би на је по но-
вље на. Вла ди сла ву се до го ди ло исто што и ње го вом 
ста ри јем бра ту Ра до сла ву, по сле по ра за ца ра Те о до ра

Срп ски краљ Сте фан Вла ди слав
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ву пре сто, али и дру ге по вла-
сти це. Она ко ја се сма тра нај-
зна чај ни јом у срп ском на ро ду 
је сте пре нос мо шти ју ар хи е пи-
ско па Са ве у срп ску зе мљу. 
Пре нос мо шти ју све тог Са ве, 
је дан је од пра зни ка срп ске 
пра во слав не цр кве ко ји је 
по све ћен ар хи е пи ско пу. О овом 
до га ђа ју оп шир но ка зу је До мен-
ти јан у Жи во ту све то га Са ве.

На кон из не над не бо ле сти, 
све ти Са ва је пре ми нуо у 
зе мљи Бе ло сла ви но га 

оца. „И би ја вље но ца ру за 
ус пе ни је Пре о све ће но га да 
за по ве да где да се са хра не 
ње го ве све те мо шти. А цар 
чув ши за пред ста вља ње све-
то га про сла ви Бо га ко ји му је 
по слао све та му жа да бла го-
сло ви и дом и град ње гов и 
за по ве ди да до ђе па три јарх са 
ча сним игу ма ни ма и са пре по-
доб ним оци ма и да та ко са 
ве ли ком ча шћу са хра не мо шти 
Пре о све ће но га у ру ко твор ном 
му ма на сти ру у До му све тих 
Че тр де сет Му че ни ка“. 

Краљ Вла ди слав, по ћи ће 
код свог та ста ка ко би из мо лио 
пре нос стри че вих мо шти ју. „И 
ка да су они до шли до гра да 
Тр но ва, по ђе го спо дин наш 
бо го љу би ви краљ Вла ди слав 
ка та сту бла го вер ном ца ру 
Ка ло јо ва ну Асе ну, и са љу ба-
вљу и са ве ли ком ча шћу при ми 
га цар. А овај хро сто љу би ви 
краљ Вла ди слав при сту пив ши 
ца ру, мо лио је да Пре о све ће-
но га пре не се у сво је ота ча ство 
а цар чув ши то, ве о ма му бе ше 
те шко, и уме сто љу ба ви, ве о-
ма се ожа ло сти, не хо те ћи 
од пу сти ти Пре о све ће но га из 
сво га гра да (...) И би ла је ве ли-
ка ра спра и мно га уз бу на због 
ово га, а овај бо го љу бац краљ 
нео слаб но је ста јао и мно го 

мо лио ца ра: ‘О бо го љуп че и 
оче мој, ца ру, при ми про збу 
мо ју, и дај ми Пре о све ће но га 
го спо ди на и учи те ља и про све-
ти те ља ота ча ства мо је га, и не 
вра ти ме пра зна у ота ча ство 
мо је, и не ли ши ме до бре на де 
и то пло га за ступ ни ка и бр зо га 
по моћ ни ка ота ча ства на ше га и 
не за тво ри сво је љу ба зне утро-
бе од че да сво га, дај ми да се 
на си тим до бро ми ри сних 
мо шти ју мо га Пре о све ће но га 
го спо ди на, мно го љу бим их 
ср цу мо ме ко ји се у ту ђи ни 
са свим од ре као стра но га све-
та, ко ји се по за по ве сти го спод-
њој од све та оту ђио, и ко ји се 
до бро му Бо гу до стој но при сво-
јио“. 

Ца ре во би ће, об у зи ма ле су 
те ско бе, те „ра но при звав ши 
сво га зе та кра ља Вла ди сла ва, 
и ма да бо ља ри и гра ђа ни 
ње го ви ни су во ље ли, за по ве ди 
му да узме Пре о све ће но га и са 
ра до шћу иза шав ши од ца ра 
ре че иза бра ни ма сво јим за по-
вест ца ре ву“. Го ди не 1237. 
мо шти све тог Са ве, пре не те су 
у ма на стир Ми ле ше ву, за ду-
жби ну кра ља Вла ди сла ва. 

Бе ло сла вин отац, из гу био је 
жи вот 1241. го ди не, а она и 
њен муж би ли су вла да ри 
Ср би је до 1243. Да кле, краљ 
Вла ди слав ни је ду го из др жао 
на вла сти по сле смр ти сво га 

та ста и за штит ни ка, бу гар ског 
кра ља. Две го ди не доц ни је, 
Вла ди слав је мо рао да пад не и 
пре да кра љев ску власт свом 
нај мла ђем бра ту Уро шу, тре-
ћем си ну Сте фа на Пр во вен ча-
ног. Суд би на је по но вље на. 
Вла ди сла ву се до го ди ло исто 
што и ње го вом ста ри јем бра ту 
Ра до сла ву, по сле по ра за ца ра 
Те о до ра. 

По след ње по ми ња ње кра-
љи це Бе ло сла ве у ве зи је са 
двор ском би бли о те ком. Ка ко 
ка же Ка ша нин, кра љи ца Бе ло-
сла ва, же на сврг ну тог кра ља 
Вла ди сла ва, са сво јим си ном 
жу па ном Де сом, пре не ла је у 
ков че зи ма на чу ва ње у Ду бров-
ник сво је бла го – два де сет ико-
на у сре бр ном око ву, три де сет 
ру ко пи сних књи га, че ти ри 
је ван ђе ља са злат ним и сре бр-
ним ре ље фи ма на ко ри ца ма, 
огле да ла, сви ле ну тка ни ну на 
ко јој је злат ним кон цем из ве зе-
на фи гу ра Ису са Хри ста са 
уче ни ци ма и про зор ске за ве се 
из ве зе не сви лом. Бе ло сла ва, 
бу гар ска прин це за, мир но је 
на пу сти ла трон. Ни те шка, 
не мир на вре ме ни ма, ни су 
спре чи ла Бе ло сла ву да, за раз-
ли ку од не вер не Ане, до смр ти 
оста не уз свог му жа.

