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Због епи де ми о ло шке ситу а ци је 
на тери то ри ји Репу бли ке Срби-
је од почет ка окто бра 2017. 

годи не, уве ден је поо штрен над зор 
над малим боги ња ма на тери то ри ји 
Срем ског окру га. 

Пре ма пода ци ма из Заво да за јав-
но здра вље у Срем ској Митро ви ци 
је закључ но са 20. фебру а ром 2018. 
годи не на тери то ри ји Срем ског окру-
га реги стро ва но укуп но десет слу ча-
је ва малих боги ња од којих је девет 
потвр ђе но у Инсти ту ту за виру со ло-
ги ју, вак ци не и серу ме „Тор лак “. На 
тери то ри ји општи не  Рума је при ја-
вље на поро дич на епи де ми ја малих 
боги ња са три обо ле ле осо бе. На 
тери то ри ји Срем ског окру га реги-
стро ва ни су поје ди нач ни слу ча је ви 
обо ле ва ња од малих боги ња и то на 
тери то ри ји општи не Рума два слу ча-
ја и на тери то ри ји општи не Срем ска 
Митро ви ца два слу ча ја, као и код 
здрав стве них рад ни ка запо сле них 
у здрав стве ним уста но ва ма у Бео-
гра ду са тери то ри ја општи на Рума, 
Инђи ја и Ста ра Пазо ва. Обо ле ли су 
одра сле осо бе за које се не зна јесу 
ли при ми ле вак ци ну про тив малих 
боги ња као и јед на десе то ме сеч на 
беба непо зна тог вак ци нал ног ста-
ту са. Осо бе са који ма су обо ле ли 

оства ри ли кон такт у пери о ду зара-
зно сти су под здрав стве ним над-
зо ром. У скла ду са пред ло же ним 
мера ма Инсти ту та за јав но здра вље 
Срби је „Др Милан Јова но вић Батут“ 
на тери то ри ји Срби је као и Срем ског 
окру га се интен зив но спро во ди вак-
ци на ци ја свих невак ци ни са ни их осо-
ба узра ста навр ше них 12 месе ци до 
навр ше них 14 годи на.

- Мале боги ње су изра зи то зара-
зно обо ље ње које се лако пре но-
си са обо ле ле на осе тљи ву осо бу. 
Вак ци на ци ја је нео п ход на да би 
се шире ње ове поја ве спре чи ло. 
Број оних који обо ле ва ју од гри па и 
респи ра тор них инфек ци ја је и даље 
на нивоу уоби ча је ном за ване пи де-
миј ски пери од а реги стро ва не сто пе 
обо ле ва ња од гри па и респи ра тор-
них инфек ци ја су ниже од забе ле-
же них у одно су на прет ход ну неде-
љу. Да би се спре чи ло доби ја ње 
респи ра тор них инфек ци ја потреб но 
је зашти ти се на аде ква тан начин. 
Хиги је на руку, исхра на бога та вита-
ми ни ма, редов но про ве тра ва ње 
про сто ри ја, чишће ње, уси са ва ње 
про сто ра и пред ме та које сва ко-
днев но кори сти мо – рекла је док тор-
ка Јасми на Јан дрић Кочић.

А. Димић

Мале боги ње су
изра зи то зара зно

обо ље ње које се лако 
пре но си са обо ле ле 
на осе тљи ву осо бу. 

Вак ци на ци ја је
нео п ход на да би
се шире ње ове

поја ве спре чи ло, 
рекла је док тор ка 
Јасми на Јан дрић 

Кочић

Др Јасми на Јан дрић Кочић  

Епи де ми о ло шка
ситу а ци ја
ста бил на

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
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УВОДНИК

Крлежа у Митровици
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Откако смо се разишли са „браћом“ Хрватима, ретко 
имам прилике да се сусрећем са Мирославом 
Крлежом, кога сам имао среће да упознам 

захваљујући школској лектири из времена Југославије. 
Нема га ни на те-веу, у библиотекама се могу наћи тек 
полуисцепани и замашћени рестлови некадашње обавезне 
школске лектире, а издавачи који се такмиче за тираж на 
киосцима радије бирају неке јуродиве ликове из миљеа 
дежурних мудросера. 

Митровачко Позориште направило је прошлог четвртка, 
22. фебруара запажен репертоарски искорак, организујући 
гостовање београдског ансамбла који је демантовао моју 
грешну мисао да представе „за два глумца и три столице“ 
морају бити нужно недовољне за прави позоришни 
доживљај.Митровчани су имали задовољство да на даскама 
свог позоришта гледају Крлежину култну драму „У агонији“, у 
независној продукцији „Беоарта“, у режији Ане Ђорђевић. 
Три одлична глумца – Марија Вицковић, Радован Вујовић и 
Бранко Цвејић, играју Крлежу тако да се може заиста 
уживати у разбарушеном, али прецизном и истанчаном 
богатом вербалном спектру великог писца. Ономе ко је 
икада читао или гледао Мирослава Крлежу, јасно је о чему 
говорим и сматрам да нема потребе објашњавати да је вода 
мокра. Хтео сам, овом приликом о нечем другом...

Иако је аплауз након представе био довољно дуг, као 
што и приличи, није се могло сакрити да сала није баш 
била дупке пуна, као кад гостују представе које се више 
труде да целом доживљају дају известан естрадни шмек. 
Да ли то Митровица више нема тзв. „елиту“, или тзв. 
„елита“ из неког разлога више не одлази у позориште? 
Мада, руку на срце, коме треба још тај цинични Хрват, који 
оштро сецира стање у друштву, скидајући са његове 
образине лажни гламур извештаченог „грађанства“, коме је 
на жалост, тек пре неки дан отпао реп у цивилизацијском 
смислу. То је суштина Крлежине критике и зато га 
подједнако не воле ни Хрвати, ни Срби. Наша позоришна 
(театарска такође) публика још увек највише воли оне 
ликове који знају да одиграју представу на наручене ноте, 
типа „Глумац, ајде кажи нешто смешно!“. Те вечери, 
пролазећи кроз град на путу до Позоришта, срео сам многе 
уважене Митровчане који за себе воле да кажу да 
припадају културној елити, ма шта под тим они 
подразумевали. 

Мој лични утисак да би добар део такве „елите“ 
радије отишао на бесплатни Томпсонов концерт 
него да гледају Глембајеве. Ваљда зато што у 

Глембајевиума има толико тога што личи на њих. Као и код 
Томпсона уосталом...  
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ШИД

При вре ме на упра ва у сели ма
Чла но ви Општин ског већа Општи не 

Шид су на сед ни ци која је одр жа на 
21. фебру а ра, изме ђу оста лих 

тача ка днев ног реда, усво ји ли изве шта је 
о раду као и пла но ве рада месних зајед-
ни ца за ову годи ну. Тако ђе, јед на од бит-
них тача ка днев ног реда, како је на кон-
фе рен ци ји за нови на ре иста као члан 
Општин ског већа Дра ган Гутић, одно си-
ла се на годи шњу одлу ку о анга жо ва њу 
екс тер ног реви зо ра.

- Тај посао се одра ђу је зајед но са 
Држав ном реви зор ском инсти ту ци јом и 
у том сми слу ће бити реа ли зо ван и ове 
годи не код нас. Тако ђе усво ји ли смо и 
изме ну одлу ке о локал ним адми ни стра-
тив ним так са ма у којој је један део так си 
про ме њен, а оне се одно се на регу ли са-
ње кон вер зи је земљи шта. Дошло је и до 
изме на у Саве ту за здра вље Општи не 
Шид у којем је један део чла но ва раз ре-
шен, а име но ва ни су нови чла но ви.  
Дошло је до про ме на и код Саве та за 
запо шља ва ње Општи не Шид где су 
тако ђе извр ше не одре ђе не изме не - 
иста као је Гутић.

У месним зајед ни ца ма у шид ској 
општи ни име но ва на су и обра зо ва на 

при вре ме на тела која ће врши ти ту 
функ ци ју до избо ра нових саве та месних 
зајед ни ца.

- Сви изве шта ји о раду и про гра ми 
рада месних зајед ни ца за 2018. годи ну 
су јед но гла сно усво је ни. Није било диле-
ме у томе и сви изве шта ји ће бити уне ти 
у завр шни рачун, а њихо ви пла но ви 
рада у нову одлу ку о буџе ту која важи од 
1. јану а ра 2018. годи не. Позна то је да 
нам пред сто је нови избо ри за саве те 
месних зајед ни ца, тако да смо на сед ни-
ци доне ли пред ло ге реше ња за при вре-
ме на тела у месним зајед ни ца ма који ће 
бити заду же ни за орга ни за ци ју избо ра, 
изу зев месне зајед ни це Вишњи ће во где  
ман дат саве та још увек није исте као - 
рекао је Гутић.

Од стра не Оде ље ња за инфра струк-
ту ру Општи не Шид било је неко ли ко 
пред ло га који ће бити про сле ђе ни над-
ле жној коми си ји за рас по ла га ње непо-
крет но сти ма у јав ној сво ји ни. Један од 
раз ма тра них зах те ва на сед ни ци одно-
сио се на одо бре ње финан сиј ских сред-
ста ва пред школ ској уста но ви „Јели ца 
Ста ни ву ко вић Шиља“ ради настав ка 
уче шћа у реа ли за ци ји про јек та „Уна пре-

ђи ва ње мера попу ла ци о не поли ти ке 
једи ни ца локал не само у пра ве у Репу-
бли ци Срби ји“. Ради се о анга жо ва њу 
пет вас пи та ча у пери о ду од 1. мар та до 
30. јуна теку ће годи не. Про је кат ће бити 
подр жан од стра не локал не само у пра ве. 
Део финан сиј ских сред ста ва биће обез-
бе ђен из општин ског буџе та а део из 
дру гих изво ра. Усво је на је и изме на 
одлу ке у оства ри ва њу пра ва у обла сти 
соци јал не зашти те.

Пред чла но ви ма Општин ског већа 
нашао се и пред лог про гра ма доста вљен 
од стра не инспек циј ских орга на, а који се 
одно си на сма ње ње напу ште них паса и 
мача ка на тери то ри ји шид ске општи не. 
Пред лог тог реше ња је усво јен и након 
изве сне про це ду ре, како је рече но на 
кон фе рен ци ји, јав ност ће бити упо зна та 
са дета љи ма усво је ног про гра ма. 

Уско ро ће пре ма речи ма Гути ћа, бити 
обја вље но јав но оба ве ште ње ради 
доста ве годи шњих про гра ма и посеб них 
про гра ма из обла сти спор та за 2019. 
годи ну. Сви спорт ски клу бо ви су у оба ве-
зи да до 20. апри ла Спорт ском саве зу 
Општи не Шид доста ве пла но ве и про-
гра ме рада за 2019. годи ну.

ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА У ШИДУ

Интересовање за веће пар це ле
У сали Скуп шти не Општи-

не Шид у поне де љак 
26. фебру а ра, поче ло 

је тро днев но јав но над ме та-
ње за дава ње у закуп и на 
кори шће ње пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво-
ји ни. Првог дана јав ног над-
ме та ња, пољо при вред ни ци 
са под руч ја шид ске општи не 
лици ти ра ли су за земљи ште 
у К.О. Ада шев ци, Бачин ци, 
Бер ка со во, Батров ци и Бин-
гу ла:

- У про гра му за 2017. годи ну 
су над ме та ња за ката стар ске 
општи не Ада шев ци, Бин гу ла, 
Бачин ци, Батров ци и Бер ка-
со во. Прве две пону де, пре-
шле су почет ну цену и оне 
изно се ско ро 50.000 дина ра. 
Оче ку је мо да ће и оста ла 
јав на над ме та ња тако ђе пре-
ва зи ћи почет ну цену. У над-
ме та њу за Бер ка со во има мо 
два пону ђа ча, за земљи ште у 
Бачин ци ма јед ног пону ђа ча, у 
Батров ци ма има мо пону ђа че 
за сва јав на над ме та ња, док 
за Бин гу лу нема мо нијед ног 
заин те ре со ва ног пону ђа ча. С 
обзи ром на пону ђе ну коли чи-
ну земљи шта од 812 хек та ра, 
у коју је увр штен и део про-
гра ма из 2015. годи не, могу 
рећи да је заин те ре со ва ност 
што се тиче ових већих пар це-

ла вели ка. Мислим да ће све 
веће пар це ле које су у ком-
плек си ма и које пре ва зи ла зе 
мање повр ши не испод јед ног 
хек та ра, бити изли ци ти ра не 
- иста као је пред сед ник коми-
си је за лици та ци ју Општи не 

Шид Дејан Вуче но вић.
Поред земљи шта у наве-

де ним ката стар ским општи-
на ма, дру гог и тре ћег дана 
јав ног над ме та ња, пољо при-
вред ни ци из шид ске општи не 
лици ти ра ли су за земљи ште у 
Ваши ци, Вишњи ће ву, Гибар-
цу, Ерде ви ку, Ђип ши, Јаме-
ни, Куку јев ци ма, Моло ви ну, 
Моро ви ћу, При ви ној Гла ви, 
Соту и Шиду.

Међу пону ђа чи ма на лици-
та ци ју је иза шао и Бран ко 
Митро вић из Бер ка со ва, који 
је био заин те ре со ван за мању 
повр ши ну земљи шта:

- Дошао сам да изли ци ти-
рам око 57 ари земље. Не 
бих ни дошао да се тај део 
земљи шта не нала зи непо-
сред но поред мог лан ца 
земљи шта, па сам хтео да 
про ши рим ту обра ди ву повр-
ши ну, а веће повр ши не ме не 
инте ре су ју. Почет на цена тог 
земљи шта које мене инте ре-
су је, изно си 25.000 дина ра по 
хек та ру. То је нека тре ћа кла-
са земље и нала зи се у „шпи-
цу“, али мислим да цена није 
тако вели ка и ако буде већи 
износ, ја ћу оду ста ти - каже 
Бран ко.

Бранко Митровић

Чланови комисије за лицитацију
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НОВИ ИНВЕСТИТОР СТИГАО У ИНЂИЈУ

Комшијска сарадња
отвара 50 радних места
Нови инве сти тор сти гао је у Инђи ју 

из ком шиј ске Нове Пазо ве. У 
пита њу је ком па ни ја „При ча кете-

ринг“ која је купи ла земљи ште повр ши-
не 2,3 хек та ра у инду стриј ској зони. 
Уго вор о купо ви ни земљи шта пот пи са-
ли су у уто рак, 20. фебру а ра пред сед-
ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак и 
пред став ни ци поме ну те ком па ни је. 

- Општи на Инђи ја оту ђи ла је земљи-
ште из јав не сво ји не вред но сти 12,7 
мили о на дина ра, што је дирек тан при-
ход за нашу локал ну само у пра ву, а 
оно што је још зна чај ни је, јесте чиње-
ни ца да ћемо у првој фази запо сли ти 
50 рад ни ка - иста као је пред сед ник 
Општи не Инђи ја и додао: 

- Дуго роч но гле да но ми смо за Инђи-
ју напра ви ли нешто што је дале ко 
више од овог изно са који сам поме нуо, 
јер на 50-так рад ни ка, који ће бити 
запо сле ни код овог инве сти то ра, моћи 
ћемо у будућ но сти да рачу на мо и на 
при ход од поре за на зара де и поре за 
на имо ви ну. 

Изград ња објек та повр ши не 1000 
ква драт них мета ра тре ба ла би да поч-
не до кра ја годи не, наја вљу ју инве сти-
то ри из Нове Пазо ве. Ком па ни ја „При-
ча кете ринг“ бави се инду стриј ским 
кете рин гом и у логи стич ком цен тру у 
Инђи ји спре ма ће се пре ко 200 обро ка 
раз ли чи тих нутри тив них вред но сти.

- Због добре сарад ње са Општи ном 
Инђи ја и пре по зна тим при вред ним 
потен ци ја лом, успе ли смо да се дого-
во ри мо и доби је мо добре усло ве. Још 
увек ради мо на про јек ту и сигу ран сам 
да ћемо пред крај 2018. годи не стар то-
ва ти са радо ви ма на изград њи нашег 
логи стич ког цен тра - иста као је Мар ко 

Кра ји шник, дирек тор ком па ни је „При ча 
кете ринг“ и додао да би изград ња 
логи стич ког цен тра у Инђи ји тре ба ла 
да учвр сти пози ци је ком па ни је на 
тржи шту.

- За поче так ћемо отво ри ти 50 рад-
них места а надам се да ће тај број 
врло брзо бити мно го већи. Веру јем да 
ћемо има ти нових инве сти ци ја а самим 
тим и нових кли је на та,  што би тре ба-
ло да ути че на про ши ре ње капа ци те-
та. На нашим про сто ри ма не посто ји 
ова ква врста орга ни зо ва ња посла, 
тако да ћемо из Инђи је снаб де ва ти све 
наше послов не једи ни це у земљи - 
рекао је Кра ји шник.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак још јед ном је под се тио да та 
локал на само у пра ва чини мак си мал не 
напо ре како би се што већи број инве-
сти то ра опре де лио за дола зак у инду-
стриј ску зону која је у прет ход не две 
годи не уре ђе на по нај ви шим стан дар-
ди ма.

- Наша наме ра је да Инђи ја буде по 
мери сва ком инве сти то ра и мислим да 
смо на пра вом путу - рекао је Гак и 
додао да му је нај ве ће задо вољ ство 
када неко од дома ћих при вред ни ка 
инве сти ра и тиме директ но ути че на 
јача ње при вре де.

 М. Ђ.

Председник Гак са представницима компаније „Прича кетеринг“

ВОДО ВОД У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

Наста вља ју се при кљу че ња на мре жу 
У наред них неко ли ко дана биће 

рас пи са на јав на набав ка за 
купо ви ну уни фи ци ра них шах то-

ва који ће бити поста вље ни на неко-
ли ко лока ци ја у Чор та нов ци ма. У 
пита њу је само део пла ни ра них радо-
ва пред ви ђе них про јек том изград ње 
водо вод не мре же у том селу инђиј ске 
општи не. Како је иста као Дра го љуб 
Три фу но вић, дирек тор инђиј ског ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ на послед-
њем састан ку Систе ма 48 одр жа ном у 
петак, 23. фебру а ра у пита њу је део 
завр шних радо ва. 

- Оста је нам да у наред них неко ли-
ко дана извр ши мо дез ин фек ци ју дела 
водо вод не мре же која је изгра ђе на 

у окви ру дру ге и тре ће ета пе. Када 
доби је мо испра ван резул тат воде, 
наста ви ће мо са при кљу че њи ма дома-
ћин ста ва на водо вод ну мре жу - каже 
Три фу но вић и дода је да се при ја ви ло 
око 50 вла сни ка обје ка та који су заин-
те ре со ва ни да убу ду ће кори сте град-
ску воду.

- Свим заин те ре со ва ним лици ма 
омо гу ћи ће мо да у Чор та нов ци ма пот-
пи шу уго вор, јер ће наши запо сле ни 
бора ви ти одре ђе ним дани ма у про-
сто ри ја ма Месне кан це ла ри је. Цена 
при кључ ка оста је иста, 52.200 дина ра 
и омо гу ће но је пла ћа ње у 12 месеч них 
рата - каже дирек тор инђиј ског „Водо-
во да“. М. Ђ.

Дра го љуб Три фу но вић
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Дан држав но сти
у амба са ди Срби је

Деле га ци ја општи не 
Инђи ја пред во ђе на 
пред сед ни ком Вла ди-

ми ром Гаком при су ство ва ла 
је у четвр так, 15. фебру а ра 
све ча но сти обе ле жа ва ња 
Дана држав но сти Репу бли ке 
Срби је у Загре бу. На позив 
Мире Нико лић, амба са дор-
ке Срби је у Хрват ској, на до 
сада нај по се ће ни јем и нај-
бо ље орга ни зо ва ном ску пу 
поред инђиј ске деле га ци-
је,  при су ство ва ли су број-
ни чла но ви дипло мат ског 
кора, вој ни ата шеи, чла но ви 
вла де Хрват ске, при вред-
ни субјек ти, гра до на чел ник 
Загре ба, пред став ни ци срп-
ских поли тич ких стра на ка и 
невла ди них орга ни за ци ја у 
Хрват ској, све штен ство Срп-
ске пра во слав не, Римо ка-
то лич ке цркве и Ислам ске 
зајед ни це.

При сут ни амба са до ри из 
раз ли чи тих европ ских зема-
ља били су заин те ре со ва ни 
за Инђи ју и шта као повољ на 
при вред на дести на ци ја ова 
срем ска локал на само у пра-
ва може да пону ди потен ци-
јал ним инве сти то ри ма. Међу 
заин те ре со ва ним инве сти-
то ри ма било је и хрват ских, 
а неки од њих изра зи ли су 
жељу да посе те Инђи ју и 
бли же се упо зна ју са могућ-
но сти ма инве сти ра ња.

Прва хрват ска ком па ни ја 
која је изра зи ла кон крет ну 
жељу за ула га ње у општи ну 
Инђи ја је загре бач ки „Алтпро“ 
која се бави про из вод њом и 
раз во јем сиг нал но-сигур но-
сне опре ме за желе знич ка 
вози ла и инфра струк ту ру. 
Пред сед ник Вла ди мир Гак 
имао је при ли ку да раз го ва ра 
са дирек то ром поме ну те ком-

па ни је Зво ни ми ром Виду ком 
о могућ но сти ма ула га ња ове 
ком па ни је у Инђи ју. Као један 
од циље ва, Виду ка је иста-
као шире ње про из вод них 
капа ци те та у Срби ји и осва-
ја ње нових тржи шта. Руко-
вод ство ком па ни је изра зи ло 
је жељу да посе ти општи ну 
Инђи ја како би се на лицу 
места уве ри ли о свим пред-
но сти ма које срп ска општи на 
нуди заин те ре со ва ним инве-
сти то ри ма. 

- Пот пу но опре мље на 
инду стриј ска зона и пово љан 
гео граф ски поло жај издва ја-
ју Инђи ју као нај бо ље место 
за ула га ње у Срби ји. Додат-
на повољ ност је то што у 
преч ни ку од 50 кило ме та ра 
живи пре ко три мили о на ста-
нов ни ка, што пред ста вља 
неис цр пан извор рад не сна-
ге свих про фи ла- иста као је 
Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја у раз го во ру 
са хрват ским инве сти то ром.

Током борав ка у Загре бу 
Гак се сусрео и са срп ским 
поли тич ким орга ни за ци ја ма 
и удру же њи ма који делу ју 
у Хрват ској. Они су још јед-
ном ука за ли на тежак поло-
жај срп ске зајед ни це као и са 
којим се све иза зо ви ма сва-
ко днев но суо ча ва ју. Општи на 
Инђи ја била је једи на локал-
на само у пра ва у Срби ји која 
је доби ла позив од амба са де 
у Хрват ској и чија је деле га-
ци ја при су ство ва ла обе ле жа-
ва њу држав ног пра зни ка.  

М. Ђ.Инве сти тор из Хрват ске заин те ре со ван за ула га ње у Инђи ју

Пред сед ник Гак у посе ти амба са ди Срби је у Хрват ској 

ИНЂИЈА

Заштита деце
од насиља

Општи на Инђи ја пот пи са ла 
је Про то кол о међу сек тор ској 
сарад њи на пре вен ци ји и 
зашти ти деце од наси ља, зло-
ста вља ња и зане ма ри ва ња у 
који су укљу че ни Цен тар за 
соци јал ни рад, поли ци ја и све 
вас пит но –о бра зов не уста но-
ве. Спо ра зум се одно си на 
зашти ту деце у свим сре ди на-
ма у поро ди ци, у уста но ва ма 
где деца бора ве у кра ћем и 
дужем пери о ду, на ули ци, 
спорт ским, забав ним или дру-
гим дога ђа ји ма, у диги тал ном 
про сто ру и дру гим мести ма где 
се деца нала зе.

Како исти че Жељ ка Годић 
Авра мо вић, дирек то ри ца 
инђиј ског Цен тра за соци јал ни 
рад у спо ра зу му су дефи ни са-
не уло ге свих инсти ту ци ја.

- Вео ма је важно да се наси-
ље одмах при ја ви и по слу жбе-
ној дужно сти одмах реа гу ју 
педа го шко - пси хо ло шке слу-
жбе у скла ду са сво јим про то-
ко ли ма - иста кла је Годић 
Авра мо вић.

Лич ни пра ти о ци
Про је кат „Лич ни пра ти о ци“ 

који реа ли зу ју Цен тар за соци-
јал ни рад „Дунав“ и Општи на 
Инђи ја финан си ра се из ИПА 
фон да Европ ске уни је и већ 
неко ли ко месе ци уна зад пока-
зао се као вео ма успе шан, 
што потвр ђу ју над ле жни али и 
роди те љи деце са смет ња ма у 
раз во ју. Реа ли за ци ја про јек та 
поче ла је у новем бру про шле 
годи не када је анга жо ва но 15 
лицен ци ра них лич них пра ти-
ла ца који су, неко ли ко месе ци 
рани је, про шли акре ди то ва ну 
обу ку.

- Сва ки дан четво ро лич них 
пра ти ла ца са децом одла зи 
у Нови Сад, у ШОСО „Милан 
Петро вић“. Четво ро путу је у 
Ста ру Пазо ву, у ШОСО „Антон 
Ска ла“, док оста лих седам лич-
них пра ти ла ца, од куће до шко-
ле и назад одла зе са децом која 
поха ђа ју наста ву у обра зов ним 
уста но ва ма на тери то ри ји наше 
општи не- иста кла је дирек то-
ри ца Цен тра за соци јал ни рад 
Жељ ка Годић Авра мо вић.

Сред ства за реа ли за ци-
ју про јек та „Лич ни пра ти о ци“ 
обез бе ђе на су до кра ја јану а ра 
2019. годи не. 

- Води ли смо рачу на о томе 
да сва ки лич ни пра ти лац одго-
ва ра дете ту са којим бора ви 
сва ког дана. Прво су се упо зна-
ли са роди те љи ма, затим и са 
децом и мислим да смо успе ли 
да напра ви мо пра ве ком би на-
ци је- каже дирек то ри ца инђиј-
ског Цен тра за соци јал ни рад.

М.Ђ.
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Бога та лет ња тури стич ка пону да
Тури стич ка орга ни за ци ја општи-

не Инђи ја пред ста ви ла је сво ју 
пону ду зајед нич ки са свим срем-

ским локал ним само у пра вама у окви-
ру штан да Тури стич ке орга ни за ци је 
Вој во ди не од 22. до 25. фебру а ра на 
40. Међу на род ном сај му тури зма у 
Бео гра ду. Ово го ди шња, зајед нич ка 
тема било је „Лето у Сре му“, те је и 
инђиј ска Тури стич ка орга ни за ци ја у 
сво јој пону ди издво ји ла нај а трак тив-
ни је дести на ци је.

Маја Бошњак, дирек то ри ца ТО 
општи не Инђи ја иста кла је да су акце-
нат ста ви ли на ужи ва ње у при ро ди и 
при род ним лепо та ма - оба ли Дуна ва, 
гастро но ми ји, рибљим чар да ма, вина-
ри ја ма и сала ши ма. 

- Про мо ви ше мо и мани фе ста ци је 
које су у нашој општи ни број не током 
лет њег пери о да. У првом пла ну су 
изле ти који под ра зу ме ва ју вожњу бро-
ди ћи ма до ушћа Тисе у Дунав, посе-
та Крче дин ској ади, аван ту ри стич ки 
изле ти кроз Чор та нов це, једи ни део 
Наци о нал ног пар ка Фру шка гора који 
изла зи на Дунав - иста кла је Бошњак 
и дода ла да су задо вољ ни инте ре-
со ва њем које су пока за ли посе ти о ци 

Сај ма тури зма у Бео гра ду.
-Посе ти о ци ма је лока ци ја наше 

општи не вео ма инте ре сант на. Нала-
зи мо се изме ђу Бео гра да и Новог 
Сада који важе за два нај ве ћа тури-
стич ка тржи шта у овом делу Срби је. 
У сми слу неког излет нич ког тури зма 
јесмо јако атрак тив на дести на ци ја јер 
људи могу, уз вео ма мало напо ра, да 

про ве ду леп дан дале ко од урба не 
сре ди не и у пре ле пој при ро ди, што је 
нај ва жни је - каже дирек то ри ца Тури-
стич ке орга ни за ци је општи не Инђи ја 
и исти че на кра ју да су за ово го ди шњи 
Сајам тури зма изра ди ли нови про па-
ганд ни мате ри јал где су издво ји ли нај-
а трак тив ни је из лет ње пону де.

 М. Ђ.

Maja Бошњак и Сла ђа на Судар из ТО општи не Инђи ја  (фото Миха и ло Бер чек)

НОВИ СЛАН КА МЕ Н

Поклон за сео ску амбу лан ту
Земљо рад нич ка задру-

га „Воћар Слан ка мен“ 
у четвр так, 22. фебру-

а ра покло ни ла је амбу лан-
ти у Новом Слан ка ме ну 
интер ни стич ки сто и инха-
ла тор у окви ру акци је опре-
ма ња здрав стве них уста но-

ва на тери то ри ји општи не 
Инђи ја. Док тор Јово Кома-
зец, дирек тор инђиј ског 
Дома здра вља „Др Мило-
рад Мика Павло вић“ захва-
лио се задру га ри ма на 
дона ци ји која ће доста уна-
пре ди ти рад и ква ли тет 

услу га у сео ској амбу лан ти.
- Дона ци ја има посеб ну 

вред ност јер су се задру га-
ри одре кли дела сво јих 
зара да како би помо гли 
нама и паци јен ти ма који 
кори сте услу ге амбу лан те у 
Новом Слан ка ме ну. На овај 

начин пока за ли су изу зет ну 
хума ност и људ скост - иста-
као је Кома зец.

Дона ци ју пред став ни ци ма 
Дома здра вља уру чио је 
Нико ла Кота рац, дирек тор 
Земљо рад нич ке задру ге 
„Воћар Слан ка мен“ из Новог 
Слан ка ме на који је рекао да 
су вео ма срећ ни што могу 
да помог ну они ма који ма је 
то нео п ход но.

- Ми ћемо и даље у скла-
ду са могућ но сти ма пома га-
ти свом селу и људи ма који-
ма у њему живе, а који ма је 
помоћ нео п ход на - каже 
Кота рац дода ју ћи да се 
нада да ће сле де ћа дона ци-
ја бити мно го веће вред но-
сти.

При ли ком пот пи си ва ња 
уго во ра о дона ци ји, шеф 
Каби не та општи не Инђи ја 
Нема ња Мило је вић рекао је 
да локал на само у пра ва 
пла ни ра да про ши ри акци ју 
и на оста ле амбу лан те, а 
све у циљу  побољ ша ња 
здрав стве не неге и зашти те 
гра ђа на. 

М.Ђ.
Интер ни стич ки сто и инха ла тор дона ци ја ЗЗ „Воћар Слан ка мен“



8 28. FEBRUAR 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ИРИГ

ИРИГ

Пољо при вред ни ци ма
поде ље на 44 теле та

У циљу пове ћа ња сточ-
ног фон да и расног 
саста ва грла, ири шка 

општи на је у мар ту 2012. 
годи не по кон кур су за доде-
лу ква ли тет них при плод них 
јуни ца рас по де ли ла 250 
при плод них јуни ца.

До кра ја поме ну тог про-
јек та, а то је децем бар про-
шле годи не,  23 грла су, због 
неплод но сти, пре ве де на у 
ста тус тов них грла, док је 
број ква ли тет них при плод-
них јуни ца изно сио 225. 
Услов је био да они који су 
доби ли ова грла усту пе жен-
ско теле за даљу поде лу, те 
су  тако 23. фебру а ра пот-

пи са ни уго во ри са 44 пољо-
при вред ни ка који су доби ли 
по јед но жен ско теле. 

– Про це њу је мо да је про-
сеч но сва ка јуни ца доде ље-
на на кон кур су од пре шест 
годи на оте ли ла по три теле-
та, што зна чи да је сточ ни 
фонд уве ћан за нових око 
800  грла симен тал ске расе. 
То је сва ка ко добар резул-
тат када је реч о ома со вље-
њу нашег сточ ног фон да. 
Насто ја ће мо и у наред ном 
пери о ду да на овај начин 
што више људи пове ћа број 
сво јих грла и то ква ли тет них 
– рекао је на пот пи си ва њу 
уго во ра Сте ван Кази ми ро-

вић, пред сед ник ири шке 
општи не.

Федор Пушић, дирек тор 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
Ириг иста као је да је овај 
пето го ди шњи циклус успе-
шно спро ве ден. 

– Више од 90 про це на-
та јуни ца је опста ло, а исто 
толи ко је и тела ди вра ће но 
на даљу поде лу и сма тра мо 
да ће ово сва ка ко поди ћи 
ква ли тет сто чар ства у нашој 
општи ни, јер и сами зна те 
како је то било. Наш основ-
ни циљ је био побољ ша-
ње сточ ног фон да и његов 
састав, уз жеље да и даље 
ради те на њего вом раз во ју 

– рекао је пољо при вред ни-
ци ма  Пушић.

Један од оних који су пот-
пи са ли уго вор и доби ли 
теле је и пољо при вред ник 
Јосип Сич из Ири га. 

Јосип је на кон кур су из 
2012. годи не добио јуни цу, 
али је био међу оним рет-
ким чија је јуни ца оста ла 
неплод на.

 – Надам се да то сада 
неће бити слу чај и да ће 
бити све у реду. Што се 
тиче усло ва под који ма сам 
добио теле, задо во љан сам. 
Сада имам десет грла и 
нешто сви ња за сво је потре-
бе. Бавим се и ратар ством 

Пред сед ник Општи не Сте ван Кази ми ро вић

Ири шки пољо при вред ни ци

Јосип Сич са доби је ним теле том
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Буџет уве ћан за
50 мили о на дина ра

– Мора ли смо да ура ди мо реба ланс јер смо доби ли одре ђе на 
сред ства по про јек ти ма са који ма смо кон ку ри са ли и то нисмо 
могли ста ви ти у одлу ку о буџе ту која је усво је на поло ви ном 
децем бра. Да бисмо могли рас пи са ти јав не набав ке та сред
ства смо мора ли обу хва ти ти реба лан сом, каже пред сед ник 
општи не Сте ван Кази ми ро вић

Одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Ириг су на 
сво јој сед ни ци, одр-

жа ној 20. фебру а ра, усво ји-
ли први реба ланс општин-
ског буџе та. 

Буџет за 2018. годи ну је  
усво јен 15. децем бра про-
шле годи не и изно сио је 715 
мили о на дина ра, а реба лан-
сом је пове ћан на 766 мили-
о на дина ра.

 – Мора ли смо да ура ди мо 
реба ланс јер смо већ до кра-
ја децем бра доби ли одре ђе-
на сред ства по про јек ти ма 
са који ма смо кон ку ри са ли 
и то нисмо могли ста ви ти у 
одлу ку о буџе ту која је усво-
је на поло ви ном децем бра. 
Да би могли рас пи са ти јав-
не набав ке та сред ства смо 
мора ли обу хва ти ти реба-
лан сом. Тако ђе, доби ли смо 
и сагла сност Репу блич ке 
коми си је за јав но – при ват-
на парт нер ства  за јав ну 
расве ту на тери то ри ји целе 
ири шке општи не. То ће бити 
ком плет на заме на са лед 
расве том, а реч је о суми од 
пре ко мили он евра која се 
дели на 13 годи на. Ми смо у 
реба лан су ишли, за ову годи-
ну,  са 12,5 мили о на дина ра. 
Оче ку је мо да ће ком плет на 
рекон струк ци ја расве те бити 
ура ђе на у наред них годи ну 
и по дана – гово ри о раз-
ло зи ма реба лан са Сте ван 
Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не Ириг.

Тако ђе, за 20 мили о на је 
пове ћан буџет јер посто је  
два про јек та која су доби је-
на од Кан це ла ри је за јав на 
ула га ња Срби је – то је за 
амбу лан ту у Кру ше дол селу 
(завр ше на) и ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ у Ири гу. 

– Ми за ова два про јек та 
пла ћа мо ПДВ и за то смо 
мора ли одре ди ти поме ну та 
сред ства, а има и  око седам  
мили о на дина ра која иду на 
нас, а ми их пре ба цу је мо 

врти ћу, као и неке соп стве не 
при хо де исте уста но ве . То 
су неке нови не које су кре-
ну ле од ове годи не, а није 
тако било у про шлој годи-
ни. Дакле све то је резул ти-
ра ло да смо уве ћа ли буџет 
за нешто пре ко 50 мили о на 
дина ра  – каже за наше нови-
не Сте ван Кази ми ро вић.

Тако ђе, бит на одлу ка је и 
она веза на за финан сиј ску 
помоћ поро ди ци за ново ро-
ђе но дете. 

– До сада смо има ли да 
само прво ро ђе но дете доби-
ја накна ду од 25.000 дина ра, 
а овом одлу ком регу ли ше-
мо нов ча но дава ње за сва ко 
ново ро ђе но дете закључ но 
са четвр тим дете том у виси-
ни од 25.000 дина ра. То је 
оно што у овом тре нут ку 
може мо да ура ди мо и то ће 
сва ка ко помо ћи роди те љи-
ма, а нада мо се, и поспе-
ши ти рађа ње деце – каже 
Вла ди слав Илкић, пред сед-
ник СО Ириг. Он дода је да, 
пре ма послед њем попи су,  
у ири шкој општи ни има око 
11.000 ста нов ни ка, али је и 
овде при су тан тренд одла-
ска мла дих људи у обли жње 
вели ке гра до ве.

На овој сед ни ци је фор-
ми ра на и Коми си ја за изра-
ду анти ко руп циј ског пла на 
ири шке општи не која ће 

ана ли зи ра ти оглед ни при-
ме рак локал ног анти ко руп-
циј ског пла на и при ла го ди-
ти га потре ба ма Општи не. 
Коми си ја има шест чла но ва, 
а пред сед ни ца је Оли ве ра 
Фили по вић Про тић, начел-
ни ца Општин ске упра ве. 
Локал ни анти ко руп циј ски 
план би тре ба ло да се усво ји 
на сед ни ци СО Ириг, а рок је 
30. мај ове годи не.

Одбор ни ци СО Ириг су 
за вд дирек то ра Дома здра-
вља име но ва ли др Биља ну 
Мило ше вић која је и до сада 
била дирек тор ове здрав-
стве не уста но ве.

 -  АП Вој во ди на би тре-
ба ла у прва два месе ца ове 
годи не да пре у зме осни вач-
ка пра ва на домо ви ма здра-
вља у Вој во ди ни, а после 
усва ја ња новог Зако на сле-
ди и ускла ђи ва ње осни вач-
ких ака та здрав стве них уста-
но ва. Зато Управ ни одбор 
Дома здра вља Ириг није у 
закон ском року рас пи сао 
кон курс за дирек то ра, а уко-
ли ко Управ ни одбор не извр-
ши тај избор, онда осни вач, 
а то је још увек Општи на, 
име ну је в. д. дирек то ра на 
пери од од шест месе ци што 
је упра во и ура ђе но – поја-
снио је Вла ди слав Илкић, 
пред сед ник СО Ириг.