(У сле де ћем бро ју:
Јелена Анжујска, супруга 
краља Стефана Уроша I)

Бе ло сла ва, бу гар ска прин це за, 
мир но је на пу сти ла трон. Ни те шка, 
не мир на вре ме на, ни су спре чи ла 
Бе ло сла ву да, за раз ли ку од не вер-
не Ане, до смр ти оста не уз свог 
му жа

Ма на стир Ми ле ше ва

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Козли на 

Алек сан дар и Ива на Мило ван-
че вић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Анди ја и 
Дра га на Салаћ - Хрт ков ци, 
Иван и Јеле на Јова но вић - 
Мачван ска Митро ви ца, Дра ган 
и Дра га на Каблар - Срем ска 
Митро ви ца, Мар ко и Биља на 
Лука че вић - Ваши ца, Сте ван и 
Весна Стој ко вић - Рума, Радо-
слав и Ива на Милин ко вић - 
Шид, Игор и Алек сан дра Тур ко 
- Инђи ја, Дра ган Сто јан чић и 
Неда Крто ли ца – Сто јан чић - 
Инђи ја, Вања и Алек сан дра 
Жму ра - Бер ка со во.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Мла ден и 
Јеле на Кала пош - Срем ска 
Митро ви ца, Дејан и Зора на 
Митру шић - Врд ник, Марио и 
Сла ђа на Сто и са вље вић - 
Рума, Бра ни слав и Мари на 
Илић - Срем ска Митро ви ца, 
Недељ ко и Мари ја Гали јаш - 
Путин ци, Дамир и Тама ра 
Шур јан - Рума, Ђор ђе и Еми-
ли ја Зече вић - Кузмин, Бог дан 
и Мари ја на Тра ви ца - Шид, 
Сте ви ца и Мари на Лукић - 
Ириг, Алек сан дар и Маја Воји-
са вље вић - Срем ска Митро ви-
ца, Дра ган и Мир ја на Попо вић 
- Шид, Дамир и Дариа Шили - 
Љуба, Милан и Сне жа на Вуј-
но вић - Сибач. 

УМР ЛИ: Сло бо дан Баљак, 
рођ. 1960; Лазар Ско ру пан, 
рођ. 1948; Вла до Зец, рођ. 
1951; Вери ца Мариц ки, рођ. 
1947; Дра ган Фили по вић, рођ. 
1952; Зоран Видић, рођ. 1961; 
Мари ца Јова но вић, рођ. 1949; 
Зоран Ђор ђе вић, рођ. 1962; 
Паја Попо вић, рођ. 1962; Ста-
ни слав Фран цељ, рођ.1932; 
Чедо Аћи мо вић, рођ. 1941; 
Ире на Бог да но вић, рођ. 2000; 
Роса Јако вље вић, рођ. 1941; 
Тео дор Ара ли ца – Ковин чић, 
рођ. 1955; Вла ди мир Србља-
нин, рођ. 1934; Бисер ка Илић, 
рођ. 1947; Иван Чола ков, рођ. 
1981; Милан Беић, рођ. 1949; 
Нико ла Дорон тић, рођ. 1936; 
Вла ди слав Хара ми на, рођ. 
1929; Нико ла Божић, рођ. 
1947; Небој ша Попо вић, рођ. 
1956; Мил ки ца Тан ко сић, рођ. 
1955; Ради вој Јури шић, рођ. 
1936; Јеле на Кром пић, рођ. 
1951; Живан Доста нић, рођ. 
1932; Зуза Вестек, рођ. 1934; 
Дра го љуб Бркић, рођ. 1931; 
Радо слав Пан дур чић, рођ. 
1949; Љуби ца Попо вић, рођ. 
1952; Бран ко Попо вић, рођ. 
1943; Дра го мир Боја дић, рођ. 
1933.

RUMA
УМР ЛИ: Ан ка Ор ло вић, рођ. 

1935; Љу бо мир До бро са вље-
вић, рођ. 1942; Мил ка На ран-
чић, рођ. 1931; Ми ли ца Бје ло-
пе тро вић, рођ. 1924; Ве ра 
Ма ти је вић, рођ. 1935; Дра гу тин 
Со ла ре вић, рођ. 1936; Ми ра 
Ша рац, рођ. 1954; Љу бин ко 
Спа со је вић, рођ. 1959; Ђу ро 
Ан тић, рођ. 1935.
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ОВАН: Де лу је те сна-
ла жљи во и уме те да 
при до би је те не чи је 
по ве ре ње. Тим ски рад 

пред ста вља сјај ну при ли ку да про-
ши ри те сво је са зна ње из од ре ђе-
них обла сти и да на пре ду је те на 
раз ли чи тим стра на ма. У љу бав ном 
жи во ту има те осе ћај да не пра вед-
но тр пи те због не чи јег не рас по ло-
же ња или не ра зу ме ва ња. Ваш 
од нос са во ље ном осо бом све 
ви ше под се ћа на за јед нич ку игру 
над му дри ва ња. 

БИК: Де лу је те ак тив но 
и уме те да упо тре би те 
успе шну фор му лу у 
по сло ва њу, без об зи ра 

на си ту а ци ју у ко јој се на ла зи те. 
Ако ус по ста ви те пра вил ну ме ру 
вред но сти из ме ђу сво јих прак тич-
них ци ље ва и емо тив ног за до вољ-
ства оче ку је вас до бит на ком би на-
ци ја успе ха, љу ба ви и сре ће. 
По тру ди те се да де лу је те до вољ но 
под сти цај но на свог парт не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: По сто је 
раз ли чи та гле ди шта 
ме ђу са рад ни ци ма у 
ре ша ва њу не ких 

по слов них ин те ре са, но ви не спо-
ра зу ми ства ра ју на пе ту ат мос фе ру 
у ва шем окру же њу. Из бе га вај те 
јав не рас пра ве, по слов на над му-
дри ва ња или до ка зи ва ње исти не 
пред са рад ни ци ма ко ји рас по ла жу 
са ве ћим ауто ри те том. Бу ди те 
му дри, не ма по тре бе да отво ре но 
при ча те о сво јим ин тим ним пла но-
ви ма. 

РАК: Има те ути сак да 
се при ли ке на по слов-
ној сце ни ме ња ју у 
по зи тив ном прав цу и у 

скла ду са ва шим ин те ре си ма. Због 
су ко ба раз ли чи тих ин те ре са, че сто 
на и ла зи те на из не над не про бле ме 
у су сре ту са са рад ни ци ма. Во ље на 
осо ба не ће до зво ли ти да по ро ди ца 
тр пи због ва ше ка ри је ре или ве ли-
ких ам би ци ја ко је вас ме ђу соб но 
уда ља ва ју. Усме ри те сво је стра сти 
и емо ци је у прав цу за јед нич ке 
ви зи је. 

ЛАВ: По треб но је да 
пре ци зни је раз гра ни-
чи те сво је по слов не 
оба ве зе. Пре те ра на 

ан га жо ва ност на раз ли чи тим стра-
на ма мо же да про у зро ку је низ не у-
год них си ту а ци ја. Не мој те до зво ли-
ти да вам не ко на ме ће на пор не 
оба ве зе за ко је не ма те до вољ но 
ин те ре со ва ња. Има те осе ћај да 
вам не до ста је не чи је при су ство и 
емо тив на па жња. На сре ћу, љу бав-
на кри за се уско ро ре ша ва на ва ше 
за до вољ ство. 

ДЕ ВИ ЦА: Успех ко ји 
сте оства ри ли да је 
вам за пра во да при-
ме ти те но ве кри те ри-

ју ме или усло ве у по слов но–
фи нан сиј ској са рад њи. Де лу је те 
не скром но и уме те да пре те ру је те 
у сво јим зах те ви ма. У љу бав ном 
жи во ту оче ку ју вас не ки но ви али и 
ин три гант ни до га ђа ји. Ако сте сло-
бод ни пра те вас ин те ре сант ни 
су сре ти. Ин спи ри са ни сте за но ву 
љу бав ну ве зу. 

ВА ГА: Не ке ста ре ве зе 
и при ја тељ ства, мо гла 
би се ис по ста ви ти 
ва жна кроз ре ша ва ње 

бит них по слов них ци ље ва. Ако вам 
је већ по треб на са гла сност ше фа, 
не би би ло му дро да га пре ско чи те. 
Не при хва та те ту ђе ко мен та ре 
здра во за го то во. Фи нан сиј ска 
си ту а ци ја је до бра. По знан ство до 
ко га до ђе, то ком ове не де ље, пре-
ко при ја те ља или ро ђа ка, мо гло би 
вас убр за но во ди ти у за јед нич ки 
жи вот. 

ШКОР ПИ ЈА: Ове 
не де ље ће те би ти рас-
по ло же ни ро ман тич но. 
Ако тра жи те љу бав, 

окре ни те се дру же њи ма с љу ди ма 
на не ким кре а тив ним ра ди о ни ца ма 
или рас пра ва ма, та мо ће те нај ве-
ро ват ни је оно што вам тре ба. 
На кло ње но вам је дру же ње, а 
мо жда и сим па ти је с осо бом стра-
ног по ре кла. Та ко ђе би сте мо гли 
оти ћи на ма ње пу то ва ње у ко јем 
ће те ужи ва ти. Кад је у пи та њу 
по сао при па зи те на свој тем пе ра-
мент. 

СТРЕ ЛАЦ: Ако па да те 
с но гу, ове не де ље ће 
вам и пла не те би ти 
на кло ње не за од мор и 

опу шта ње уз дру штво и во ље ну 
осо бу. По све ти те се се би и сво јим 
по тре ба ма, а оста ле пу сти те ма ло 
по стра ни. Тре нут но вам је то нај-
ва жни је. Пра ва осо ба ће раз у ме ти 
да је ово са мо при вре ме но. Фи нан-
сиј ски ова не де ља ни је иде ал на па 
ће те мо ра ти ви ше па жње по све ти-
ти тро ше њу нов ца. 