С. Џ.

Сте ван Кази ми ро вић Вла ди слав Илкић

и про из во дим коли ко ми је 
потреб но за исхра ну сто-
ке, буде и вишка – каже за 
наше нови не Јосип Сич. 

На наше пита ње како се 
од сто чар ства може живе-
ти, Јосип одго ва ра да може, 
али није баш про фи та бил-
но. 

– Ако погле да мо сви ње, 
стал но вари ра њихо ва цена, 
а исто важи и за круп ну сто-
ку, неси гур на је. Хра ни мо их 
годи ну дана и више и чека-
мо моме нат да их про да мо, 
а тог момен та цена може 
да буде лоша. Тре ба ло би 
да доби јем и 10.000 дина ра 
по грлу суб вен ци ју, у авгу-
сту сам изба цио 12 кома да 
тов них бико ва , сада сам тај 
број сма њио на десет. Пре-
дао сам све папи ре још у 
авгу сту, а те паре још нисам 
добио. Оче ку јем те паре, 
пуно би ми зна чи ле – при ча 
Јосип Сич. 

У њего вој шта ли смо виде-
ли и коње.

 – Имао сам пет коња, али 
сам два про дао. То је само 
моја жеља да их гајим, ту 
рачу ни це ника кве нема. 
Само слу же да се нека да 
про во зам фија ке ром  или за 
јаха ње за Божић. Имам два 
сина, обо ји ца су завр ши ла 
шко ле, један се бави пољо-
при вре дом, они мени доста 
пома жу. Имам и ком плет ну 
сит ну меха ни за ци ју која ми 
је потреб на, као и два трак-
то ра – каже Јосип. 

За ИПАРД про гра ме за 
пољо при вре ду зна, али 
неће да кон ку ри ше.

 – Ја ћу да гурам докле 
могу, а сино ви после како 
хоће – рекао нам је на кра ју 
раз го во ра Јосип Сич, пољо-
при вред ник из Ири га.

С. Џ. 
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Јуби лар ни 40. Међу на-
род ни сајам тури зма 
у Бео гра ду ове годи-

не одр жан је од 22. до 25. 
фебру а ра у хала ма Бео-
град ског сај ма у који ма се 
пред ста ви ло више од 1.200 
изла га ча из 55 зема ља 
све та. Сајам чији је сло ган 
„Одмор те чека“ све ча но 
је отво ри ла пред сед ни ца 
Вла де Ана Брна бић.

Била је то још јед на при-
ли ка да у окви ру зајед нич-
ког штан да под сло га ном 
„Диван је киће ни Срем“ у 
хали број 4 свих седам тури-
стич ких орга ни за ци ја, међу 
који ма и ста ро па зо вач ка, 
пред ста ве сво ју тури стич ку 
пону ду с освр том на то како 
про ве сти одмор током лет-
њег пери о да у Сре му. 

Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Ста ра Пазо ва је, 
изме ђу оста лог, посе ти о ци-
ма пред ста ви ла нову тури-
стич ку бро шу ру штам па ну 
под сло га ном „Из срца све 
лага но“ штам па ну дво је зич-
но: на срп ском и енгле ском 
јези ку, иста кла је дирек тор-
ка Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Ста ра Пазо ва Дра-
га на Зорић Ста ној ко вић:

- Ово је општа бро шу ра 
која се састо ји од 32 стра-
не и 16 цели на, а поред тога 
бога то је илу стро ва на фото-
гра фи ја ма. У првом делу 
Добро дошли у општи ну 
Ста ра Пазо ва при ка за ни су 
основ ни пода ци о општи ни, 
дру ги део 18 ства ри које 
тре ба да зна те о општи ни 
Ста ра Пазо ва, тре ћи део 
Лепо те и чари реке Дунав, 
четвр ти део Исто ри ја и 
зна ме ни то сти, пети део 
Спорт ско – рекре а тив ни 
садр жа ји, шести део Тра
ди ци ја, сед ми део  Савре
ме на умет ност, осми део 
Мани фе ста ци је, деве ти 
део Сме штај, десе ти део  
Ресто ра ни,  једа на е сти 
део  Посла сти чар ни це, 
два на е сти део  Вина ри ја 
Мила но вић, три на е сти део 
Шта про ба ти, четр на е сти 
део Срем ски реч ник, пет на-
е сти део Еуро Ве ло6 рута, 
каже Дра га на Зорић Ста ној-
ко вић.

Она дода је да ова срем-
ска општи не током лета 
ите ка ко има шта да пону-

ди, с обзи ром да се током 
годи не одр жи око 40 мани-
фе ста ци ја. Као јед ну од 
нај зна чај ни јих пред ста вље-
них на ово го ди шњем сај му 
иста кла је, сва ка ко, „Гастро 
Срем“:

- У пита њу је једин стве-
на тури стич ко – гастро ном-
ско мани фе ста ци ја на овом 
про сто ру која се одр жа ва 
почет ком сеп тем бра. Кроз 
бога ту гастро ном ску, кул-
тур ну, тури стич ку и еду ка-
тив ну пону ду спа ја тра ди ци-
о нал но и савре ме но доба, а 
уче сни ци мани фе ста ци је су 
пољо при вред ни про из во ђа-
чи месних и млеч них про из-
во да, удру же ња из земље 
и ино стран ства, вина ри је, 
про из во ђа чи меда, раки је 
и бом бон џи је, обја шња ва 
Дра га на Зорић Ста ној ко-
вић.

Поред ове, пред ста вље-
но је још неко ли ко које се 
одр жа ва ју током лета, а у 
пита њу су Међу на род ни 
фести вал дечи јег фол кло-
ра „Видов дан ски сусре ти“ 
кра јем јуна у Ста рој Пазо-
ви, Међу на род на веслач ка 
рега та „Дунав ске аван ту ре“ 
кра јем јула у Ста рим Банов-
ци ма, као и „Бано вач ка 
бућ ка“ почет ком авгу ста у 
овом насе љу, док се кра јем 

авгу ста одр жа ва ју „Војач ки 
пудар ски дани“ у Чор та нов-
ци ма у орга ни за ци ји УГ које 
носи исти назив као мани-
фе ста ци ја: 

- На овај начин упо зна-
је мо тра ди ци ју и кул ту ру 
башти не раз ли чи тих наро-
да, про мо ви ше мо веслач-
ки спорт, пре све га код 
мла дих, али и тури стич ке 
потен ци ја ле при о ба ља уз 
очу ва ње био ди вер зи те та 
и раз во ја еко ло шке све-
сти. Поред тога, „Бано вач-
ком бућ ком“ апе лу је мо на 
зашти ту реч ног еко си сте ма, 
док с дру ге стра не про мо-
ви ше мо вино гра дар ство и 
воћар ство – иста кла је Ста-
ној ко вић Зорић.

Ста ро па зо вач ка Тури-
стич ка орга ни за ци ја 
дру гог сајам ског дана 

пред ста ви ла је посе ти о ци-
ма лока ли те те који се ника-
ко не сме ју зао би ћи током 
лет њег пери о да.

- Уко ли ко се посе ти о ци 
одлу че да лет њи одмор 
про ве ду на под руч ју општи-
не Ста ра Пазо ва, пре по-
ру чу је мо Беле ги шку аду у 
Беле ги шу, малу реч ну оазу 
за кам пе ре и љуби те ље 
при ро де, реке и рибо ло-
ва, а на рас по ла га њу су и 
Пазо вач ки базе ни на путу 

изме ђу Ста ре и Нове Пазо-
ве, ком плеск базе на „Хори-
зонт“ у Сур ду ку и Спорт ско 
рекре а тив ни цен тар „Посе-
и дон“ у Ста рим Банов ци ма. 
Уко ли ко посе ти о ци раз ми-
шља ју да одмор про ве ду 
јашу ћи или возе ћи се фија-
ке ром на само 20 кило ме-
та ра од Бео гра да, пра во 
место за то је Коњич ки клуб 
„Мире ла“ у Беле ги шу. За 
тра ди ци о нал не рибље спе-
ци ја ли те те пра ва пре по ру-
ка су ресто ра ни „Дунав ска 
тера са“ у Новим и „Венен-
ци ја“ у Ста рим Банов ци ма 
– пре по ру ка је дирек тор ке 
ТО Ста ра Пазо ва.

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА НА 40. МЕЂУ НА РОД НОМ 
САЈ МУ ТУРИ ЗМА У БЕО ГРА ДУ

Лето у општи ни Ста ра Пазо ва

Дра га на Зорић Ста ној ко вић

Срем ски зајед нич ки штанд
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СТА РИ БАНОВ ЦИ 
При кра ју
уре ђе ње Будо ва ра

Ушће пото ка Пат ка, позна ти јег као Будо-
вар у Ста рим Банов ци ма јед на је од нај сла-
би јих тача ка ако се узме у обзир све у куп на 
без бе до но сна ситу а ци ја са аспек та одбра-
на од попла ва. Пре нешто више од шест 
месе ци запо че ли су радо ви на њего вом 
уре ђе њу које изво ди Водо при вред но пред-
у зе ће Гало ви ца. Како би се зашти ти ло при-
о ба ље Дуна ва од потен ци јал них попла ва, 
на пото ку Пат ка изгра ђе на је нова уста ва за 
одбра ну од висо ких вода која ће спре ча ва-
ти њихов про дор. Ура ђе на су два реви зи о-
на шах та, излив на и улив на гра ђе ви на на 
којој је мон ти ра на устав ска табла, а поред 
тога део пото ка дуг 150 мета ра је заце-
вљен. Над ле жни исти чу да је основ на 
наме на овог пото ка, запра во одво ђе ње 
суви шних вода са југо и сточ не пади не Фру-
шке горе, с обзи ром да се са Голу би нач ким 
кана лом ули ва у Дунав. Радо ве са 48 мили-
о на дина ра зајед нич ки финан си ра ју Воде 
Вој во ди не, Општи на Ста ра Пазо ва и Покра-
јин ска вла да. С. С.

СТА НО ГРАД ЊА

169 ста но ва
за избе гли це

Почет ком про ле ћа у Фру шко гор ској ули-
ци у Ста рој Пазо ви кре ће изград ња 169 
ста но ва наме ње них избе глич ким поро ди-
ца ма. Поло ви ном јану а ра про је кат је пред-
ста вљен гра ђе вин ским ком па ни ја ма како 
би се под ста кле дома ће ком па ни је да узму 
уче шће у изград њи ком плек са згра да. У 
Општин ској стам бе ној аген ци ји ове срем-
ске општи не исти чу да је циљ про јек та 
обез бе ђи ва ње трај них стам бе них реше ња 
за пре ко 5.000 избе глич ких поро ди ца у 117 
гра до ва широм Срби је међу који ма је и 
Ста ра Пазо ва. Про је кат се финан си ра 
сред стви ма Европ ске уни је, а вре дан је 335 
мили о на евра. Под се ћа мо, општин ско 
руко вод ство у сарад њи са Општин ском 
стам бе ном аген ци јом и Коме са ри ја том за 
избе гли це, пред у зи ма више зна чај них 
актив но сти које допри но се реша ва њу стам-
бе них пита ња за избе гли це као што су 
купо ви на сео ских кућа са окућ ни цом, 

набав ка гра ђе вин ског мате ри ја ла и изград-
ња мон та жних кућа. С. С.

СТА РА ПАЗО ВА

Куће за расе ље не 
За пет поро ди ца које има ју бора ви ште 

или пре би ва ли ште на тери то ри ји општи не 
Ста ра Пазо ва са ста ту сом интер но расе-
ље них лица са Косо ва и Мето хи је обез бе-
ђе на су сред ства у изно су од 9.500 евра за 
купо ви ну кућа са окућ ни цом и 1.500 евра за 
додат ну помоћ у гра ђе вин ском мате ри ја лу. 
Тим пово дом 26. фебру а ра кори сни ци су у 
згра ди Општи не пот пи са ли уго во ре за 
побољ ша ње усло ва ста но ва ња. У окви ру 
про јек та Коме са ри ја та за избе гли це Репу-
бли ке Срби је вред ног 11,5 мили о на дина ра 
који ова срем ска општи на суфи нан си ра са 
10 посто, отку пље не су три куће у Новој 
Пазо ви, Вој ки и Беле ги шу и по јед на кућа у 
ири шком насе љу Кру ше дол и срем ско ми-
тро вач ком селу Шуљам у који ма ће ових 
пет поро ди ца конач но наћи свој кров над 
гла вом и тиме трај но реши ти стам бе но 
пита ње. С. С.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Пред ста вљен
ИПА РД 

Пољо при вред ни про из во ђа чи са тери то-
ри је општи не Ста ра Пазо ва упо зна ли су се 
са мера ма које пру жа ИПА РД про грам које 
се одно се на прин ци пе и меха ни зме функ-
ци о ни са ња самог про гра ма, инве сти ци ја у 
физич ку имо ви ну пољо при вред них газдин-
ста ва и пре ра ду и мар ке тинг пољо при вред-
них про из во да и про из во да рибар ства, као 
и ула га ња у рурал ну еко но ми ју. У окви ру 
пре да ва ња које је орга ни зо ва но у малој 
сали Беле згра де у Ста рој Пазо ви захва љу-
ју ћи Оде ље њу за пољо при вре ду пољо при-
вред ни ци су се упо зна ли са про це ду ром 
кон ку ри са ња за ИПА РД и изра дом бизнис 
пла но ва у окви ру самог про гра ма. С. С.

Пре да ва ње
за пче ла ре 

Аме рич ка куга, нај го ра је од 52 боле сти 
које напа да ју пче ле, јер тера пи ја не посто-
ји. У том слу ча ју је једи но реше ње спа љи-
ва ње зара же не кошни це, рамо ва са саћем, 
пра те ћег пче лар ског при бо ра и опре ме, 
кори шће не заштит не оде ће, рука ви ца. Ова 
зара зна болест поја вљу је се и шири вели-
ком брзи ном сву да у све ту од про ле ћа до 
јесе ни, зато што је то болест легла и то 
затво ре ног легла. О узро ци ма аме рич ке 
куге код пче ла, како је како је пре по зна ти и 
како пре вен тив но дело ва ти, гово рио је 
проф. др Душан Бањац, пот пред сед ник 

Саве за пче лар ских орга ни за ци ја Срби је, на 
пре да ва њу које је у субо ту орга ни зо ва ло 
Удру же ње пче ла ра из Ста ре Пазо ве. Оно 
што је важно иста ћи, после ди ца по чове ка 
нема, у слу ча ју кон зу ми ра ња меда, који су 
про из ве ле зара же не пче ле. Ј. К.

ИЗЛО ЖБА 
Библи ја
на путе ви ма

„Библи ја на путе ви ма“ назив је изло жбе 
библи ја која се може погле да ти у про сто ри-
ја ма ста рог паро хиј ског дома Сло вач ке 
еван ге лич ке цркве у Ста рој Пазо ви. Изло-
жбу при ре ђу је исто и ме но гра ђан ско удру-
же ње из Сло вач ке, чији осни вач Милан 
Шур ман каже да је наста ла пре 6 годи на и 
момен тал но садр жи 250 књи га. Може се 
виде ти нај ста ри ји при ме рак из 1693. годи-
не, руч но илу стро ва не књи ге, аудио запи си, 
али и деч је, илу стро ва не Библи је. Пажњу 
посе ти ла ца сва ка ко при вла чи и нај ве ћа 
Библи ја која има 17 кило гра ма. Све то 
писмо је од изу зет не књи жев не вред но сти и 
упра во на ову тему синоћ је гово ри ла Татја-
на Самар џи ја, доцент ки ња на Фило ло шком 
факул те ту у Бео гра ду. Изло же не при мер ке 
Библи је могу се погле да ти у вре ме ну од 10 
до 19 часо ва. З. К.

БИБЛ И О ТЕ КА

Књи жев но вече

На Међу на род ни дан матер њег јези ка у 
Народ ној библи о те ци „Доси теј Обра до вић“ 
у Ста рој Пазо ви одр жа но је књи жев но вече 
под нази вом „5 песни ка, 3 пре во ди о ца, 2 
наро да, јед на пое зи ја“. Овом при ли ком 
пред ста вље ни су пре во ди пое зи је Радо ми-
ра Андри ћа, Јере ми је Лаза ре ви ћа, Дра га на 
Јова но ви ћа Дани ло ва, Ива на Негри шор ца 
и Зора на Ђери ћа а пре во ди о ци су Зден ка 
Валент Белић, Миро слав Демак и Мар тин 
Пре бу ђи ла. Ова изда ња и пре во ди наста ли 
су као сарад ња изме ђу Дру штва књи жев ни-
ка Срби је и Удру же ња сло вач ких писа ца а 
која се у послед њих 10 годи на интен зи ви-
ра ла, на задо вољ ство писа ца и чита ла ца. 
Има пре во да како срп ских песни ка на сло-
вач ки, тако и сло вач ких на срп ски језик, 
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орга ни зу ју се сусре ти, раз го во ри, про мо ци-
ја а као кру на ове сарад ње јесте про је кат о 
пое зи ји посве ће ној Дуна ву назван по песми 
Вас ка Попе Вели ки госпо дин Дунав, у окви-
ру ког ће бити обје ди ње на пое зи ја свих 
писа ца из зема ља, које пове зу је ова вели ка 
река.  З. К.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Рено ви ра ње сале
Цен тар за кул ту ру Ста ра Пазо ва, уз 

подр шку Општи не и Месне зајед ни це Ста-
ра Пазо ва, наста вља и ове годи не са рено-
ви ра њем позо ри шне сале. Тре нут но се 
ради на уре ђе њу хола. Део је рено ви ран 
про шле годи не, а с обзи ром на вели ки број 
кул тур них про гра ма, који  се одви ја ју како у 
позо ри шној сали, тако и у самом холу, 
пока за ла се потре ба и за уре ђе њем гар де-
ро бе. У овој фази рено ви ра ња, биће решен 
и про блем недо стат ка про сто ра за одла га-
ње сце но гра фи ја, кости ма, рекви зи та, чега 
има пуно, јер је у Ста рој Пазо ви вео ма 
раз ви јен и ама те ри зам. За те наме не биће 
уре ђен подрум. Од почет ка годи не сани ран 
је и део кро ва позо ри шне сале, а у наред-
ном пери о ду у пла ну је заме на пода и 
седи шта у гле да ли шту и рено ви ра ње 
позор ни це. 

 Ј. К.

ДРУ ШТВО

Зави сност
од интер не та

Резул та ти испи ти ва ња спро ве де ни у 
шко ла ма на тери то ри ји ста ро па зо вач ке 
општи не пока зу ју, да код више од четвр ти-
не деце посто ји сум ња на зави сност од 
интер не та. Овим пре ли ми нар ним истра жи-
ва њем било је обу хва ће но 1.177 осно ва ца 
и сред њо шко ла ца. “Инте р нет зави сност” је 
по симп то ми ма, кажу струч ња ци, иден тич-
на зави сно сти од нар ко ти ка, алко хо ла, коц-
ке и слич но. Лече ње тра је две годи не, а 
про блем зави сно сти од инте р на та је у 
послед њих пет годи на у вели ком пора сту, 
каже прим. др Иви ца Мла де но вић, начел-

ник Кли ни ке за боле сти зави сно сти Инсти-
ту та за мен тал но здра вље у Бео гра ду, који 
је био и пре да вач на пре да ва њу о пре вен-
ци ји боле сти зави сно сти, које је данас орга-
ни зо вао Црве ни крст Ста ра Пазо ва. Ј. К.