ЈА РАЦ: Ста ло вам је 
да оства ри те ви со ко-
про фе си о нал не стан-
дар де, али ва ши 

са рад ни ци има ју дру га чи ја ме ри ла 
вред но сти и че сто ме ња ју стра те-
ги ју де ло ва ња. У љу бав ном од но су 
са чу вај те тре зве ност ду ха и му дро-
сти, парт нер мо же да вас из не на ди 
на не у го дан на чин сво јим по на ша-
њем или но вом од лу ком. Не же ли-
те да при хва ти те спо ред ну емо тив-
ну уло гу ко ју вам не ко на ме њу је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Ја сно вам 
је да пре те ра но екс по-
ни ра ње или до дат ни 
ри зик у по слов ним 

су сре ти ма пред ста вља ју лош 
из бор, бо ље је да сле ди те за цр та-
на пра ви ла и утвр ђе не кри те ри ју-
ме. По не кад је те шко пред ви де ти 
ток до га ђа ја у си ту а ци ја ма ка да се 
су ко бља ва ју по слов ни ин те ре си. 
Не мо же те да оста не те рав но ду-
шни, пред осо бом ко ја вас про во-
ци ра на бур ну емо тив ну ре ак ци ју. 

РИ БЕ: На ла зи те се у 
до број фор ми у по зи-
тив ном окру же њу. 
До бра по слов на про-

це на пред ста вља основ ни услов за 
успе шну са рад њу. При ја ло би вам 
не ко кра ће пу то ва ње, про ме на или 
из лет у при јат ном дру штву. Осе ћа-
те уну тра шњи не мир и по тре бу да 
са емо тив не дис тан це ана ли зи ра те 
не чи је по на ша ње. Бу ди те мир ни, 
на кон љу бав ног за тиш ја оче ку је 
вас из не над на сре ћа. 

VREMEPLOV
7. фе бру ар

1478. Ро ђен је ен гле ски ху ма-
ни ста и др жав ник То мас Мор, 
ди пло ма та и лорд - кан це лар 
Хен ри ја VI II (1529-32).
1812. Ро ђен је Чарлс Ди кенс, 
ро до на чел ник со ци јал ног ро ма-
на, је дан од нај зна чај ни јих 
ен гле ских пи са ца („Деј вид 
Ко пер филд“, „Оли вер Твист“, 
„Пи кви ков клуб“, „Ста ра про-
дав ни ца рет ко сти“).

8. фeбруар
1587. На кон 19 го ди на за то че-
ни штва по гу бље на је шкот ска 
кра љи ца Ме ри Стју арт, због 
уче шћа у за ве ри за зба ци ва ње 
с пре сто ла ен гле ске кра љи це 
Ели за бе те I.
1984. На ста ди о ну „Ко ше во“ у 
Са ра је ву у при су ству 50.000 
гле да ла ца отво ре не су 14. зим-
ске Олим пиј ске игре. На пр вим 
олим пиј ским игра ма одр жа ним 
у Ју го сла ви ји уче ство ва ли су 
спор ти сти из 49 др жа ва, нај ве-
ћи број у исто ри ји ЗОИ.

9. фeбруар
1540. У Ру дај Филд су код 
Че сте ра у Ен гле ској одр жа на 
пр ва коњ ска тр ка.
1881. Умро Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски, је дан од нај ве ћих 
ру ских и свет ских књи жев ни ка. 
Ути цао на укуп ну европ ску и 
аме рич ку књи жев ност, а по себ-
но се на ње га по зи ва ли екс пре-
си о ни сти у књи жев но сти и ег зи-
стен ци ја ли сти у фи ло зо фи ји.

10. фе бру ар
1635. Кар ди нал Ри ше ље осно-
вао је Фран цу ску ака де ми ју. 
1890. Ро ђен је Бо рис Па стер-
нак, ру ски књи жев ник. Пи сао је 
пе сме, но ве ле и ро ма не. За 
ро ман „Док тор Жи ва го“ до био је 
1958. го ди не Но бе ло ву на гра ду. 

11. фе бру ар
1752. Отво ре на је пр ва бол ни-
ца у Аме ри ци, у Пен сил ва ни ји.
1993. Ири на При ва ло ва оба ра 
ре корд за же не у тр ци на 60 
ме та ра (6,92 се кун де). 

12. фeбруар
1809. Ро ђен је Чарлс Дар вин, 
слав ни ен гле ски при род њак и 
фи зи о лог, тво рац ма те ри ја ли-
стич ке те о ри је ко ја раз ја шња ва 
про цес на стан ка жи вог све та и 
по сле ди це тог про це са.
1877. Пр ва вест пре не се на је 
те ле фо ном из Бо сто на у 
Са лем. 

13. фе бру ар
1633. Ита ли јан ски астро ном 
Га ли лео Га ли леј сти гао је у 
Рим за су ђе ње пред Ин кви зи-
ци јом због тврд ње да се Зе мља 
окре ће око Сун ца. Осу ђен је на 
кућ ни при твор на свом ма лом 
има њу не да ле ко од Фи рен це. 
Умро је у 77. го ди ни жи во та 
из не мо гао и слеп, 8. ја ну а ра 
1642.
1832. У Лон до ну се пр ви пут 
по ја ви ла ко ле ра. 
1959. Бар би ка је пу ште на у 
про да ју. 

HOROSKOP

Сре да, 7. фе бру ар (25. ја ну ар)
Све ти Гри го ри је Бо го слов, Пре-
по доб ни Пу бли је 

Че твр так, 8. фе бру ар
(26. ја ну ар)

Пре по доб ни Ксе но фонт и 
Ма ри ја

Пе так, 9. фе бру ар (27. ја ну ар)
Пре нос мо шти ју Све тог Јо ва на 
Зла то у ста

Су бо та, 10. фе бру ар
(28. ја ну ар)

Преп. Је фрем Си рин; Преп. 
Исак Си рин – За дуп шни це

Не де ља, 11. фе бру ар
(29. ја ну ар)

 Пре нос мо шти ју Св. Иг ња ти ја 
Бо го но сца (Ме сне по кла де)

По не де љак, 12. фе бру ар
(30. ја ну ар)

Све та Три Је рар ха

Уто рак, 13. фе бру ар
(31. ја ну ар)

Све ти бе сре бре ни ци Кир и 
Јо ван

Crkveni
kalendar

• Пред на шим су до ви ма 
од го ва ра ју са мо они 
ко ји се ни шта не пи та ју.
• Зе мља је пре на се ље на, 
али од сто ја ње од чо ве ка 
до чо ве ка је све ве ће. 
• Нај те же је до ћи до ре чи 
од оних ко ји не ма ју шта 
да ка жу. 

Пи та са хељ дом 
Са стој ци: 6 ја ја, 7 дл мле ка, 15 

пу них ка ши ка хељ ди ног бра шна, 
по ла ка ши чи це со де би кар бо не, 
со ли по уку су, уље, 300 г усит ње-
ног си ра, 1 ве зи ца пер шу на.

При пре ма:  Уму ти те ја ја, па 
до дати мле ко, бра шно и со ду 
би кар бо ну. Му ти те све док не 
до би је те сме су ма ло гу шћу од оне 
за па лач ни ке. На ма жи те плех 
уљем и у ње га на не си те оно ли ко 
сме се ко ли ко је по треб но да се 
по кри је дно. Теп си ју ста ви те у 
рер ну и пе ци те до 5 ми ну та. Ка да 
из ва ди те ко ру из рер не, по спи те 
је усит ње ним си ром и пер шу ном, 
па од о зго опет пре лиј те сме сом 
од хељ ди ног бра шна, а за тим теп-
си ју вра ти те у рер ну да се ко ра 
пе че. Овај по сту пак по на вљај те 
док не по тро ши те те сто и сир. 
Ка да се ма ло за пе че по след њи 
слој ко ре, пи ту исе ци те на коц ки-
це и вра ти те је у рер ну да се пе че 
док не до би је фи ну бо ју.
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РУМ СКА БИБЛИ О ТЕ КА 

Про мо ци ја награђеног рома на 

„Трип ти хон гро зо мо ре“, први 
роман Дар ка Суџу ма, пред ста-
вљен је 1. фебру а ра у Град-
ској библи о те ци и то је и прва 
актив ност у овој уста но ви у 
новој годи ни. 

Под се ти мо, Дар ко Суџум 
је осво јио награ ду „Ата на си је 
Стој ко вић“ за први роман на 
кон кур су Град ске библи о те ке 
за 2016. годи ну, која је и изда-
вач награ ђе ног рома на.

Дирек тор Град ске библи о те-
ке Жељ ко Сто ја но вић је рекао 
да овај роман, као трип ти хон, 
садр жи три дела и гово ри о 
три важна пери о да: први је 
ири шка куга, дру ги се одно си 
на стра да ње у Дру гом свет-
ском рату, а тре ћи је савре-
ме ни пери од и везан је за 
бом бар до ва ње земље 1999. 
годи не.

– То је роман хро ни ка који 
је тешко писа ти, да је аутор 
остао и само на првом делу, 
било би то довољ но за добар 

роман. Тај први део, у скла ду 
са годи на ма на које се одно си 
(1795. годи на) писан је арха-
ич ним јези ком, како се тада 
гово ри ло. Кроз цео роман се 
про вла чи један дуд и јед на 
кафа на „Три Срем ца“ и око 
њега се пле ту људ ске суд би не 
– рекао је Сто ја но вић.

Тодор Бјел кић, песник и 
нови нар, члан жири ја за доде-
лу награ де „Ата на си је Стој ко-
вић“ је ука зао да је основ на 
вред ност награ ђе ног рома на 
што обу хва та и сли ка нас, наш 
карак тер и суд би не. 

– Глав ни јунак је један дуд 
око кога се мно го тога дога ђа 
и пле ту људ ске суд би не, а за 
Срем це је дуд све то дрво, као 
за Сло ве не храст или липа – 
рекао је Бјел кић.

Аутор рома на је изја вио да 
је желео да кре не од неког 
сим бо ла и опре де лио се за 
дрво и то дуд.

- Позна то је да је још Мари-

ја Тере зи ја наре ди ла да се у 
Сре му заса ди доста дудо ва. 
Иза исто риј ске позор ни це и 
поме ну те три гро зо мо ре фокус 
је на уну тра шњем живо ту јуна-
ка и како ће те поша сти успе ти 
да пре ва зи ђу – рекао је аутор 
Дар ко Суџум и додао да је 
први део рома на писан како се 
тада и гово ри ло, јези ком Доси-
те ја Обра до ви ћа и да је ишчи-
та вао доста њего вих дела.

– Желео сам да пока жем 
про ла зност живо та и све га 
оног што људ ске руке и ум 
ства ра ју, све њих је над жи вео 
један дуд – закљу чио је Дар ко 
Суџум.

Роман „Трип ти хон гро зо-
мо ре“, на почет ку има испод 
насло ва нат пис да је то хро-
ни ка о рође њу и смр ти јед ног 
дудо вог дрве та од лета 1788. 
до 1999. годи не и о сен ка ма 
које су, под њим што сазре ше 
и сва ну ше, све до чи ле о гро зо-
мо ри. С. Џ.