ВОЈ КА

Рок вече 

„Некад и сад“, рок вече у Вој ки, тра ди ци-
о нал на мани фе ста ци ја оку пи ла је ове годи-
не чети ри војач ка рок бен да, али има их и 
више. Рок се у Вој ки слу ша и сви ра деце ни-
ја ма. Некад је било знат но више добрих 
рок кон це ра та, сви још пам те наступ гру пе 
„Смак“, данас по који годи шње. Али не дају 
војач ки музи ча ри, а има их доста, да про-
пад не рок енд рол и већ једа на е сту годи ну 
за редом зајед но са љуби те љи ма овог 
музич ког прав ца одр жа ли су вече посве ће-
но рок енд ролу. Ј. К.

Аген ци ја за рурал ни раз вој Ири га 
у свом опи су посла има и сту диј-
ска путо ва ња пољо при вред ни ка 

из ове општи не како би могли да виде 
шта је ново и акту ел но у овој обла сти. 

Такав је био и одла зак, почет ком 
фебру а ра,  на вели ки Сајам у Веро ну 
који је, пре вен стве но, посве ћен воћар-
ству и вино гра дар ству.

 Ишло је 30 пољо при вред ни ка из 
свих ири шких МЗ како би они касни је 
могли да пре не су дру гим пољо при-
вред ни ци ма шта су тамо виде ли.

-Ми се тру ди мо да, сход но нашим 
сред стви ма,  годи шње орга ни зу је мо 
бар два – три слич на одла ска. Ита ли-
ја је јед на раз ви је на земља, пого то во 

када је воћар ство и вино гра дар ство 
у пита њу. Изу зет но су напред ни када 
је обра да земљи шта у пита њу.  Наше 
земљи ште  је мно го ква ли тет ни ја, али 
они то надок на ђа ју ква ли тет ном обра-
дом и на савре мен начин и пости-
жу врхун ске резул та те – каже Федор 
Пушић, дирек тор Аген ци је за рурал ни 
раз вој.

Он исти че да је  осно ва раз во ја у 
пољо при вре ди удру жи ва ње  и Ита ли-
ја ни су позна ти по томе.

 - Код њих су мали посе ди, као и код 
нас, они поро дич но живе од тог посла 
са два до три хек та ра  може да то 
функ ци о ни ше,  ако се на ква ли те тан 
начин земљи ште обра ђу је и ради по 

свим стан дар ди ма како нау ка нала же  
- исти че Пушић.

У наред них месец дана, веро ват но у 
мар ту,  тре ба да се рас пи ше кон курс 
за доде лу сред ста ва пољо при вред ни-
ци ма  за воћ ња ке, вино гра де и нешто 
мање за пла сте нич ку про из вод њу.

 -  Реч је о мањим сред стви ма које 
је обез бе ди ла ири шка општи на и акце-
нат ста вља мо на спе ци фич но сти на 
нашој тери то ри ји – првен стве но да 
мало подиг не мо ниво вино гра дар ства, 
на при мер набав ку лозних кале мо-
ва. Реч је о суми до 50.000 дина ра  по 
дома ћин ству – рекао је за наше нови-
не Федор Пушић.

С. Џ.

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ИРИГ

Ири жа ни у Веро ни

Важна су нова зна ња: Ири жа ни у Веро ни
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ЧЕ ТВР ТИ ПУТ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈЕ ДО БИ ЛА ПРИ ЗНА ЊЕ ФАЈНЕНШЕЛ ТАЈМСА

Ми тро ви ца ме ђу де сет нај бо љих
Че твр ти пут за ре дом Срем ска 

Ми тро ви ца је до би ла при зна ње 
Fi nan cial Ti mes-а, овај пут у 

ка те го ри ји топ 10 европ ских ми кро-
гра до ва бу дућ но сти у овој и на ред ној 
го ди ни, по ефи ка сно сти тро шко ва. 
Град Ми тро ви ца у кон ти ну и те ту до би-
ја при зна ња овог ча со пи са, од 2012. 
го ди не.

При зна ња ен гле ског ча со пи са ко ја 
се до де љу ју на сва ке две го ди не, три 
пу та за ре дом до шла су у Срем ску 
Ми тро ви цу.

Че твр то при зна ње за град ово га 
пу та је у ка те го ри ји топ 10 европ ских 
ми кро гра до ва бу дућ но сти за 
2018/2019.го ди ну. Пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве ис ти чу да је 
то ме до при не ло ком плет но ко му нал-
но опре ма ње ин ду стриј ских зо на и 
пут не ин фра струк ту ре.

По ред то га, пред у зи мљи вост над-
ле жних омо гу ћи ла је по вољ ну по слов-
ну кли му за оне ко ји ту по слу ју, пру жа-
ју ћи по др шку од тре нут ка ја вља ња 
иде је па све до ње не ре а ли за ци је.

Сле де ћи ко рак је сте одр жа ва ње 
стан дар да, јер је гра ду у ин те ре су да 

оправ да ова кво при зна ње. Ве ли ки 
број по го на на вео је ло кал не вла сти 
да раз ми шља ју и о про ши ре њу ин ду-
стриј ских зо на Се вер и Је зе ро, а 
по ред то га у пла ну је и фор ми ра ње 
Тр га ин ве сти то ра на ула зу у Срем ску 
Ми тро ви цу. По ред до ма ћих, ов де 
по слу ју аустриј ске ком па ни је, аме рич-

ке, за тим сло ве нач ке, ита ли јан ске. У 
на ред ном пе ри о ду оче ку је се до ла зак 
јед не ве ли ке тур ске фир ме, чи ја 
де лат ност спа да у по љо при вред ну, 
али и још јед не аустриј ске.

Овим при зна њем Град је до ка зао 
да је пер ја ни ца у ре ги о ну по стра ним 
ди рект ним ин ве сти ци ја ма.

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Акција бесплатних прегледа
У митро вач кој Бол ни ци 25. фебру а-

ра је наста вље на акци ја бес плат-
них пре вен тив них пре гле да коју 

орга ни зу је Мини стар ство здра вља. 
Овом при ли ком су гра ђа ни могли да 
оба ве офта мо ло шки пре глед и интер ни-
стич ки пре глед као и лабо ра то риј ске 
ана ли зе тумор мар ке ра (јај ни ка и про-
ста те) без зака зи ва ња. У акци ји је уче-
сто ва ло једа на ест лека ра спе ци ја ли ста 
и седам на ест меди ци ни ских сеста ра и 
тех ни ча ра. 

- Код нас је већ пети пут орга ни зо ва на 
акци ја бес плат них пре гле да и инте ре-

со ва ње је вели ко као и сва ког пута. Ми 
смо обез бе ди ли сто шезде сет реа ген са 
од којих иде по осам де сет за тумор јај-
ни ка и про ста те. Што се тиче тра ки ца за 
шећер и то је обез бе ђе но тако да није 
било про бле ма. Тре ба позва ти све  гра-
ђа не, а наро чи то оне који нема ју оси гу-
ра ње да дођу и да без мно го чека ња 
оба ве ове пре гле де – рекао је дирек тор 
Опште бол ни це др Жив ко Врцељ.

Спе ци ја ли ста офта мо ло ги је Све тла-
на Жив ко вић је овом при ли ком ука за ла 
на важност пре вен тив них пре гле да код 
деце и одра слих и под се ти ла које су то 

нај че шће очне боле сти које се јавља ју у 
одре ђе ном живот ном добу. 

- За децу смо орга ни зо ва ли систе мат-
ске пре гле де у четвр тој годи ни живо та, 
затим пред пола зак у основ ну шко лу 
као и у сед мом раз ре ду. На тај начин 
може мо на вре ме да откри је мо код које 
деце је потреб на оптич ка корек ци ја и да 
тако пре ве ни ра мо поја ву сла бо ви до сти 
код деце. Пре вен тив ни пре гле ди су 
тако ђе бит ни код ста ри је попу ла ци је 
посеб но код оних који болу ју од одре ђе-
них систем ских боле сти које могу дове-
сти до про ме на на очном дну. Чест 
узрок сле пи ла код нас је дија бе тес јер 
нере гу ли са не вред но сти шеће ра у крви 
могу да дове ду до губит ка вида. Поред 
тога још један од узро ка је и гла у ком 
ока. Нашим паци јен ти ма саве ту је мо да 
поред редов них пре гле да да би зашти-
ти ли свој вид носе и заштит не нао ча ре 
и кори сте дру га сред ства зашти те на 
раду да би спре чи ли повре де ока које 
нај че шће воде у трај ни губи так очне 
функ ци је – рекла је спе ци ја ли ста офта-
мо ло ги је Све тла на Жив ко вић.

Током про шло не дељ не акци је ура ђе-
но је 581 спе ци ја ли стич ки пре глед и 
лабо ра то риј ска ана ли за. Од тог бро ја 
93 очна пре гле да, 164 кар ди о ло шка 
пре гле да, 164 ана ли зе шеће ра у крви и 
160 ана ли за тумор мар ке ра јај ни ка и 
про ста те.

А.ДимићЛекар ски тим током пре гле да
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Жит ни трг доби ја нов изглед
Про це њу је се да ће укуп на вред ност 

радо ва бити негде око три де сет два и по 
мили о на дина ра са деко ра тив ном расве
том. Оче ку је се да завр ше так радо ва буде 
до 31. маја, каже начел ник Или ја Недић

Чуве ни Жит ни трг један 
од трго ва који су обе-
леж је Срем ске Митро-

ви це ће заси ја ти у пуном 
сја ју до лета, а све то захва-
љу ју ћи рекон струк ци ји овог 
архе о ло шког лока ли те та. 
Гото во да нема тог Митров-
ча ни на који не зна за ово 
место и сви ма је добро 
позна то под нази вом Жит на 
пија ца. На том месту нека да 
дав но су број ни тргов ци про-
да ва ли куку руз, пше ни цу и 
оста ле жита ри це.

Ових дана Митров ча ни 
могу виде ти како се ради на 
обно ви Жит ног трга те сви 
ишче ку ју завр ше так радо ва. 
Начел ник за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или ја Недић је за 
М нови не обја снио коли ко је 
уло же но у овај про је кат и 
шта Митров ча ни могу да 
оче ку ју од новог Жит ног трга. 

- Што се тиче рекон струк-
ци је жит ног трга укуп на 
сред ства која су издво је на су 
три мили о на дина ра од стра-
не гра да Срем ска Митро ви-
ца. Град је добио на кон кур-

су од Мини стар ства кул ту ре 
и инфор ми са ња два де сет 
чети ри мили о на дина ра.  
Про шле годи не и ове годи не 
је пред ви ђе но пет и по мили-
о на дина ра за деко ра тив ну 
расве ту и то тако ђе издва ја 
град. Про це њу је се да ће 
укуп на вред ност радо ва 
бити негде око три де сет два 
и по мили о на дина ра са 
деко ра тив ном расве том. 
Оче ку је се да завр ше так 
радо ва буде до 31. маја. 
Тако је по пла ну пред ви ђе но, 
а упо ре до ће тећи радо ви на 
уре ђе њу деко ра тив не расве-
те свих ста за које се нала зе 
око Жит ног трга и радо ви 
који теку на самом лока ли те-
ту. Прво су ура ђе ни радо ви 
како би се очу вао лока ли тет, 
а у скло пу радо ва пред ви ђен 
је и амфи те а тар са од шесто 
педе сет до седам сто места 
за седе ње. Пла ни ра мо у 
наред них пар дана да на 
оном бил бор ду који се нала-
зи код Жит ног трга  поста ви-
мо сли ку како ће трг изгле да-
ти након уре ђе ња. Овај план 

уре ђе ња Жит ног трга је 
важан да би се зашти тио од  
даљег уру ша ва ња. Голим 
оком се не види коли ко је 
прет ход них годи на дошло до 
улег ну ћа тог лока ли те та, али 
када погле да те рани је фото-
гра фи је и када упо ре ди те са 
ско ра шњим види се улег ну-
ће које је нео п ход но сре ди ти 

– каже Или ја Недић
Он дода је да ће поред 

леп шег и нови јег изгле да 
Жит ног трга Митров ча ни 
доби ти и место где ће моћи 
да испра те буду ће град ске 
мани фе ста ци је наро чи то у 
лет њем пери о ду. 

- Поред завр шет ка радо ва 
пла ни ра мо и још један дога-

Начел ник за кул ту ру спорт и омла ди ну Или ја Недић 

Буду ћи изглед Жит ног трга
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ђај, тач ни је мани фе ста ци ју 
за јун месец на самом Жит-
ном тргу ради про мо ци је 
трга у сусрет лет њим дога ђа-
ји ма и пред сто је ћем Фолк 
фесту. Поред тога што је 
циљ овог про јек та очу ва ње 
овог кул тур ног нала зи шта 
план је такав да Жит ни трг 
поста не функ ци о на лан и да 
се уре ди за одр жа ва ње 
мани фе ста ци ја и то не само 
Фолк феста, већ и про гра ма 
који ће тра ја ти од два де сет 
до три де сет дана и који ће 
бити при ла го ђен за све узра-
сте и сва чи ја инте ре со ва ња. 
Јако је вели ко инте ре со ва ње 
које вла да за рекон струк ци ју 
Жит ног трга и ово је један од 
про је ка та који је наи шао на 
пози тив не комен та ре гра ђа-
на. Чак је било и радо зна лих 
који су поку ша ва ли да уђу и 
виде шта се ту ради – иста-
као је начел ник за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја 
Недић 

Како су писа ли мно ги ауто-
ри, а међу њима и про фе сор 
Жив ко А. Попов овај про стор 
са зани мљи вим тро у гла стим 
тло цр том у дугом вре мен-
ском распо ну од антич ких 
вре ме на, пре ко сред њег 
века па све до данас, кори-
шћен је углав ном у исте свр-
хе – про из вод њу и раз ме ну 
робе. Архе о ло шка иско па ва-
ња на ста рој Жит ној пија ци 
су откри ла чита ву јед ну град-
ску четврт и при о бал ни део 
ста рог Сир ми ју ма. Оста ци 
обје ка та нису били укра ше-
ни фре ска ма и моза и ци ма 
што је зна чи ло да су у пита-
њу били мага ци ни за робу. 

Трг је добио сво је архи тек-
тон ско уоб ли ча ва ње током 

18. и 19. века  и дао печат 
ста ром град ском језгру. Тада 
сво је куће на Жит ном тргу 
почи њу да пра ве Срби, 
тргов ци у успо ну. С обзи ром 
на њихо во богат ство куће су 
оби ло ва ле број ним архи тек-
тон ским укра си ма и живим 
боја ма, а све то да би репре-
зен та тив ност била што упа-
дљи ви ја. Што се тиче трго-

ви не на овом месту било је 
број них ваша ра и пијач них 
дана где се могла наћи 
разно вр сна роба буду ћи да 
је пија ца била изу зет но 
добро снаб де ве на. Посеб но 
су биле чуве не ману фак тур-
не рад ње огром них лаге ра, 
нај бо љег тек сти ла. Поред 
тога испред зана тлиј ских и 
трго вач ких рад њи у то вре ме 

била је изло же на разно ра-
зна роба опан ча ра, папу ча-
ра, сапун џи ја, чешља ра, 
кро ја ча. 

Међу тим, поред тога што 
је Жит ни трг био на неки 
начин трго вин ски цен тар он 
је тако ђе био и зна чај но 
седи ште духов не и мате ри-
јал не кул ту ре гра да у раз до-
бљу од око две хиља де 
годи на. То је било место где 
су се зби ва ли  важни поли-
тич ки и дру штве ни дога ђа ји. 
Нека да је било тако, а данас 
је Жит ни трг модер ни зо ван. 
Нема више пијач не буке, 
нити вашар ских шатри. На 
тим мести ма су данас бути-
ци, кафи ћи, књи жа ре и мно-
ги дру ги објек ти а уско ро ће 
и Жит ни трг доби ти ново 
модер ни је рухо које ће са 
поно сом носи ти. 

Андреа Димић 

Име Жит на пија ца било 
је народ ни назив за нај леп-
ши митро вач ки трг. Међу-
тим, то име се кроз исто ри-
ју мења ло. Како пише про-
фе сор Жив ко Попов, кра-
јем 19. века трг је носио 
име гро фа Куе на Хедер ва-
ри ја. Након Првог свет ског 
рата доби ја назив Трг Кра-

ља Петра Првог. За вре ме 
дру гог свет ског рата звао 
се Трг Адол фа Хитле ра, 
све до 1944. годи не. После 
рата соци ја ли стич ка држа-
ва му је дала име Трг брат-
ства и једин ства, да би у 
послед њој деце ни ји 20. 
века поно во постао Трг 
Жит на пија ца.

Мењао име кроз исто ри ју

Изглед Жит ног трга пре адап та ци је

ЈКП „ТОПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Гре ја ње 24 сата днев но
Пово дом наглог захла-

ђе ња које је насту пи-
ло, јав но сти се обра тио 

дирек тор ЈКП „Топли фи ка ци-
ја“ Слав ко Сла до је вић у поне-
де љак 26. фебру а ра. Пре ма 
њего вим речи ма, Митров ча ни-
ма је омо гу ће но цело днев но 
гре ја ње, које је запо че то дан 
рани је.

– Уз сагла сност локал не 
само у пра ве доне ли смо одлу-
ку да у наред ном пери о ду гре-
је мо 24 часа, с чим смо и поче-
ли у неде љу 25. фебру а ра. 
Овај режим гре ја ња ће тра ја ти 
док то буду нала га ле вре мен-

ске при ли ке, рекао је Слав ко 
Сла до је вић.

Он је додао да ова зима до 
сада није била јака као прет-
ход них годи на, и да није било 
одсту па ња што се тиче потро-
шње енер ге на та. 

- Гре је мо се на био масу, а 
са испо ру ком топлот не енер-
ги је није било про бле ма. Што 
се тиче даљих актив но сти, у 
наред ном пери о ду наста вља-
мо инве сти ра ње у капе дом ско 
насе ље и у насе ље Ста ри мост 
где ћемо наста ви ти посло ве 
ауто ма ти за ци је, закљу чио је 
Слав ко Сла до је вић. А. Ћ. Слав ко Сла до је вић
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КУПИ НО ВО

Рено ви ра се амбу лан та
Пред сед ник општи не 

Пећин ци мр Жељ-
ко Трбо вић посе тио 

је Купи но во у сре ду 21. 
фебру а ра. Том при ли ком 
је, у прат њи пред сед ни ка 
Месне зајед ни це Купи но-
во Пери це Одо ба ши ћа и 
одбор ни ка из Купи но ва у 
Скуп шти ни општи не Пећин-
ци Мило ша Мари ја на, оби-
шао пошту и амбу лан ту 
на који ма су током јану а ра 
завр ше ни радо ви на рено-
ви ра њу обје ка та, у окви ру 
којих је на амбу лан ти угра-
ђе на нова пвц сто ла ри ја, а у 
пошти је угра ђен нови пулт 
и уре ђе на уну тра шњост 
објек та

- Пола ко при во ди мо кра ју 
про јек те чију смо реа ли за-
ци ју запо че ли током децем-
бра. Више од поло ви не од 
34 мања инфра струк тур на 
про јек та које смо запо че-
ли у свим насе љи ма наше 
општи не је већ завр ше но, 
док ће за завр ше так оста-
лих про је ка та мора ти да се 
саче ка про ле ће. Гра ђа ни 
Купи но ва сада има ју врло 
при стој не усло ве за лече-
ње и ква ли тет ни ју услу гу 
у месној пошти – изја вио 
је Трбо вић и наја вио да ће 

током лета поче ти радо ви 
на ком плет ној рекон струк-
ци ји згра де основ не шко ле 
у Купи но ву.

Први човек пећи нач ке 
општи не је иско ри стио при-
ли ку да се у раз го во ру са 
пред став ни ци ма локал не 
зајед ни це упо зна са теку-
ћим про бле ми ма.

- Добра кому ни ка ци ја са 
саве ти ма месних зајед ни-
ца је изу зет но зна чај на, јер 

су то људи који су нај бо ље 
упо зна ти са про бле ми ма у 
насе љу и пре ко саве та нај-
бр же може мо да реши мо 
неке сит не про бле ме у насе-
љу, за које је потреб но мало 
сред ста ва и добра воља, а 
чије реша ва ње гра ђа ни ма 
олак ша ва живот. Тако смо 
се данас дого во ри ли да на 
про ле ће буде уре ђе но дво-
ри ште месне амбу лан те, у 
којем ће бити засе ја на нова 

тра ва и поста вље на нова 
гар ни ту ра за седе ње, а про-
стор ће бити опле ме њен и 
са неко ли ко сад ни ца, па ће 
гра ђа ни Купи но ва здрав-
стве не услу ге доби ја ти у 
мно го леп шем амби јен ту. 
Сред ства за ово уре ђе-
ње ће обез бе ди ти локал на 
само у пра ва, а саме радо ве 
ће спро ве сти Савет месне 
зајед ни це – изја вио је Трбо-
вић. 

Пред сед ник општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић у обил са ку амбу лан те у Купи но ву

ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР ДРА ГАН ФУН ДУК“ ПЕЋИН ЦИ

Бес плат ни пре гле ди
У пећи нач ком Дому здра-

вља „Др Дра ган Фун дук“, 
у неде љу 25. фебру а-

ра оба вље ни су бес плат ни 
интер ни стич ки и офтал мо ло-
шки пре гле ди паци јен та са 
тери то ри је општи не Пећин ци, 
у окви ру акци је које је покре-
ну ло Мини стар ство здра вља. 
У пери о ду од 8 до 16 часо ва 
паци јен ти су били у при ли ци 
да у спе ци ја ли стич ким амбу-
лан та одра де офтал мо ло шки 
и интер ни стич ки пре глед, гли-
ке ми ју и УВ срца.

Пре ма речи ма дирек то ри це 
пећи нач ког Дома здра вља и 
спе ци ја ли сте интер не меди-
ци не Дубрав ке Цвет ко вић 
Мићић, задо вољ ни су одзи-
вом гра ђа на, пого то во јер су 
дошли паци јен ти који су први 
пут кон тро ли са ли гли ке ми ју 
и који ма је била нео п ход на 
нова тера пи ја.

- Изу зет но су важни пре-
вен тив ни пре гле ди јер пру жа-

ју могућ ност да се на вре ме 
откри ју здрав стве ни про бле-
ми. Ми смо данас има ли неко-
ли ко паци је на та са изу зет но 
нере гу ли са ном гли ке ми јом 
који ма је била нео п ход на про-
ме на тера пи је. Пре вен ти ва 
код нас није довољ но иско-
ри шће на, тако да овим акци-
ја ма Мини стар ства паци јен ти 

пола ко сти чу нави ку, пра те тај 
прет по след њи викенд у месе-
цу да виде који ће се пре гле ди 
оба вља ти и сами дола зи, што 
ми је посеб но дра го – рекла 
је Цвет ко вић Мићић и дода ла 
да је наше под не бље спе ци-
фич но због изу зет но тешке и 
масне хра не, те да се ова квим 
пре гле ди ма сти чу нави ке пре-

вен тив них пре гле да и редов-
них кон тро ла, али и нави ке 
здра вог начи на живо та.

Током дана шњег дана пре-
гле да но је укуп но 30 паци-
јен та у инте р ни стич кој амбу-
лан ти, који ма је ура ђе на и 
гли ке ми ја, док је ултра звук 
срца ура ди ло три паци јен та. 
У офтал мо ло шкој амбу лан ти 
ура ђе но је укуп но девет пре-
гле да.

Гра ђа ни пећи нач ке општи-
не, како је напо ме ну ла и 
дирек то ри ца Дома здра вља, 
редов но пра те акци ју бес-
плат них пре гле да и ода зи-
ва ју се, а како нам је рекла 
Мари ја Три фу но вић, пен зи-
о нер ка из Шима но ва ца, која 
се данас први пут одлу чи ла 
да дође јер је недав но има-
ла кар ди о ло шких про бле ма, 
акци ја бес плат них пре гле да 
је добра иде ја јер не мора 
да се зака зу је и дуго чека на 
пре глед.
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ РУМА

Бес плат на ужи на
за децу у врти ћи ма
Рум ска општи не је ове годи не у 

буџе ту опре де ли ла 25 мили о-
на дина ра за суфи нан си ра ње 

оства ри ва ња јав ног инте ре са  у обла-
сти јав ног инфор ми са ња, а одлу ка о 
рас пи си ва њу кон кур са је доне та на 
сед ни ци Општин ског већа која је одр-
жа на 26. фебру а ра.

На овој сед ни ци чла но ви Општин-
ског већа су доне ли реше ње о упо тре-
би сред ста ва теку ће буџет ске резер ве 
у виси ни од 2,5 мили о на дина ра за 
УПВО „Поле та рац“ за потре бе обез бе-
ђи ва ња ужи не за мали ша не у рум ским 
врти ћи ма.

 – Од 1. јану а ра ове годи не вртић 
је у нашој општи ни бес пла тан за сву 
децу, а у про јек ци ји буџе та нису узе-
та у обзир она наша дава ња по осно-
ву пла ћа ња наших оба ве за за тре ће 
дете, за децу која су соци јал но угро же-

на и утвр ди ли смо да је 2,5 мили о на 
дина ра оно што недо ста је „Поле тар цу“ 
– поја снио је Сла ђан Ман чић, пред сед-
ник Општи не.

Зани мљи во је да су се у општин ски 
буџет сли ли и неки непла ни ра ни при-
хо ди – наи ме, у окви ру про јек та уна-
пре ђе ња упра вља ња гра ђе вин ским 
земљи штем у рум ској општи ни, а чија 
је вред ност била 140.000 евра, оста ло 
је 14.000 евра и та сред ства ће бити 
пре не та у општин ски буџет. 

Тако ђе, 11.660 евра ће, по оста вин-
ском реше њу иза Обра да Мале ше ви-
ћа, бити  пре не то у општин ски буџет, 
буду ћи да пре ми ну ли није имао закон-
ских наслед ни ка.

Чла но ви Општин ског већа су доне ли 
и одлу ку да са 30.000 дина ра помог ну 
одла зак Иван ке Пре лић из Гра бо ва-
ца на семи нар у руски град Воро њеж. 

Иван ка је одли чан сту дент четвр те 
годи не руског јези ка и књи жев но сти.

Тако ђе, дата је и сагла сност на 
изме не и допу не ста ту та ЈКП „Пар кинг 
и инфра струк ту ра“, а које се одно се на 
нову делат ност овог пред у зе ћа у обла-
сти бри ге о јав ној расве ти на јав ним 
повр ши на ма.

С. Џ.

Слађан Манчић

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Лицен це за две услу ге
Рум ски Цен тар за соци-

јал ни рад добио је од 
Мини стар ства за рад, 

запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња лицен цу 
за сво је две услу ге Днев ни 
бора вак за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју и Днев-
ни цен тар за одра сле са 
инте лек ту ал ним и мен тал-
ним смет ња ма.

Ове днев не борав ке сва-
ко днев но поха ђа 35 кори-
сни ка који има ју нео п ход не 
усло ве за бора вак, струч-
ну помоћ за пси хо фи зич ки 
раз вој и потреб ну меди цин-
ску негу што пуно зна чи  не 
само кори сни ци ма већ и 
њихо вим роди те љи ма. 

– Уз зна чај ну финан сиј-
ску подр шку рум ске општи-
не  тру ди мо се да пру жи мо 
нашим кори сни ци ма  ква-
ли тет ну услу гу, да им омо-
гу ћи мо да се дру же, да се 
упо зна ју са дру гом децом, 
дру га чи јим окру же њем, да 
не буду само у затво ре ном 
про сто ру, тако да нема ју 
осе ћај  одба че но сти од дру-
штва, да су део овог све та 
коме са пра вом при па да ју. 
Ресор но Мини стар ство је 
вео ма зах тев но и лицен-
цу смо доби ли захва љу ју-
ћи одлич ној и ква ли тет ној 

услу зи коју пру жа мо кори-
сни ци ма, а лицен ца важи 
у наред них пет годи на  – 
рекао је дирек тор Цен тра 
за соци јал ни рад Сло бо дан 
Кра сић.  

Сте ван Кова че вић, пред-
сед ник СО Рума је ука зао 
да је доби ја ње лицен це 
потвр да про фе си о нал ног 
рада запо сле них у Цен тру 
за соци јал ни рад. 

– Рум ска општи на је у 
ово го ди шњем буџе ту опре-
де ли ла пре ко 150 мили о на 
дина ра за соци јал ну зашти-
ту и бри гу о деци, а од тога 

10 мили о на је издво је но за 
рад Днев ног цен тра и Днев-
ног борав ка за децу и мла-
де са смет ња ма у раз во ју 
– иста као је Сте ван Кова-
че вић.

За госте, пред став ни ке 
локал не само у пра ве, као и 
непал ске ком па ни је за про-
из вод њу нудли, кори сни ци 
Днев ног борав ка су изве ли 
при ред бу која се састо ја ла 
од игре, песме и сти хо ва.

Непал ска ком па ни ја  Ваи 
Ваи је кори сни ке Днев ног 
цен тра обра до ва ла при год-
ним покло ни ма. 

Про грам у Днев ном борав ку 

Осво ји ли 
рачу нар
и таблет

„ФИМЕК награ ђу је зна-
ње“ је так ми че ње за све 
мату ран те из Вој во ди не из 
обла сти опште кул ту ре и 
инфор ми са но сти које орга-
ни зу је Факул тет за еко но-
ми ју и инже њер ски менаџ-
мент у Новом Саду.

На деве том по реду так-
ми че њу  је уче ство ва ло 45 
шко ла из 21 вој во ђан ског 
гра да , а међу њима су 
били и Румља ни  - уче ни ци  
ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
– еко ном ски тех ни ча ри 
Јеле на Сила ђи, Ана Мар-
че тић и Нико ла Пре мић, са 
мен тор ком про фе сор ком 
срп ског јези ка и књи жев но-
сти  Ната шом  Додић, која 
већ пет годи на при пре ма и 
води уче ни ке на ово так ми-
че ње. 

И ако су пока за ли завид-
но зна ње у ква ли фи ка ци-
ја ма, нису се пла си ра ли 
у фина ле,   али су уче-
ство ва ли у ФИМЕК-овим 
наград ним игра ма на дру-
штве ним мре жа ма Феј сбук 
и Инста грам. 

Јеле на Сила ђи је побе-
ди ла и на Инста грам так-
ми че њу и осво ји ла таблет, 
јер је поста ви ла фото-
гра фи ју са нај кре а тив ни-
јим обја шње њем на тему 
„Лидер ство“.  С. Џ.
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БАТРОВ ЦИ: МИНИ ФАР МА ДЕЈА НА БУЛА ТО ВИ ЋА

Еко ло ги ја и пољо при вре да 
нису пра зне при че

Иако је, у дана шње вре ме, у 
окви ру бавље ња поли ти ком 
у Срби ји, наро чи то пред 

избо ре, вео ма пожељ но при ча ти о 
пољо при вре ди, а као одраз модер-
ног и шири ти свест о еко ло ги ји, не 
зна чи да су баш све поје ди нач не 
такве при че само мртва сло ва на 
папи ру. Еко ло ги ја и пољо при вре да 
у нашој земљи, нажа лост, поста ле 
су вели ке речи у које нај ве ћи део 
дру штва јед но став но не може да 
веру је, када је реч о одр жи во сти 
систе ма у окви ру поме ну тих обла-
сти. Чека се лич ни при мер, чека се 
ини ци ја ти ва, макар и нај ма ња. 

Људи који су раз о ча ра ни и упла ше-
ни пово дом расу ла у пољо при вре ди, 
држе и до ста ва да они који мно го при-
ча ју, нарав но, не раде ништа, нити шта 
зна ју о томе. Ипак, пред сед ник Зеле не 
еко ло шке пар ти је – „Зеле них“ у Шиду 
Дејан Була то вић, на неки начин, могао 
би да деман ту је бар неки такав кли ше.

Була то вић који живи у Батров ци ма, у 
окви ру свог дома ћин ства раз вио је 
мини фар му на повр ши ни од само јед-
ног јутра земље. Он је недав но, на 
ово го ди шњем так ми че њу Bal kan 
Awards (Награ де Бал ка на) за пољо-
при вред ни ке, добио награ ду за нај бо-
љи козји сир.

Јеле на, Деја но ва супру га и 
његов два на е сто го ди шњи син 
Ненад, под јед на ко деле енту зи ја-
зам кад је у пита њу посао на фар-
ми. Како каже Јеле на Була то вић, 
тај посао је све, само није лак, али 
јесте леп.

- Као сви оста ли, и овај посао 
зах те ва пуно рад но вре ме, барем 
осам сати днев но да би се дошло 
до жеље них резул та та. Има мо 20 
алп ских коза и 15 јари ћа, кра ву, пет 
тела ди, зече ве и укра сну живи ну. 
Днев но про из ве де мо пет кило гра-

ма сира – каже Јеле на.
Ненад Була то вић, уче ник шестог 

раз ре да Основ не шко ле „Вук Кара џић“ 
у Ваши ци, поно си се при зна њем које 
је добио његов отац и каже да је сре-
ћан због живо та на селу и да не раз ми-
шља, бар за сада, о томе да је мудро 
напу сти ти село и здра ву живот ну сре-
ди ну. Уз сво ју мај ку пома же на фар ми, 
или боље рећи, ради рав но прав но. 

- Лепо је на селу и не мислим да је 
град бољи. Раду је ме оба ве за коју 
имам  и то што учим од тате о послу, за 
сада хра ним живо ти ње и за неки ма од 
њих чистим. Забав но је на фар ми, а 
нај ви ше од све га волим да се играм са 
јари ћи ма – гово ри Ненад.

Ова мала фар ма може да буде пока-

Дејан Була то вић
раз вио је мини фар му 
на повр ши ни од само 
јед ног јутра земље.
Он је недав но, на

ово го ди шњем
так ми че њу Bal kan 
Awards (Награ де

Бал ка на) за
пољо при вред ни ке, 
добио награ ду за
нај бо љи козји сир

Радост посла и игре

Дејан Була то вић прима награду



1928. FEBRUAR 2018.  M NOVINE

за тељ да, када је реч о пољо при вре ди 
и еко ло ги ји, Дејан Була то вић нај пре, 
што би се рекло, ради у свом дво ри-
шту, како оно што изне се пред јав ност 
не би било доче ка но само као пра зна 
при ча, што је усуд мање-више сва ког 
поли ти ча ра данас. Дејан је радо виђен 
гост и у Визи тор ском цен тру СРП 
„Заса ви ца“, где се, тако ђе недав но, 
рас пра вља ло о добро би ти ма које могу 

да се изву ку из пољо при вре де у окви-
ру про је ка та у еко ло ги ји. Поред куће 
Була то ви ћа про ти че Босут, на јутру 
земље пла ни ра се пове ћа ње бро ја 
коза. Лепо место за живље ње, Батров-
ци, село са еко ло шким потен ци ја лом.

- Добио сам при зна ње за пољо при-
вре ни ка који је про из вео нај бо љи козји 
сир, чиме се испла ти ло све што сам 
до сада радио и осми слио на сво јој 

фар ми. Пла ни рам да пове ћам 
број коза и уви ше стру чим про из-
вод њу мле ка, одно сно сира. Сма-
трам да би тре ба ло нај пре лич ним 
при ме ром дока за ти сво је тврд ње, 
а што се тиче скеп ти ка, веру јем да 
ће их бити све мање и мање. Еко-
ло ги ја и пољо при вре да нису само 
пра зне при че, већ теме које тра же 
ини ци ја то ре – твр ди Дејан Була то-
вић.

Сир од алп ских коза познат је по 
томе што је бла жег мири са, а цена 
коју је одре дио Дејан Була то вић 
зави си од ста ро сти сира и евен ту-
ал них дода та ка, тако да се кре ће 
од 1.000 до 1.500 дина ра за кило-
грам. Што се тиче дистри бу ци је, 
уго сти те љи поје ди них бео град-
ских ресто ра на има ју на свом 
мени ју здра ву и уку сну хра ну за 
сво је госте, про из ве де ну у Сре му.

Алек сан дар Ћосић
Фото: Вла ди мир Цуца нић

 Као сви оста ли, и овај посао зах те ва пуно 
рад но вре ме, барем осам сати днев но да би се 
дошло до жеље них резул та та. Има мо 20 алп
ских коза и 15 јари ћа, кра ву, пет тела ди, зече ве 
и укра сну живи ну. Днев но про из ве де мо пет 
кило гра ма сира – каже Деја но ва супру га Јеле на 

Поно сни: Супру га Јеле на и син Ненад

Мла ди наслед ник са љубим цем

ШИД

Дан матерњег 
језика

Гим на зи ја „Сава Шума но вић“ у 
Шиду, већ десет годи на сва ког 21. 
фебру а ра све ча но обе ле жа ва Међу на-
род ни дан матер њег јези ка. У редов ној 
наста ви поред срп ског јези ка, уче ни ци 
ове шко ле изу ча ва ју енгле ски, немач-
ки, руски и латин ски језик, а поред тога 
изво ди се и факул та тив на наста ва на 
русин ском и сло вач ком јези ку, јези ци-
ма наци о нал них мањи на који су у слу-
жбе ној упо тре би на тери то ри ји шид ске 
општи не:

- Сва ка ко да је врло важно да негу-
је мо свој матер њи језик, али и дру ге 
јези ке. Богат ство сва ког чове ка лежи 
пре све га  у њего вом гово ру, кул тур-
ном изра жа ва њу без обзи ра на ком 
јези ку то било. Инте ре со ва ње уче ни ка 
за изу ча ва ње свог матер њег јези ка је 
нажа лост нешто мање него што би 
тре ба ла бити. Сма трам да је основ ни 
раз лог више због опте ре ће но сти уче-
ни ка настав ним и ван на став ним актив-
но сти ма, него што су они сами неза ин-
те ре со ва ни да га изу ча ва ју. Што се 
тиче оста лих јези ка, изу ча ва ју их у 
пот пу но сти јер им је то у нашој шко ли 
омо гу ће но - каже Зден ко Лазор про фе-
сор руског јези ка.

Уче ни ци Гим на зи је су се у при год-
ном про гра му пред ста ви ли реци та ли-
ма и песма ма на срп ском јези ку и на 
јези ци ма свих наци о нал них мањи на, а 
поред тога пред ста ви ли су се и уче ни-
ци из Паки ста на на фар си јези ку.

- Ја сам изу зет но поно сна због тога 
што се у нашој шко ли пре све га негу је 
дух толе ран ци је и што се ми воли мо и 
пошту је мо. Али исто тога сам поно сна 
што ми наше уче ни ке учи мо да воле 
свој матер њи језик и да пошту ју све 
оста ле јези ке. Ми смо то пока за ли 
тиме што смо пру жи ли добро до шли цу 
и уче ни ци ма мигран ти ма. На овој при-
ред би могли смо чути мно го тога на 
свим као и на јези ци ма наци о нал них 
мањи на који се негу ју у нашој општи-
ни. То је пре све га оно што одли ку је 
нашу Вој во ди ну и Срби ју, која је увек 
на неки начин спрем на да пру жи 
добро до шли цу и подр шку свим људи-
ма, свим наро ди ма а љубав и толе-
ран ци ју тре ба посеб но да негу је мо 
када су мла ди људи у пита њу - иста-
кла је дирек тор ка гим на зи је Љуп ка 
Ради шић.