Пред ста вља ње рома на Дар ка Суџу ма

ОШ „БРАН КО
РАДИ ЧЕ ВИЋ“ ШИД

Све то сав ска 
пове ља

Основ на шко ла „Бран ко 
Ради че вић“ у Шиду, на 
пред лог Школ ске упра ве 
Нови Сад, ово го ди шњи је 
добит ник репу блич ке Све-
то сав ске пове ље, нај ви-
шег при зна ња у обла сти 
про све те у Репу бли ци 
Срби ји. Све то сав ску 
награ ду за допри нос обра-
зо ва њу дирек то ру основ не 
шко ле у Шиду Дали бо ру 
Фар ба шу, као и оста лим 
поје дин ци ма, уста но ва ма 
и ком па ни ја ма у Срби ји, 
на све ча но сти у Бео гра ду 
27. јану а ра, уру чио је 
мини стар про све те Мла-
ден Шар че вић. Као обра-
зло же ње за доби ја ње овог 
пре сти жног при зна ња 
Основ ној шко ли „Бран ко 
Ради че вић“ у Шиду, наве-
де но је да је у вре ме када 
су пре о вла ђи ва ли отпо ри 
пре ма обра зо ва њу деце 
мигра на та у рад шко ла, 
они пре у зе ли уло гу лиде-
ра у локал ној сре ди ни и 
врло брзо пости гли 
видљи ве резул та те. Како 
је истак ну то, посеб но су 
посве ће ни раз во ју 
вршњач ког уче ња, мен-
тор ства и демо крат ске 
кул ту ре. Пово дом доби ја-
ња репу блич ке Све то сав-
ске пове ље, у субо ту 3. 
фебру а ра у ресто ра ну 
„Гур ман“ у Шиду, одр жа на 
је про ши ре на све ча на сед-
ни ца Настав нич ког већа 
колек ти ва ОШ „Бран ко 
Ради че вић“.

Обе ле жа ва ње Дана митро вач ке библи о те ке  

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Обе ле жен
Дан Библи о те ке  
Библиоте кa „Гли го ри је 

Воза ро вић“ из Срем-
ске Митро ви це про шлог 

поне дељ ка, 5. фебру а ра обе-
ле жи ла је 152 годи не посто ја-
ња.

Рођен да ну Библи о те ке су 
при су ство ва ли пред став ни ци 
локал не само у пра ве,  библи о-
те ка ри из Сре ма као и дирек-
то ри јав них уста но ва. 

Поред пре зен та ци је о раду 
Библи о те ке, поде ље не су 
и захвал ни це нај вер ни јим 
чита о ци ма, дона то ри ма књи-
га као и шко ла ма са који ма 
Библи о те ка успе шно сара ђу-

је. Захвал ни цу за нај вер ни јег 
чита о ца са дечи јег оде ље ња 
при ми ла је Маша Бело вић, 
док је нај вер ни ји чита лац оде-
ље ња за одра сле Ната ша 
Ракић.

- С обзи ром на то да је 
библи о те ка кул тур на уста но ва 
њен рад се бази ра на  при вла-
че њу нових чита ла ца. Про шле 
годи не смо себи зада ли да 
про гра ми у окви ру библи о те-
ке буду што разно вр сни ји и да 
обу хва та ју књи жев ност, ликов-
ну и музич ку умет ност. Поред 
тога дали смо себи још један 
зада так, а то је да обез бе ди-

мо про гра ме и за мла ђе и за 
ста ри је чита о це. У томе смо 
и успе ли јер током годи не ми 
орга ни зу је мо 240 кул тур них 
дога ђа ја у библи о те ци. Мла-
ђи пред став ни ци библи о те ке 
су осво ји ли зна чај не награ де 
на лите рар ним и ликов ним 
сек ци ја ма као и на Међу на-
род ном фести ва лу кул тур ног 

ства ра ла штва у Лаза рев цу. 
Изда ли смо јед ну дечи ју књи-
гу као и јед но озбиљ но фило-
зоф ско дело Дар ка Мар ков ца 
– рекао је дирек тор Библи о те-
ке Рај ко Секу лић. 

У даљи рад Библи о те ке ће 
се укљу чи ти и позна ти хор 
Сир ми јум кан то рум.

А. Димић 
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САВА ТЕ БОКС КЛУБ РУМА

Три зла та у Будим пе шти

На Свет ском купу у сава теу који је 
одр жан 27. јану а ра у Будим пе-
шти так ми ча ри из Сава те бокс 

клу ба Рума су осво ји ли три злат не, 
као и по јед ну сре бр ну и брон за ну 
меда љу.

Злат на одлич ја су осво ји ли кадет 
Петар Јова нов, у кате го ри ји до 55 
кило гра ма, јуни ор Мар ко Вида ко вић у 
кате го ри ји до 80 кило гра ма и Јова на 
Kасап, кадет ки ња у кате го ри ји до 60 
кило гра ма. 

Сре бр на меда ља је при па ла Нико-
ли ни Kасап, а брон за на Kрсти Јан ко-
ви ћу. 

- Ово је вели ки успех, пого то во ако 
има мо у виду да је поче так годи не и 
нисмо има ли сред ста ва да дође мо 
дан рани је и пре спа ва мо у Будим пе-
шти као оста ли. Рано смо кре ну ли на 
пут, а чим смо дошли мора ли смо да 
поч не мо са так ми че њем. Упр кос умо-
ру ови мла ди људи су били изу зет ни 
и оства ри ли су одли чан резул тат. То 
дока зу је да њихо ви успе си у про шлој 
годи ни нису били слу чај ни и да наш 
клуб није без раз ло га био нај у спе шни-
ји клуб Сава те саве за Срби је у про-
шлој годи ни – исти че Мио драг Ракић, 
тре нер и пред сед ник СБК Рума. С. Џ.