Деца из Паки ста на
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БИЉА КРСТИЋ, ПЕВА ЧИ ЦА

Ста ре песме доно се мир, 
оне су лек за душу

Пева чи ца Биља Крстић је, широј 
публи ци, сва ка ко прво била 
позна та као чла ни ца позна тих 

гру па „Сун цо крет“ и „Рани мраз“, а 
потом је усле ди ла и њена соло кари је-
ра. Ско ро две деце ни је Биљу зна мо 
као умет ни цу која извор ној музи ци, у 
новим аран жма ни ма и изво ђе њу, даје 
дру га чи ји сен зи би ли тет и са сво јом 
гру пом „Бистрик“ чува од забо ра ва 
како мало позна те, тако и широ ко 
попу лар не музич ке теме у окви ру 
музич ког прав ца за који се упо тре-
бља ва одред ни ца „ворлд мју зик“. 
Осим тога, Биља је и музич ка уред ни-
ца Првог про гра ма Радио Бео гра да, а 
има и сво ју ради о ни цу где мла дим и 
тален то ва ним људи ма пре но си сво је 
дуго го ди шње музич ко иску ство.

М НОВИ НЕ: Више од чети ри деце
ни је сте у музи ци, насту па те на кон
цер ти ма где људи могу да вас виде 
и чују, шта пла ни ра те у овој годи ни, 
хоће ли бити и кон це ра та у ино
стран ству, јер и тамо ужи ва те попу
лар ност или неки нови ЦД?

БИЉА КРСТИЋ: Пре две годи не 
сам обе ле жи ла чети ри деце ни је 
бавље ња музи ком, 1976. годи не сам 
поче ла да певам са гру пом „Сун цо-
крет“ и то је неки зва нич ни поче так. 

Нама је албум иза шао пре годи ну 
дана, обја ви ла га је изда вач ка кућа 
АРК мју зик из Лон до на, рано нам је да 
мисли мо на неки нови ЦД, али сва ка-
ко ћемо ради ти спо то ве. Ми до сада 
нисмо има ли толи ко спо то ва за један 
албум, али захва љу ју ћи еки пи која 
нас подр жа ва, на челу са Алек сан-
дром Шеку лар цем, ми смо успе ли да 
напра ви мо неко ли ко сјај них спо то ва и 
срећ на сам због тога. За месец – два 
изла зи нови спот за песму „Смиљ, 
Сми ља на“, а у пла ну је бар још један 
спот за песму „Чаје шука ри је“, дакле 
има пуно посла. Поред кон це ра та 
има мо и дру ге оба ве зе, али сигур но у 
наред не две годи не неће мо ништа 
ново обја вљи ва ти, јер овај албум 
мора да зажи ви (албум „Свод“) . То 
није ника кав мејнстрим па да се све 
испу ца у првих годи ну дана, и да већ 
онда сле де ће годи не мора нови 
албум, ово је музи ка која при лич но 
дуго тра је и она тра жи вре ме. Док је 
слу ша те има те неки осе ћај зау ста-
вље ног вре ме на, јако је важно да све 
то нека ко одсто ји, да доби је неко сво-
је место у сада шњем вре ме ну. Ипак су 
то ста ре песме које су се изво ди ле 
пре више сто ти на годи на и оне носе 
неки дру ги мир и оне су лек за душу. 
Тако да се те песме дуго слу ша ју. Пре 

 Ово је музи ка која при лич но 
дуго тра је и она тра жи вре ме. 

Док је слу ша те има те неки 
осе ћај зау ста вље ног вре ме

на, јако је важно да све то 
нека ко одсто ји, да доби је 

неко сво је место у сада
шњем вре ме ну. Ипак су 

то ста ре песме које су 
се изво ди ле пре више 

сто ти на годи на 

Сећам се кад је радио 
сти гао у нашу кућу, то 
нам је била све ти ња. 
Само је тата смео да 
укљу чи радио, а ми 

смо седе ли и слу ша ли 
тада попу лар не

еми си је. Тада сам 
први пут чула за

Ксе ни ју Цицва рић, 
Мару Ђор ђе вић,

Јор да на Нико ли ћа, 
Цуне та Гој ко ви ћа

M NOVINE :
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овог нај но ви јег албу ма који је иза шао 
у Енгле ској, ми смо послед њи албум 
има ли 2007. годи не. Ско ро десет годи-
на је Бистрик био без албу ма, али смо 
у међу вре ме ну сни ми ли један ака пе-
ла албум „Изво ри ште“ који је врло 
спе ци фи чан. Тако ђе, Мики Ста но је-
вић и ја смо ради ли музи ку за филм 
„Бра нио сам Мла ду Босну“ и за то смо 
доби ли Гран при на фести ва лу у 
Сопо ту. Те годи не је у фоку су и била 
музи ка и то је нај ве ће при зна ње у 
нашој земљи које може да се доби је 
за филм ску музи ку. Доби ли смо и 
награ де за сери је, дакле не ради мо 
само за „Бистрик“ већ и неке дру ге 
ства ри. Радим са мла дим пева чи ма, 
држим вокал ну ради о ни цу 
„Бистрик“ већ пет годи на и 
вече рас ме пра те две девој ке 
из те ради о ни це. Јед на је из 
Новог Сада, а дру га из Ман ђе-
ло са. Имам пола зни ке из целе 
Срби је и желим да ме пра те 
упра во они који дола зе из тих 
гра до ва где има мо кон церт. 
Поред тога, радим и као музич-
ки уред ник на Првом про гра му 
Радио Бео гра да већ пуних 35 
годи на, тако да за три годи не, 
када је тај посао у пита њу, 
идем у пен зи ју.

Што се тиче музи ке и 
„Бистри ка“ ту не иде те у пен
зи ју.

- Сигур но не. Ја увек у шали 
при чам како је пред нама тек 
кари је ра зато што вели ке кари-
је ре наста ју, пого то во у овој 
обла сти 

„ворлд мју зик“ негде у касним 
годи на ма. Иску ство је то које 
пра ви кари је ру, као што је то 
сво је вре ме но ура дио Буе но ви-
ста соушл клаб орке стар. Сви 
зна мо да ти људи има ју по 90 
годи на, дај боже да дожи ви мо 
те годи не, дакле, пред нама је 
тек кари је ра коју тре ба да 
изгра ди мо, ја имам тек 62 годи-
не, шта је то, то је тек поче так. 
И оно што је јако важно, конач-
но смо покре ну ли чита ву ту 

неку нову ска ла ме ри ју, отво ре на је 
наша нова јутјуб стра ни ца и то јако 
лепо води наш Сале. Годи на ма се 
бави мо музи ком, а ника да то нисмо 
има ли сре ђе но како тре ба, има ли смо 
сајт који нисмо зана вља ли, сада је то 
све кре ну ло у новом сме ру, има мо и 
стра ни цу за Биља Крстић и орке стар 
Бистрик, има и ради о ни ца сво ју стра-
ни цу. Сале нас наго во ра да ура ди мо и 
неки ремикс и поша ље мо неке зани-
мљи ве ства ри у ино стран ство, да 
ди-џе-јеви то нешто одра де, може да 
се деси да и у том сми слу напра ви мо 
неку кари је ру. Сада је све конач но 
нека ко уве за но како тре ба, баш се 
добро осе ћам и имам ути сак да ће то 
све сада још мно го боље да функ ци о-
ни ше.

Већ са гру пом „Сун цо крет“ су се 
поја ви ле обра де неких ста рих, 
извор них песа ма, да ли је то био 
неки поче так Вашег инте ре со ва ња, 
јер када сте кре ну ли у соло кари је ру 
на почет ку је то била поп музи ка.

-  То је било вре ме аку сти ча ра. Сви 
аку сти ча ри су обра ђи ва ли те тра ди ци-
о нал не теме, али ту је мело ди ја ком-
по но ва на, а кори шће ни су ста ри тек-
сто ви, нпр „Мој ђер да не“ или „А што ти 
је мила кће ри“. То су све биле нове 
мело ди је, тако да нисам сигур на да су 
то били моји први кора ци. У мојој кући 
се мно го пева ла народ на песма, слу-
шао се Радио Бео град 1 и орке стри 
који су тада ужи во сви ра ли. Сећам се 

кад је радио сти гао у нашу кућу, то нам 
је била све ти ња. Само је тата смео да 
укљу чи радио, а ми смо седе ли и слу-
ша ли тада попу лар не еми си је. Тада 
сам први пут чула за Ксе ни ју Цицва-
рић, Мару Ђор ђе вић, Јор да на Нико ли-
ћа, Цуне та Гој ко ви ћа. То је нешто што 
сам поне ла од куће. Када сам оти шла 
на факул тет има ла сам пред мет који 
се звао музич ки фол клор, пре да вао 
ми је наш еми нент ни етно му зи ко лог 
Дра го слав Девић. Има ла сам сре ћу да 
нам око вокал них аран жма на сво вре-
ме рада са „Бистри ком“ пома же Микан 
Обра до вић, позна ти етно му зи ко лог. 
Све се то негде уве за ло, дакле као 
мала сам слу ша ла ту музи ку, потом на 
факул те ту, а онда је дошао тре ну так 
када сам рекла доста поп музи ке и 
ушла ту, кроз та вра та и све је испа ло 
добро.

Ви тра жи те музи ку како са нашег 
под не бља, тако и зема ља у окру же
њу – Руму ни ја, Бугар ска. Шта је то 
што вас при ву че некој песми, да ли 
је то текст, ком по зи ци ја…

- Све, мене јако зани ма ју те варо-
шке, град ске песме са кра ја 19. века, 
мада ја певам песме и „на глас“ и „из 
вика“, дакле то је и ста ри ја и нови ја 
вокал на тра ди ци ја. Мада, мени више 
лежи и више волим да певам варо шке 
песме и на новом албу му све су такве 
песме. Нека ко су оне запо ста вље не, а 
боље место су про на шле ста ре песме 
на глас захва љу ју ћи етно му зи ко ло зи-

ма који то фор си ра ју. Али, ја 
мислим да нису ништа мање 
лепе, напро тив, те ста ре варо-
шке песме. Оне има ју један 
посе бан печат, има ју фено ме-
нал не мело ди је и то је нешто 
што људе нај ви ше при вла че. 
Нарав но, ту је текст, али када 
се упот пу ни са неком рас ко-
шном мело ди јом онда је то пун 
пого дак. Песма мора, када је 
бирам, прво да ми се допад не 
ако је слу шам, ако гле дам нот-
ни текст мора да ми се допад-
не то што про чи там, дакле јако 
је важан тај неки први кон такт. 
Некад се ура ди аран жман за 
неку песму, али то није то, про-
сто нека песма се не да обра-
ди ти. Када се при ча о аутен-
тич но сти, то је диску та бил но, 
јер ви чим пева те неку песму 
даје те јој нешто ново, и онда 
нема ту аутен тич но сти. Песма 
има свој пут и живи свој живот 
тако што се пре но си с коле на 
на коле но. Сва ка ко ту пома же 
и што радим у Радио Бео гра ду, 
њихо ва фоно те ка је јед на од 
нај бо га ти јих у Евро пи, тај извор 
је врло битан. Ту су архив ски, 
терен ски сним ци и док сам 
жива нећу сти ћи сигур но све да 
пре слу шам, али ми је то 
доступ но и важно је да могу да 
кори стим и нешто про на ђем.

Смиља Џакула

Увек на кон цер ти ма има те инте
ре сант ну гар де ро бу, те хаљи не су 
заи ста атрак тив не, као неке скулп
ту ре. Како их бира те и ко се бри не 
о вашој сцен ској гар де ро би?

-  Ми има мо сре ћу да је са нама 
Ружа Рудић и она бри не о томе. Она 
купу је те мате ри ја ле, осми шља ва 
моде ле, има заи ста злат не руке, све 
сама шије. Као што нам је важна 
фоно те ка за музи ку, у овом сми слу је 
то Ружа. Она осми сли сви ма гар де-
ро бу. Тако да не мора мо да зове мо 
раз не спон зо ре или кре а то ре, наш 
кре а тор је Ла Роуз, она је наш злат ни 
руд ник.

Ружи не кре а ци је

Биља Крстић у Руми (Фото: Л. Јергић)
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На са мом ис то ку Сре ма, где се 
срем ска рав ни ца до ди ру је са 
де сном оба лом Ду на ва, сме ште-

но је јед но не та ко ма ло и вр ло за ни-
мљи во се ло – Бе ле гиш.

На бла го та ла са стом те ре ну ду нав-
ске оба ле, се ло се про сти ре на око 43 
ква драт на ки ло ме тра, на око 25 ки ло-
ме та ра од Зе му на, и око 15 од Ста ре 
Па зо ве, чи јој оп шти ни при па да.

Сам на ста нак се ла ве зу је се за 16. 
век и до ла зак 23 по ро ди це у овај крај. 
Та да је се ло пр ви пут по че ло да се 
об ли ку је, та ко што су у ње му по че ле 
да ни чу пле те не ку ће и цр ква, са 

Уз широк Дунав
у рав ном Сре му

Основ но обра зо ва ње у овом срем-
ском селу посто ји још од поло ви не 18. 
века, а први учи тељ пре ма писа ним 
тра го ви ма био је Андри ја Ива но вић, 
за кога се 1780. годи не гово ри ло да је 
„добар учи тељ који учи децу чита ње, 
писа ње и рачу на ње“. Ста ра шко ла у 
Беле ги шу спа ље на је 1943. годи не, а 
дана шња згра да изгра ђе на је 1952. 
годи не.

Како је вас пит но – обра зов ни рад 
орга ни зо ван данас и на који начин 
шко ла функ ци о ни ше, за М  нови не 
обја сни ла је дирек то ри ца Основ не 
шко ле „Вера Мишче вић“ Сла ви ца 
Васић Илић.

- Што се тиче ове згра де, она изгра-
ђе на је 1952. годи не. Шко ла има под-
руч но оде ље ње у Сур ду ку, чија згра-
да је изгра ђе на две годи не касни је. 
Тре нут но у обе шко ле има мо 294 
уче ни ка, од којих је 225 овде у Беле-
ги шу. Што се тиче школ ске згра де, 
она тре нут но није у функ ци ји због 

неси гур но сти, а пре ма незва нич ним 
инфор ма ци ја ма сле ди нам изград ња 
нове шко ле. Уче ни ци су нам тре нут но 
рас по ре ђе ни у шко лу у Сур ду ку и у 
адап ти ра не про сто ри је ловач ког 
дома.

Број деце расте

Да нас је Беле гиш
јед но ве ли ко се ло са 
1200 до ма ћин ста ва и 

3960 ста нов ни ка. Се ло 
је још у про шлом ве ку 

при ву кло број не
хе до ни сте из Бе о гра да 
и Зе му на да баш ов де 

се би са гра де
ви кен ди це, а до ма ће 

ста нов ни штво се
и да ље ба ви

по љо при вре дом, уз то 
што су не ки и да ље 
вер ни ри бо ло вач кој 

тра ди ци ји

БЕЛЕ ГИШ

Славица Васић Илић

Вртић
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тр ском на кро во ви ма. Та да шњи жи те-
љи Бе ле ги ша пре те жно су се ба ви ли 
ри бо ло вом, исто као и њи хов су сед 
Бе ла Киш, по ко јем је се ло и до би ло 
име. 

У дру гој по ло ви ни 18. ве ка се ло 
по чи ње ма сов ни је да се на се ља ва, 
пре те жно Ли ча ни ма, а ри бар ство је 
по ла ко по че ло да је ња ва пред раз во-
јем по љо при вре де. Та ко су пле те не 
ку ће крај оба ле за ме ње не оним зи да-
ним, ко је су би ле сме ште не на си гур-
ни јем и су вљем те ре ну. 

За вре ме Дру гог свет ског рата, у 
Беле ги шу је фор ми ра на јед на од 
кључ них пар ти зан ских база на тери то-
ри ји Вој во ди не, а 1944. годи не овде је 
фор ми ран Глав ни Народ но о сло бо ди-
лач ки одбор Вој во ди не. У овом селу 

рође на је и Вера Мишче вић, борац 
чуве не Тре ће вој во ђан ске бри га де, 
која је поги ну ла 1944. годи не у бли зи-
ни Обре нов ца, при ли ком акци је осло-
ба ђа ња Бео гра да. У бор би про тив 
фаши зма поги ну ло је пре ко 100 ста-
нов ни ка овог села, у чију част је подиг-
нут спо ме ник НОБ 1955. годи не надо-
мак основ не шко ле.

Да нас је Беле гиш јед но ве ли ко се ло 
са 1200 до ма ћин ста ва и 3960 ста нов-
ни ка. Се ло је још у про шлом ве ку при-
ву кло број не хе до ни сте из Бе о гра да и 
Зе му на да баш ов де се би са гра де 
ви кен ди це, а до ма ће ста нов ни штво се 
и да ље ба ви по љо при вре дом, уз то 
што су не ки и да ље вер ни ри бо ло вач-
кој тра ди ци ји. Дру штве ни жи вот у се лу 
до бро је ор га ни зо ван, са број ним удру-
же њи ма од ко јих су нај за ни мљи ви ја 
Ло вач ко удру же ње „Фа зан“, Клуб 
спорт ских ри бо ло ва ца „Де ве ри ка“, 
КУД  „Ни ко ла Ма рин ко вић Ми тан че“ и 
број на дру га. У Бе ле ги шу по сто ји и 
фуд бал ски клуб „По ду на вац“, оснoван 
1930. го ди не. У току је изград ња нове 
згра де са свла чи о ни ца ма и дру гим 
ком плек си ма нео п ход ним за ква ли тет-
ни је бавље ње спор том. У окви ру ста-
ди о на посто је два тере на, глав ни и 
помоћ ни, која се навод ња ва ју под зем-
ним зали ва њем. На ста ди о ну још 
посто је и нат кри ве не три би не, а ноћ ни 
тре нин зи су омо гу ће ни посто ја њем 
рефлек то ра.

За обра зо ва ње нај мла ђих ту је се о-
ски вр тић и Основ на шко ла „Ве ра 
Ми шче вић“. У окви ру шко ле функ ци о-
ни ше и про ду же ни бора вак за уче ни ке 
првог и дру гог раз ре да а послед ње 
две годи не број уче ни ка пове ћа ва. 
Само прет ход не школ ске годи не и 
почет ком, ове досе ли ло се десет уче-
ни ка, а тај тренд ће се по све му суде ћи 
наста ви ти и у будућ но сти. 

Нема ња Мило ше вић
Фото: Вла ди мир Цуца нић

Фуд бал ска тра ди ци ја у Беле ги шу је 
при лич но дуга, а Фуд бал ски клуб 
„Поду на вац“, као један од заштит них 
зна ко ва села, овде посто ји још од 
1933. годи не. 

- Фуд бал ски клуб „Поду на вац“ из 
Беле ги ша се так ми чи у Вој во ђан ској 
лиги, сек тор „Југ“,  где се тре нут но 
нала зи мо на деве тој пози ци ји. Сада 
је дошло до фор ми ра ња нове еки пе, 
са којом пла ни ра мо да буде мо при 
врху ове годи не, а сле де ће годи не, 
ако се ука же шан са, пла ни ра мо да 
уђе мо у виши ранг у Срп ској лиги. 
Тре нут но су у току при пре ме сени ор-
ског тима за првен ство које почи ње 
11. мар та, а прву утак ми цу игра мо  у 
Новом Саду – каже Алек сан дар 
Мијић, гене рал ним секре та ром овог 
клу ба.

Пре ма њего вим речи ма, омла дин-
ски клуб бро ји око 120 деча ка у кадет-
ској, пио нир ској и мла ђој пио нир ској 
(тзв. „петли ћи“) селек ци ји, које се так-

ми че у Срем ској лиги. Они сво је так-
ми че ње почи њу 15. мар та ове годи не, 
а тре нут но се за то при пре ма ју у 
спорт ској сали.