Успе шни и у Будим пе шти

ОДБОЈ КА

Визу ра побе ди ла 
Црве ну зве зду
Визу ра Рума упи са ла је побе ду 

над одбој ка ши ца ма бео град-
ске Црве не зве зде, у дер би ју 

14. кола Супер лиге Срби је, који је 30. 
јану а ра оди гран пред дома ћом, рум-
ском публи ком. 

После ква ли тет не игре и пет оди гра-
них сето ва одбој ка ши це Визу ре су сла-
ви ле побе ду резул та том 3:2.

Меч је оди гран пред око 600 гле да-
ла ца, а рум ска публи ка је са три би на 

дала вели ку подр шку нај бо љим срп-
ским одбој ка ши ца ма.

Нај е фи ка сни ја у побед нич кој еки пи 
је била Сара Лозо, заме ни ца капи те на 
Визу ре, која је чести та ла сво јим саи-
гра чи ца ма на бор бе но сти и вели кој 
жељи да побе де, а захва ли ла се рум-
ској публи ци на пру же ној подр шци и 
позва ла их да их и даље пра те и подр-
жа ва ју на свим мече ви ма које игра ју у 
рум ској Хали спор то ва. С. Џ.

Дер би у Руми

РУМСКА ГИМ НА ЗИ ЈА 

Прва ки ње у руко ме ту 

Уче ни це рум ске Гим на зи је „Сте ван 
Пузић“ су се, као школ ске држав не прва ки-
ње у руко ме ту, пла си ра ле на Свет ско 
школ ско првен ство. Ово првен ство ће бити 
одр жа но у Дохи, глав ном гра ду Ката ра, од 
21. фебру а ра до 1. мар та.

Наи ме, руко ме та ши це рум ске Гим на зи је 
– које тре ни ра Вера Мило ван че вић, про-
фе сор ка физич ког вас пи та ња – су уче-
ство ва ле на репу блич ком так ми че њу 
школ ског спор та које је сре ди ном децем-
бра про шле годи не одр жа но у Лесков цу. 

Оне су на том так ми че њу при ка за ле 
добру игру и заслу же но дошле до фина ла 
где су игра ле са руко ме та ши ца ма – сред-
њо школ ка ма из Леба на. 

Од њих су изгу би ле резул та том 20:17 и 
тако зау зе ле дру го место којим су, тако ђе, 
биле изу зет но задо вољ не. 

Међу тим, кра јем јану а ра у рум ску Гим-
на зи ју је сти гло оба ве ште ње да је руко мет-
на еки па из Леба на дис ква ли фи ко ва на, 
буду ћи да су у њој игра ле и девој ке које су 
већ сту дент ки ње, те да рум ске гим на зи јал-
ке – уче ни це од првог до тре ћег раз ре да - 
поста ју школ ске држав не прва ки ње.

Ујед но, тако су сте кле пра во да, као 
држав не прва ки ње, пред ста вља ју Срби ју у 
руко ме ту на Свет ском школ ском првен-
ству.

С. Џ.

КАРА ТЕ 

И девој чи ца ма
зани мљив

На тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва 
функ ци о ни ше чети ри кара те клу ба од којих 
су два у Новој Пазо ви и по један у Ста рој 
Пазо ви и Ста рим Банов ци ма. Суде ћи по 
бро ју деце која тре ни ра ју кара те, инте ре со-
ва ње за бори лач ким вешти на ма вла да како 
међу деча ци ма, тако и међу девој чи ца ма. 
Осам де се то ро чла но ва вред но тре ни ра у 
Кара те клу бу „Фронт“ у Ста рој Пазо ви. 
Поде ље ни су по гру па ма пре ма узра сту и 
дисци пли ни за коју су се одлу чи ли, док их 
роди те љи вер но подр жа ва ју у томе. Суде ћи 
по тре нин гу којем смо при су ство ва ли, деца 
већ од раног узра ста тре ни ра ју, уче ству ју 
на разним так ми че њи ма и осва ја ју вред не 
награ де. Да деца има ју више стру ку кори сти 
од овог спор та потвр ђу ју и њихо ви роди те-
љи, али и чети ри тре не ра која раде у поме-
ну том клу бу. Репре зен та ци ја Срби је међу 
који ма су и чла но ви овог кара те клу ба кра-
јем јану а ра у Кра гу јев цу била је на завр-
шним при пре ма ма уочи Првен ства Евро пе 
за каде те, јуни о ре и мла ђе сени о ре које ће 
се одр жа ти почет ком фебру а ра у руском 
гра ду Сочи. 

С. С.
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СЛИ КАР ЈАН АГАР СКИ 

Умет ник сна жног коло ри та

Крај 2017. годи не донео је ака дем-
ском сли ка ру Јану Агар ском из 
Ста ре Пазо ве још јед ну награ ду. 

На  Бије на лу сло вач ких ака дем ских сли-
ка ра у Срби ји осво јио је награ ду „Карол 
Мило слав Лехот ски“.

Бије на ле сло вач ких умет ни ка у Срби-
ји јед на је од зна чај ни јих ликов них мани-
фе ста ци ја Сло ва ка у Вој во ди ни. Уче сни-
ци су ака дем ски сли ка ри, гра фи ча ри и 
ваја ра, чла но ви про фе си о нал них ликов-
них удру же ња Вој во ди не и Срби је. Орга-
ни зу је се сва ке дру ге годи не у Бач ком 
Петров цу у Гале ри ји „Зуза не Медвеђ“. 
Свеча но отва ра ње 14. Бије на ла сло вач-
ких ликов них умет ни ка било је поло ви-
ном децем бра када је Јан Агар ски при-
мио награ ду „Кар ло Мило слав Лехот ски“ 
за нај бо љу изло жбу послед ње две годи-
не.

- Бије на ле је уства ри смо тра акту ел-
ног ликов ног ства ра ла штва  Сло ва ка у 
Срби ји. Ја сам награ ду при мио за само-
стал ну изло жбу која је била поло ви ном 
про шле годи не у гале ри ји Цен тра за кул-
ту ру у Ста рој Пазо ви. Поно сам сам што 
сам добио ову награ ду на  бије на лу где 
уче ству јем редов но - каже Јан Агар ски.

Вама ово није прва награ да на овој 
мани фе ста ци ји?

- Упра во тако, није то прва награ да, јер 
сам 2007 годи не добио откуп ну награ ду 
Наци о нал ног саве та Сло ва ка за рад под 
нази вом „Моро виђ“ рађе ну ком би но ва-
ном тех ни ком.

Бије на ле је спе ци фич но и по томе 
што се поред изло жбе и доде ле награ-
да орга ни зу је и ликов но саве то ва ње.

- Ово десе то саве то ва ње било је сво-

је вр сна ретро спек ти ва дога ђа ја у окви ру 
ликов ног живо та сло вач ких про фе си о-
нал них умет ни ка. Ја сам као пред сед ник  
Коми си је за ликов ну актив ност Одбо ра 
за кул ту ру Наци о нал ног саве та пред ста-
вио про је кат малих ликов них фор ми на 
папи ру Коре ни, који тра је већ три годи-
не. Умет ни ци се пред ста вља ју радо ви ма 
разних тех ни ка на папи ру А4 фор ма та. 
Засту пље ни су црте жи, кола жи, гра фи-
ка, фото гра фи је, ком би но ва на тех ни ка. 
Ове годи не пла ни рам да наста вим са 
овим про јек том. Биће то Коре ни 4, а пла-
ни рам да додам и скулп ту ру.

Врло инте ре сан тан про је кат, изло-
жбу Коре ни 3 виде ли су и Ста ро па-
зов ча ни.

- Не само Пазов ча ни већ и љуби те љи 
ликов не умет но сти у Срем ској Митро-
ви ци у Музе ју Сре ма, јер је изло жба 
била путу ју ћа. Прве две изло жбе биле 
су само у Новом Саду у Гале ри ји „Рај ко 
Маму зић“.

Ви сте један од седам умет ни ка који 
су били осни ва чи гале ри је у Ста рој 
Пазо ви. Коли ко пута сте изла га ли у 
овој гале ри ји?

- Јако сам поно сан што сам један од 
осни ва ча гале ри је у Ста рој Пазо ви, јер 
Ста ра Пазо ва тре ба да има гале ри ју. Ја 
сам изла гао те 2003. годи не, била је то 
колек тив на изло жба као и 2013. при ли-
ком десе те годи шњи це и на још јед ној 
зајед нич кој изло жби кра јем про шле и 
почет ком ове годи не. Само стал не изло-
жбе сам имао 2004. годи не, били су то 
црте жи и поло ви ном про шле годи не 
биле су то сли ке при ла го ђе не про сто ру 
гале ри је.

Поред спо ме ну тих награ да ви сте 
носи лац и награ де на Срем ском сало-
ну 1996. и две годи не касни је награ да 
Гале ри је „Лазар Воза ре вић“ у Срем-
ској Митро ви ци. Ради те као про фе сор 
у две основ не шко ле у Ста рој Пазо ви, 
где тако ђе има те зна чај не резул та те у 
раду са децом.

- Спо ме нуо бих неке про шло го ди шње 
резул та те. У орга ни за ци ји Уни вер зи те та 
„Мате ја Бела“ у Бан ској Бистри ци и Мето-
ди стич ког цен тра за Сло ва ке у дија спо-
ри у Сло вач кој на кон кур су „Фото гра фи-
је и крат ког фил ма“ уче ни ка сло вач ких 
шко ла у ино стран ству, Основ на шко ла 
„Херој Јан ко Чме лик“ доби ла је награ де. 
У кате го ри ји „Крат ки филм и ани ма ци ја“ 
прву награ ду осво јио је Андреј Симен-
дић уче ник шестог раз ре да, а у кате го-
ри ји  „Фото гра фи ја“ дру го место осво ји ла 
је уче ни ца сед мог раз ре да Иво на Катић. 
На Репу блич кој смо три уче нич ких радо-
ва „Умет ност на и из папи ра“ тре ће место 
су осво ји ле уче ни це Андреа Туран и Леа 
Хре бик за зајед нич ки рад скулп ту ре. На 
мани фе ста ци ји „18 Мако ви ца“ у Бач ком 
Петров цу у новем бру је неко ли ко уче ни-
ка ради ло у три ради о ни це, гра фич кој, 
сли кар ској и за скулп ту ре, тре ће место 
у гра фич кој ради о ни ци при па ло је Ели 
Балаж, а у ради о ни ци за скулп ту ре тако-
ђе тре ће место осво ји ле су Деј на Домо-
њи и Јана Јашо. Уче ство ва ли смо и на 
Међу на род ној изло жби уче нич ких радо ва 
и Деч јој коло ни ји у Новом Саду и у Ста-
рим Банов ци ма. Тако ђе бих рекао да 
сам добио и дипло му и нов ча ну награ ду 
Општи не Ста ра Пазо ва, која је награ ди-
ла и уче ни ке који су осво ји ли прво, дру го 
или тре ће место на репу блич ким и међу-
на род ним кон кур си ма.  Ана Симо но вић