Тра ди ци ја дуга 85 годи на

Алек сан дар Мијић

Спо ме ник учесницима НОБ Реновирана црква
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ФЕНО МЕ НИ: ЗАВИ СНОСТ ОД КОЦ КА ЊА

Зави сност са нај те жим
соци јал ним после ди ца ма

Коц ка ри су
мани пу ла тив не

осо бе, скло не
пре ва ра ма и тешко је 

утвр ди ти да посто ји 
про блем док не 

наста ну после ди це 
пато ло шког коц ка ња. 

После ди це ове
зави сно сти су

поку шај само у би ства,
депре си ја,

зло у по тре ба
алко хо ла и дро га,

јер више не може да 
се сакри је про блем, 
каже пси хи ја тар др 

Ста ни мир Чеке ри нац

Коц ка ње као и све игре на сре ћу 
се углав ном посма тра ју као вид 
дру штве не рекре а ци је. На ову 

поја ву се гле да изу зет но бла го на кло-
но, а када са та иста поја ва посма тра 
као про блем ауто мат ски поста је табу 
тема. Све је више кла ди о ни ца, коц-
кар ни ца на сва ком ћошку и све више 
оних који сва ко днев но ула жу ћи нека-
да мале суме нов ца а нерет ко и вели-
ке поку ша ва ју да брже и лак ше зара-
де. Зави сност од коц ке и свих ига ра 
на сре ћу је како мно ги обја шња ва ју 
можда и нај те жи облик зави сно сти јер 
поред оста лих обли ка зави сно сти који 
се везу ју за хемиј ске суп стан це овај 
вид је искљу чи во везан за немо гућ-
ност кон тор ли са ња наго на за коц ка-
њем. Глав ни про блем наста је када се 
та зави сност испо ља ва у таквом 
обли ку да осо ба губи кон такт са окру-
же њем, дово ди себе и дру ге око себе 
у опа сност, када осо ба пока зу је агре-
сив ност, када лаже поку ша ва ју ћи да 
при кри је про блем који има. 

Упр кос зако ну који стро го уре ђу је 
ову област број обо ле лих од пато ло-
шког коц ка ња све више и више расте, 
а пора жа ва ју ћа чиње ни ца је та да се 
све више мла дих људи бори са ова-
квим про бле мом. Углав ном су поро ди-
це те које се када осо ба дође у ста ње 
да не може да кон тро ли ше сво је наго-
не одлу че да потра же помоћ у некој 
од здрав стве них уста но ва. 

- Поре ме ћај пато ло шко коц ка ње 
при па да гру пи поре ме ћа ја који се 
нази ва ју поре ме ћа ји кон тро ле импул-
са. Јавља ју се у адо ле сцен ци ји и 
раном одра слом добу, а један од фак-
то ра који ути че на раз ви ја ње овог 
про бле ма је поре ме ћај при ла го ђа ва-
ња још у детињ ству. Ти паци јен ти 
након тога раз ви ја ју још неке од пси-
хи ја триј ских поре ме ћа ја који су веза-
ни са пато ло шким коц ка њем. Око три 
посто попу ла ци је има овај про блем и 
нај че шће се јавља код мушка ра ца, а 
ређе код жена. Савре ме на кул ту ра и 
савре мен начин живо та доне кле дик-
ти ра ју и пси хи ја триј ске поре ме ћа је. 
Сви пси хо ло шки поре ме ћа ји који се 
данас јавља ју углав ном осли ка ва ју 
живот који води мо. Ово је гру па поре-
ме ћа ја у који ма паци јент не може да 
се оду пре импул су да нешто ура ди, 
самим тим спа да у нај те жи пона шај ни 
облик зави сно сти тј. нај те жи облик не 
хемиј ске зави сно сти – каже пси хи ја-
тар др Ста ни мир Чеке ри нац.

Он дода је да лич но сти које су скло-
не овом про бле му може мо лако пре-
по зна ти по начи ну пона ша ња јер су то 
углав ном осо бе које пуно воле себе, 
има ју ути сак да су све моћ не и често 
се воде тиме да када упла те тикет 
или оди гра ју рулет да ће има ти сигу-
ран доби так. Један од про бле ма је и 
тај што се паци јент са ова квим про-
бле мом може јако тешко пре по зна ти 

јер се они који има ју про блем вешто 
кри ју, мани пу ли шу поро ди цом, при ја-
те љи ма при кри ва ју ћи овај про блем.

- Углав ном се на лече ње јавља ју 
кад дуго ви буду ужа сно вели ки, кад 
посто је про бле ми у поро ди ци, у про-
фе си о нал ном окру же њу, када раде 
неке кри ми нал не рад ње. Тада поро-
ди ца нај че шће реа гу је и такви људи 
тек тад дола зе на пре глед или кон сул-
та ци ју и запо чи њу про цес. Делом се 
шаљу у Инсти тут за мен тал но здра-
вље, а делом се овде раз ре ша ва про-
блем уко ли ко је то могу ће. Болест 
има хро нич ни ток па се самим тим 
нерет ко деша ва да се осо ба која има 
овај про блем и после лече ња поно во 
вра ћа коц ки. Посто је ситу а ци је да 

Др Ста ни мир Чеке ри нац 
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када се људи који се заду же поку ша-
ва ју да се уби ју, јер не могу да реше 
сво је про бле ме. Пери од адо ле сцен-
ци је је тај где се овај про блем нај че-
шће уоча ва. Мој послед њи паци јент 
који ми се јавио због слич них про бле-
ма је имао два де сет годи на. Ста ри ји 
се мало ређе јавља ју а ове мла ђе 
обич но нате ра поро ди ца јер се заду-
же. То су осо бе које су мани пу ла тив не 
и скло не пре ва ра ма и тешко је утвр-
ди ти да посто ји про блем док не наста-
ну после ди це пато ло шког коц ка ња. 
После ди це ове зави сно сти су поку шај 
само у би ства, депре си ја, зло у по тре ба 
алко хо ла и дро га, јер више не може 
да се сакри је про блем – каже др Чеке-
ри нац. 

Поред дуго трај ног лече ња које уз 
тера пи ју леко ви ма зах те ва и при ме ну 
бихе ви о рал не тера пи је нај бо љи саве-
зник у лече њу је поро ди ца обо ле лог 
како твр ди док тор Чеке ри нац. Он 
наво ди да је поро ди ца та која може уз 
помоћ лека ра да испра ти како иде ток 
лече ња као и да уче ству је у истом јер 
једи но чла но ви поро ди це зна ју и могу 
да про пра те како се паци јент који се 
лечи од пато ло шког коц ка ња након 
тера пи је пона ша и да ли се вра ћа или 
се не вра ћа сво јим ста рим нави ка ма. 

Соци о ло зи са ука зу ју на то да се 
овај дру штве ни про блем прак тич но не 
тре ти ра као нешто што је алар мант но 
и да је већим делом. Деца гле да ју 
сво је роди те ље како се коц ка ју и 
самим тим усва ја ју тај облик пона ша-
ња, а сама еко ном ска кри за је ути ца-
ла на то да људи поред потра ге за 
лаком заба вом у циљу скре та ња 
мисли на неке дру ге ства ри тра же и 
при ли ку за лаком зара дом. 

Како реа го ва ти на овај про блем и у 
коме тра жи ти крив ца? Да ли је дру-
штво то које тре ба кри ви ти што поред 
про пи са них зако на који важе за ову 
област има мо све више и више мла-
дих људи који се лече од пато ло шког 
коц ка ња, а још већи број оних који 
има ју ова кав про блем али то не при ја-
вљу ју? Да ли је еду ка ци ја та која тре-
ба да спре чи и про бу ди свест код свих 
нас да овај про блем није зане мар-
љив? Чиње ни ца је та да када шета мо 
ули цом у самом цен тру Срем ске 
Митро ви це има око десе так спорт ских 
кла ди о ни ца којe су широм отворенe 
за сва ког ко је жељан да уло жи мало 
а доби је пуно. 

Исти на је да се од малих уло га 
почи ње а са вели ким уло зи ма завр-
ша ва али када поста ви мо сами себи 
пита ње шта нама на кра ју оста не 
доби так или губи так одго вор је врло 
јед но ста ван. Андреа Димић

Пси хо те ра пе ут у Цен тру за соци јал ни 
рад „Сава“ Дар ко Ђор ђе вић каже да у 
Срем ској Митро ви ци као и гене рал но 
сву да по Срби ји људи не реа гу ју на ова-
кав про блем. 

- Ово је једи ни облик зави сно сти који 
је дру штве но при хва тљив и који се пре-
ћут ку је. Ко год жели може сло бод но да 
уђе у коц кар ни цу или кла ди о ни цу а 
поред тога има их сву да и у вели ком бро-
ју јер једи но што се отва ра и јесу коц кар-
ни це и кла ди о ни це. Рет ко ко про ве ра ва 
коли ко деца која ула зе у кла ди о ни це 
има ју годи на рет ко ко ако при ме ти неко 
дете и хоће да се коц ка оба ве сти њего ве 
роди те ље – кaже Дар ко Ђор ђе вић.

Он тако ђе дода је да се већи на паци је-
на та обо ле лих од пато ло шког коц ка ња 
шаље у Инсти тут за мен тал но здра вље 
у Бео гра ду и да се у Цен тру за соци јал ни 
рад не баве тим про бле мом. Међу тим, 
после тера пи је и успе шног лече ња као и 
после фазе про ла ска зави сно сти паци-

јен ти се могу обра ти ти и Цен тру за соци-
јал ни рад који у скло пу свог рада има и 
цен тар за реша ва ње међу људ ских одно-
са да би пре у ре ди ли поро дич не одно се 
на које је такав про блем неиз о став но 
ути че.

Про блем се
пре ћут ку је

Дар ко Ђор ђе вић

Филип Цви ја но вић, уче ник гим на
зи је, Срем ска Митро ви ца: Да, јако рет-
ко и углав ном из доса де. Нај че шће 
упла ћу јем мале изно се.

Дани ло Бараћ, уче ник гим на зи је, 
Лаћа рак: Не посе ћу јем кла ди о ни це. 
Нисам никад ни био нити упла ћи вао.

Радо ван Јури шић, трго вац, Срем

ска Митро ви ца: Рет ко, изу зет но рет ко. 
Немам ту нави ку. Баш кад је нека вели-
ка утак ми ца, на при мер фина ле лиге 
шам пи о на онда оди грам неки листић.

Милан Ходо ба, тето ви ра, Срем ска 
Митро ви ца: Не, ништа од тога.

Алек сан дар Цун дра, про фе сор, 
Срем ска Митро ви ца: Повре ме но посе-

ћу јем кла ди о ни цу и упла тим тикет. Неко-
ли ко пута сам доби јао и углав ном то 
радим из разо но де зато што пра тим 
спорт ска деша ва ња.

Бра ни слав Ђурак, сту дент, Лаћа
рак: Кла дим се и посе ћу јем кла ди о ни це 
два пута недељ но. Доби јао сам неки 
новац и често се кла дим из разо но де.

АНКЕ ТА: Да ли посе ћу је те кла ди о ни цу?

Доса да и разо но да

Филип Цви ја но вић, Дани ло Бараћ, Радо ван Јури шић, Милан Ходо ба, Алек сан дар Цун дра и Бра ни слав Ђурак

Чиње ни ца је та да 
када шета мо ули цом 

у самом цен тру
Срем ске Митро ви це 

има око десе так 
спорт ских

кла ди о ни ца којe су 
широм отворенe за 
сва ког ко је жељан

да уло жи мало
а доби је пуно
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Руви мо ве
вас кр сне вери ге

Про шлог четврт ка, 22. фебру а ра, у 
библи о те ци „Гли го ри је Воза ро вић“ у Срем-
ској Митро ви ци одр жа на је про мо ци ја књи-
ге „Руви мо ве вас кр сне вери ге“,  ауто ра 
Рат ка Мар ко ви ћа Риђа ни на. Ова књи га на 
поет ски начин при ка зу је иза зо ве суо ча ва ња 
са самим собом, бави се људ ским афек том 
и пори ви ма, успо ни ма, падо ви ма, обма на-
ма.

У про гра му су, поред ауто ра, уче ство ва-
ли митро вач ки књи жев ник Недељ ко Тер зић 
и библи о те кар ка Морав ка Тодић, а про мо-
ци ја је запо че ла музи ком коју су гости ма 
при ре ди ли чла но ви Цркве ног хора „Све ти 
Сава“ из Срем ске Митро ви це. Н.М.

УЛУ СИР МИ ЈУМ

Изло жба мини ја ту ра
Удру же ње ликов ник умет ни ка Сир-

ми јум ће тра ди ци о нал ну осмо мар тов-
ску про дај ну изло жбу мини ја ту ра отво-
ри ти у сре ду 28. фебру а ра у 18 часо ва 
у Цар ској пала ти.

Заин те ре со ва ни ће моћи осмо мар-
тов ски поклон дра гим осо ба ма да нађу 
међу радо вим чла но ва Удру же ња.

ГА ЛЕ РИ ЈА „ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ“

Про јек ци ја фил мо ва

Про шлог пет ка, 23. фе бру а ра,  у срем-
ско ми тро вач кој га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“ 
одр жа на је про јек ци ја фил мо ва „У за ви ча ју 
по сле смр ти жи ве ти“ и „Ре ста у ра ци ја јед не 
сли ке“. Фил мо ви ко је су по се ти о ци га ле ри је 
мо гли да по гле да ју го во ре о жи во ту и де лу 
сли ка ра Ла за ра Во за ре ви ћа.

Ла зар Во за ре вић ро ђен је 1925. го ди не у 
Ле жи ми ру, а пр ва сли кар ска зна ња сте као 
је у Шко ли за при ме ње не умет но сти у Бе о-
гра ду. Ака де ми ју ли ков них умет но сти за вр-
шио је 1948. го ди не. Ње го ва де ла се на ла-
зе у ми тро вач кој га ле ри ји ко ја но си ње го во 
име, а сви по се ти о ци про јек ци је мо гли су 
да ви де је дан њи хов део. Н.М.

ШТА Б ЗА ВАН РЕД НЕ
СИТУ А ЦИ ЈЕ У РУМИ

Ништа нас не сме 
изне на ди ти

Обу ка чла но ва Општин ског шта ба за 
ван ред не ситу а ци је одр жа на је 20. и 21. 
фебру а ра у рум ском Кул тур ном цен тру и 
ОШ „Душан Јер ко вић“ а обу ку су орга ни зо-
ва ли Наци о нал ни тре нинг цен тар Сек то ра 
за ван ред не ситу а ци је Мини ста р ства уну-
тра шњих посло ва, у сарад њи са рум ском 
општи ном и Црве ним крстом Рума.

Првог дана реа ли зо ва на је тео риј ска 
обу ка која је осми шље на тако да уна пре ди 
посто је ћа зна ња и начи не реа го ва ња у ван-
ред ним ситу а ци ја ма, док је дру ги дан био 
наме њен прак тич ној обу ци.

У Кул тур ном цен тру је одр жа на команд-
но - симу ла ци о на вежба за чла но ве рум ског 
Шта ба, а пошто је еду ка ци ја о ван ред ним 
ситу а ци ја ма од вели ког зна ча ја за све гра-
ђа не, бит но је укљу чи ти и децу, ради о ни-
ца у ОШ „Душан Јер ко вић“ је обу хва ти ла 
уче ни ке тре ћег раз ре да ове шко ле који су 
демон стри ра ли како да се пона ша ју у слу-
ча ју ван ред них ситу а ци ја, а ове њихо ве 
вежбе су пра ти ли и чла но ви Шта ба за ван-
ред не ситу а ци је рум ске општи не.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Про мо ци ја рома на
На спо ред ном  путу је назив новог рома-

на нови на ра и писца Жељ ка Мар ко ви ћа, 
који је све тлост дана угле дао у изда њу рум-
ске Град ске библи о те ке „Ата на си је Стој ко-
вић“ у чијој је чита о ни ци и пред ста вљен 23.  
фебру а ра. Жељ ко је писац већег бро ја 
рома на, путо пи са и моно гра фи ја за које је 
добио и зна чај не награ де.

Како је рекао сам аутор, реч је о рома ну, 
пси хо ло шком три ле ру чији је глав ни јунак 

Лазар Авра мо вић, архи вар који је 30 годи на 
живео неки свој папир ни живот, ван оног 
ствар ног. То се мења када откри ва да болу-
је од рака, вра ћа се на Фру шку гору у жељи 
да послед њу годи ну свог живо та про жи ви у 
сло бо ди, без тера пи ја, али чудом се сам 
изле чи. 

О послед њем рома ну Жељ ка Мар ко ви ћа 
гово рио је Жељ ко Сто ја но вић, дирек тор 
Град ске библи о те ке, као и др Меди са Коло-
ка о вић, библи о те кар Библи о те ке Фило зоф-
ског факул те та у Новом Саду. 

С. Џ.

У по не де љак, 26. фе бру а ра у Основ ној 
шко ли „Јо ван По по вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци одр жан је час еду ка ци је 

о без бед но сти на ин тер не ту и дру штве-
ним мре жа ма. Ови ча со ви пред ви ђе ни 
су за уче ни ке че твр тог и ше стог раз ре да 
основ не шко ле, а тре нут но се од ви ја ју у 
свим основ ним шко ла ма на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. О без бед но сти 
на ин тер не ту и ри зи ци ма ко је ко ри шће ње 
ин тер не та са со бом но си, као и о ме ра ма 
пре вен ци је, уче ни ци ма је го во рио Де јан 
Ко ри ца, ин спек тор  Оде ље ња кри ми на ли-
стич ке по ли ци је ПУ Срем ска Ми тро ви ца.

- Ово је ја ко бит на област. Ин тер нет се 
све ви ше ши ри и де ца све ви ше зна ју. За то 
смо ми ов де да их упу ти мо на не ке ри зи ке 
ко ји мо гу да про ис тек ну из ко ри шће ња ин-
тер не та, а нај ви ше из дру штве них мре жа, 

на који ма се они до пи су ју и из но се сво је 
лич не по дат ке. Сви смо све сни чи ње ни-
це да се пу тем ин тер не та све ви ше вр-
ше кри вич на де ла, ма да де ца о то ме не 
раз ми шља ју. Ово пре да ва ње је за то вр ло 
кон струк тив но, јер им да је мо при ме ре зло-
у по тре ба на ин тер не ту – ре као је Де јан 
Ко ри ца.

По ред ње га, ме ди ји ма се обра тио и ди-
рек тор Основ не шко ле „Јо ван По по вић“,  
Сло бо дан Сто јиљ ко вић и ис та као да је 
овај про је кат од из у зет не ва жно сти за без-
бед ност уче ни ка. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
де ца ни су све сна ри зи ка од раз ли чи тих 
вр ста на си ља ко ји ма мо гу би ти из ло же на 
на дру штве ним мре жа ма, а на овај на чин 
са зна ће пре све га шта је то што им на дру-
штве ним мре жа ма пре ти и на ко ји на чин се 
мо гу за шти ти ти.  Н.М.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Без бед но ст на ин тер не ту
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МИРО СЛАВ КАРА НО ВИЋ: ПЕСНИК И СЕЉАК ИЗ БЕЛЕ ГИ ША

Пред сед ник
као инспи ра ци ја

Нај ве ћи део 
сво јих песа ма 

Миро слав
Кара но вић је 

посве тио
је бив шем 

пред сед ни ку 
Саве та МЗ 
Беле гиш и 
сада шњем 

пред сед ни ку 
општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђу 

Ради но ви ћу, 
као и

пред сед ни ку 
Срби је

Алек сан дру 
Вучи ћу

Тешко је про ћи беле ги-
шким ули ца ма, а макар у 
про ла зу не уочи ти чове ка 

зами шље ног лица на вели ком 
мушком бици клу како иде некуд 
и маха њем поздра вља сво је 
позна ни ке. Ово лице сигур но 
позна је гото во сва ки ста нов ник 
овог села, а поред поздра ва од 
њега се увек може чути и поне-
ки стих.

Миро слав Кара но вић, песник и 
сељак, како воли себе да нази ва, 
у Беле ги шу је наве ли ко познат 
по сво јим песма ма. Како каже, 
тале нат за пое зи ју увек је носио 
у себи, а писа њем је актив но 
почео да се бави кра јем деве де-
се тих годи на. 

Оно што овог песни ка раз ли ку је од 
оста лих јесте извор њего ве инспи ра-
ци је. Поред љуба ви пре ма домо ви-
ни, њего ва нај ве ћа инспи ра ци ја био 
је дола зак на власт Срп ске напред не 
стран ке, што је пред ста вља ло пре крет-
ни цу у њего вом ства ра лач ком раду. Нај-
ве ћи део сво јих песа ма посве тио је бив-
шем пред сед ни ку Саве та МЗ Беле гиш и 
сада шњем пред сед ни ку општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђу Ради но ви ћу, као и пред-
сед ни ку Срби је Алек сан дру Вучи ћу.

- Не пишем само о пред сед ни ку 
Општи не, него је то обу хва ће но пира-
ми дал но, реци мо, вла да, Алек сан дар 
Вучић и тако даље. Кад је Ђор ђе дошао 
за пред сед ни ка, ја сам одмах стао иза 
тога и почео да пишем књи гу. Он је мно-
го чинио за нас и не може да се деси 

да неко пати, а да он то не при ме ти. Ја 
не би’ никад открио то што имам да није 
Ђор ђе та и да није Вучи ћа – рекао је 
Миро слав.

Миро слав Кара но вић све сво је песме 
зна напа мет, како каже целу буду ћу 
књи гу, а нерет ко сво је рече ни це наста-
вља сти хо ви ма.

Поред тога што се бави пое зи јом, 
Миро слав Кара но вић бави се и писа-
њем про зе. Пре ма њего вим речи ма, 
књи га коју завр ша ва, а која је посве ће на 
Ђор ђу Ради но ви ћу и Алек сан дру Вучи-
ћу тре ба да буде обја вље на у току ове 
годи не. Он из дана у дан пом но пра ти 
поли тич ку ситу а ци ју како у држа ви, тако 
и у свом селу и општи ни, а све оно што 
је у Срби ји напред но тру ди се да пре то-
чи у стих. Н. М.

Песма посве ће на 
Ђор ђу Ради но ви ћу

Да л’ је Ђор ђе? Јесте Ђор ђе овај који иде,
Мно ге очи сад у селу хоће да га виде.

Оти ш’о је веруј те му вра ти ће се вама,
Разу ми те у општи ни вели ка је тама.

Јед ног дана кад општи на поно во забли ста,
Вра ти ће се вама Ђор ђе јер му душа чиста.

И тамо га сада мно ги и грле и воле,
И деца су сва радо сна јер цве та ју шко ле.

И сви ма ће сада вама мно го лак ше бити,
Јер Ђор ђе ће свом наро ду срце покло ни ти.

Миро слав Кара но вић

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
ДОБИ ЛИ СИНА : Горан и Дра га на Јелен-

ко вић - Срем ска Митро ви ца, Зоран и 
Љиља на Бојић - Вишњи ће во, Жив ко и Сла-
ви ца Сло вић - Срем ска Митро ви ца, Дани јел 
и Алек сан дра Бла го је вић - Срем ска Митро-
ви ца, Милош и Мили ца Михић - Ста ра 
Пазо ва, Милош и Жеља на Вид ње вић - Хрт-
ков ци, Милош и Ката ри на Коли бар - Срем-
ска Митро ви ца, Јови ца и Сне жа на Бан че-
вић - Рав ње.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ : Миро слав и Срби јан ка 
Бараћ - Хрт ков ци, Миро слав и Мари ја 
Јешић - Инђи ја, Мар ко и Гор да на Сава но вић 
- Срем ска Митро ви ца, Вла ди мир и Јова на 
Јесре тић - Срем ска Митро ви ца, Милан и 
Мари ја Туру дић - Рав ње, Мишо и Нико ли на 
Гајић - Срем ска Митро ви ца, Ран ко и Ива на 
Јова но вић - Вишњи ће во, Горан и Мари ја на 
Шола ја - Мали Радин ци, Сла ви ша и Сла ђа-
на Јова но вић - Рав ње, Бра ни слав и Јеле на 
Вуко вац - Срем ска Митро ви ца, Алек сан дар 
и Дра га на Бојо вић - Бачин ци.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Срђан Рајић и 
Алек сан дра Јов чић - Срем ска Митро ви ца.

УМР ЛИ : Мили чић Радо ван рођ. 1943, 
Ста ној чев Дарин ка рођ. 1943, Мићић Горан 
рођ. 1971, Бата ло Милан рођ. 1954, Бого-
вац Нико ла рођ. 1934, Пет ко вић Душан рођ. 
1930, Рикић Нада рођ. 1954, Марин ко вић 
Дани ца рођ. 1936, Дех Влат ко рођ. 1955, 
Нико лић Мир ја на рођ. 1932, Ради шић Дани-
ца рођ. 1933, Паклар Љиља на рођ. 1943, 
Милу ти но вић Жар ко рођ. 1930, Попо вић 
Јован ка рођ. 1942, Бом бо ла Иван рођ. 
1950, Гал чић Сло бо дан рођ. 1945, Мија то-
вић Мили сав рођ. 1946, Никић Сава рођ. 
1937, Цага рић Петар рођ. 1949, Бошко вић 
Душан рођ. 1946, Ћаћић Боро рођ. 1953, 
Крче ди нац Кати ца рођ. 1936, Дми тро вић 
Анка рођ. 1930, Тахи ро вић Ружи ца рођ. 
1964, Ступ кин Фјо дор рођ. 1936, Пожар 
Љуби ца рођ. 1935, Сте ва но вић Кати ца рођ. 
1945, Геме ри Фра ња рођ. 1947, Дра гу ти но-
вић Петар рођ. 1950, Мари чић Мари ја рођ. 
1934, Вуче но вић Сте ва ни ја рођ. 1935, 
Билић Бошко рођ. 1943, Бор ко вић Милен ко 
рођ. 1930, Ђурић Ђуро рођ. 1928, Недић 
Дра ги ња рођ. 1935, Петро вић Слав ко рођ. 
1949, Бер тић Павлин ка рођ. 1954, Кања 
Саму ел рођ. 1940, Анђел ко вић Бра ни мир 
рођ. 1980, Јови чић Цве та рођ. 1933, Петро-
вић Петра рођ. 1929.

RUMA

УМР ЛИ: Божи ца Ушље бр ка, рођ. 1937.
годи не, Јеле на Ћули брк, рођ. 1931. годи не, 
Сте во Аса но вић, рођ. 1925.годи не, Божи-
дар ка Бано вић рођ. 1932. годи не, Мила 
Смо ља но вић, рођ. 1931.годи не, Босиљ ка 
Ђор ђе вић, рођ. 1929. годи не, Борис Сва тек, 
рођ. 1961.годи не, Милош Пањак, рођ. 1946. 
годи не, Душан Зиро је вић, рођ. 1933.годи не, 
Стев ка Гагић, рођ. 1938.годи не, Суза на 
Хаман, рођ. 1941. годи не, Спа со је Жива но-
вић, рођ. 1939. годи не, Ана Чолак, рођ. 
1929. годи не, Иво Иван ко вић, рођ. 1938. 
годи не, Мари ја Попо вић, рођ. 1937. годи не, 
Милан ка Јова но вић, рођ. 1948.годи не, 
Душко Вук ма но вић, рођ. 1976. годи не, Дра-
ган Ђуро вић, рођ. 1966. годи не, Миле на 
Трив ко вић, рођ. 1945. годи не, Вера Мили во-
је вић, рођ. 1957. годи не, Јован ка - Дани ца 
Кле вер нић, рођ. 1937. годи не, Гој ко Стој са-
вље вић, рођ. 1945. годи не.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на 19.00 и 21.00 час

28.2. Бер лин ски син дром
1 – 7.3. Ста љи но ва смрт
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ОВАН: Упор но поку-
ша ва те да импре си о-
ни ра те сво ју око ли ну 
или јед ну ути цај ну 

осо бу, коју сте недав но упо зна ли. 
Ипак, све што чини те више под се-
ћа на пре у ве ли ча ва ње или на пре-
те ра но екс по ни ра ње. До успе ха се 
не сти же на лак и јед но ста ван 
начин. Уме сто да интен зив но раз-
ми шља те о нечи јим мана ма боље 
је да озбиљ ни је ана ли зи ра те сво је 
пона ша ње. 

БИК: Не успе ва те нај-
бо ље да пред ви ди те 
нечи ји одго вор на 
зада ту тему или да 

успо ста ви те добар однос у кому-
ни ка ци ји са сарад ни ци ма. Не 
буди те пре ви ше раз ме тљи ви, већ 
на вре ме затра жи те нечи ју морал-
ну или мате ри јал ну подр шку. 
Воље на осо ба игно ри ше ваше 
иде је и поку ша ва да вас наве де 
на сво је пла но ве. При ја ће вам 
вита мин ска исхра на.  

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб-
но је да одло жи те 
неке послов не дого во-
ре. Повре ме но посто је 

ства ри које зах те ва ју кре а тив но 
раз ми шља ње или фазу ства ра-
лач ке инку ба ци је. За сада има те 
више пита ња него задо во ља ва ју-
ћи одго во ра, стр пљи во саче кај те 
на бољу послов ну при ли ку. Не 
може те да се осло бо ди те емо тив-
ног ути ска о јед ној осо би. Често 
раз ми шља те о јед ној осо би. 

РАК: Ваши сарад ни ци 
и при ја те љи има ју 
добре наме ре, тако да 
вас оче ку ју пози тив ни 

дога ђа ји и успе шни резул та ти на 
раз ли чи тим стра на ма. На кра ју, 
пока жи те искре ну захвал ност пре-
ма сви ма који заслу жу ју гест 
пажње или емо тив не накло но сти. 
Уко ли ко сте мла ди или сло бод ни, 
немој те окле ва ти пред осо бом 
која вам упу ћу је емо тив не сиг на ле 
и искре не ком пли мен те. 

ЛАВ: Уко ли ко вас 
при вла че неке тајан-
стве не или нео бич не 
ситу а ци је мора те да 

при хва ти те и одре ђе ни сте пен 
послов ног ризи ка. Нема раз ло га 
да пре у ве ли ча ва те сво је могућ но-
сти или да крши те основ на пра ви-
ла о посло ва њу. Изне над ни 
сусрет са јед ном осо бом за вас 
пред ста вља емо тив ни врху нац 
али на жалост то оду ше вље ње 
брже про ла зи него што бисте то 
желе ли. 

ДЕВИ ЦА: Има те 
добру про це ну о 
новим послов но- 
финан сиј ским при ли-

ка ма. Уме те да намет не те сво је 
мишље ње пред сарад ни ци ма и 
доби је те похва ле са раз ли чи тих 
стра на. Међу тим, не жели те да се 
зау ста ви те на сада шњој пози ци ји. 
Осе ћа те се као да вам неко ускра-
ћу је могућ ност новог избо ра или 
емо тив ног задо вољ ства. Сме та 
вам и сазна ње да вам неко ускра-
ћу је могућ ност новог избо ра. 

ВАГА: Почет ни неу-
спех тре ба да вас 
моти ви ше на додат ну 
упор ност. Важно је да 

напра ви те листу при о ри те та или 
да при хва ти те кори стан савет у 
даљој послов ној ори јен та ци ји. 
Вео ма сте емо тив но узне ми ре ни 
али парт нер не жели да попу сти 
пред вашим мол ба ма. Сми сли те 
неко алтер на тив но реше ње. 
При ја ће вам шет ња или нека 
спорт ска актив ност. 

ШКОР ПИ ЈА: Поку-
шај те да се дис тан ци-
ра те пре ма осо би 
која пона вља погре-

шну при чу. Све што чини те за 
пози тив ном тен ден ци јом оста-
вља добар ути сак на сарад ни ке 
и потвр ђу је вашу афир ма тив ну 
уло гу у зајед нич ком дого во ру. 
Буди те довољ но машто ви ти  
пла ни рај те неку нову заба ву у 
дво је. Учи ни те више него обич но 
како бисте оста ви ли ути сак и 
осво ји ли осо бу до које вам је 
ста ло.

СТРЕ ЛАЦ: Нема 
потре бе да се пове-
де те за лажним ути-
сци ма о новим 

послов ним при ли ка ма. Добро 
про ве ри те раз ли чи те инфор ма-
ци је и нечи ју уло гу у послов ној 
сарад њи. Поне кад ком плет ну 
ситу а ци ју тре ба поступ но ана ли-
зи ра ти на више начи на. Не 
може те зава ра ва ти бли ску осо бу 
о неким ства ри ма које делу ју као 
позна та при ча.  

ЈАРАЦ: Уко ли ко вам 
недо ста је добра 
воља или кон цен тра-
ци ја, пре пу сти те сво-

јим сарад ни ци ма да се баве ком-
пли ко ва ни јим зада ци ма који изи-
ску ју већи напор. Мора те има ти 
добру про це ну  ко може да вас 
заме ни у одлу чу ју ћем тре нут ку. 
Немој те дозво ли ти свом парт не-
ру пре те ра ну дозу само во ље или 
да зане ма ри неки зајед нич ки 
дого вор који има те. 

ВОДО ЛИ ЈА: Избе га-
вај те пре те ра но екс-
по ни ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

при ча ти о ства ри ма које пред-
ста вља ју потен ци јал ну опа сност 
за ваше послов но – финан сиј ске 
инте ре се. Увек посто ји фак тор 
про ме не и изне на ђе ња. Нема 
потре бе да наив но пот це њу је те 
парт не ро ве могућ но сти или да 
се суви ше зано си те за субјек тив-
ним про це на ма.  

РИБЕ: Иску ство вас 
опо ми ње да не тре ба 
веро ва ти осо би која 
има нео бич ну репу та-

ци ју или за коју ваши сарад ни ци 
гово ре у неком нега тив ном кон-
тек сту. Одло жи те нове финан сиј-
ске кал ку ла ци је или неки вид 
удру жи ва ња под сум њи вим окол-
но сти ма. Добро раз ми сли те и 
немој те при хва ти ти пасив ну уло-
гу пред воље ном осо бом.  

VREMEPLOV
28. фе бру ар

1842. Ро ђен је срп ски фи ло зоф 
и пи сац Ми лан Ку јун џић Абер-
дар, је дан од пр вих про фе со ра 
фи ло зо фи је на бе о град ској 
Ве ли кој шко ли, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, пред сед-
ник Скуп шти не и ми ни стар про-
све те. 
1916. У Пр вом свет ском ра ту 
за вр ше но је пре ба ци ва ње на 
Крф глав ни не од око 140.000 
срп ских вој ни ка.

1. март
1872. Је ло у сто ун је по стао пр ви 
свет ски на ци о нал ни парк. Је ло-
у сто ун је при род ни бо та нич ки и 
зо о ло шки врт у САД, нај ве ћим 
де лом у др жа ви Ва јо минг, по вр-
ши не 8.963 ки ло ме та ра ква-
драт них, у ко јем је за бра њен 
сва ки лов и оште ће ње при ро де. 

2. март
1824. Ро ђен је Бе др жих Сме та-
на, че шки ком по зи тор, ди ри гент 
и пи ја ни ста, нај зна чај ни ји пред-
став ник и за чет ник че шког 
му зич ког на ци о на ли зма. 
1983. Фил ипс и Сони пред ста ви-
ли су тех но ло ги ју сни ма ња на 
ком пакт диск. 

3. март
1955. Ел вис При сли се пр ви пут 
по ја вио на ТВ-у. 
1956. Ма ро ко је из деј ство вао 
не за ви сност од Фран цу ске. 

4. март
1941. Ју го сло вен ски кнез на ме-
сник Па вле Ка ра ђор ђе вић 
са стао се тај но у Дру гом свет-
ском ра ту у Бер хтес га де ну с 
во ђом Тре ћег рај ха Адол фом 
Хи тле ром, ко ји је за тра жио да 
Бе о град при сту пи Трој ном пак-
ту, при че му би Не мач ка и Ита-
ли ја га ран то ва ле “ин те гри тет и 
не за ви сност” Ју го сла ви је. 
1945. Чла но ви Ује ди ње ног са ве-
за ан ти фа ши стич ке омла ди не 
Ср би је осно ва ли су Омла дин ско 
фи скул тур но дру штво Цр ве ну 
зве зду. Ме ђу осни ва чи ма су се 
на ла зи ли Не бој ша По по вић, 
Ми ра Пе тро вић, Све то зар Гли-
го рић и Ми ло ван Ћи рић. 

5. март
1832. У Бе о гра ду по че ла да 
ра ди пр ва штам па ри ја у Ср би ји, 
у ко јој је као пр ва књи га штам-
пан “Са бор исти не и на у ке” 
Јо ва на Сте ји ћа. Штам па ри ја 
ку пље на у Ру си ји и до пре мље-
на у Бе о град у ма ју 1831.
1953. Умро со вјет ски дик та тор 
Јо сиф Ви са ри о но вич Џу га шви-
ли Ста љин. Као ге не рал ни 
се кре тар Ко му ни стич ке пар ти је 
од 1922. до смр ти био не при ко-
сно вен вла дар СССР и ли дер 
ко му ни стич ког све та. 

6. март
1945. Умр ла је срп ска сли кар ка 
Ми ле на Па вло вић-Ба ри ли, 
умет ник ра фи ни ра не кул ту ре, 
ко ја је сли ка ла у над ре а ли стич-
ком ма ни ру, с по себ ним осе ћа-
њем за про стор и по е тич ну 
ат мос фе ру. 
1949. Ра дио Бе о град је пр ви пут 
еми то вао ху мо ри стич ку еми си ју 
„Ве се ло ве че“. 

HOROSKOP

Сре да, 28. (15) фебру ар 
Све ти апо стол Они сим; Пре по-
доб ни Јев се ви је Пусти њак

Четвр так, 1. март (16. фебру ар)
Све ти муче ни ци Пам фил, Пор-
фи ри је и дру ги 
Петак, 2. март (17. фебру ар)

Све ти вели ко му че ник Тео дор 
Тирон

Субо та, 3. март (18. фебру ар)
Св. Лав Рим ски; Св. Фла ви јан 
Цари град ски

Неде ља, 4. март (19. фебру ар)
Све ти апо сто ли Архип, Фили-
мон и Алфи ја

Поне де љак, 5. март
(20. фебру ар)

Све ти Лав Катан ски

Уто рак, 6. март (21. фебру ар)
Пре по доб ни Тимо теј; Све ти 
Евста ти је

Crkveni
kalendar

• Наш углед у све ту стал
но расте. Нема дана да 
нам неко нешто не уде
ли. 
• Дру штво мртвих песни
ка? Знам, ми смо их ски
ну ли са буџе та!
• Тра жиш про ме не?! 
Хоћеш да поч нем од 
твог лич ног опи са!?

Тесте ни на
са печур ка ма

Састој ци:  1 пако ва ње тесте-
ни не по жељи, 400 г печур ки, 1 
павла ка, 1 јаје, мало тар тар соса, 
меша ви на сувих зачи на, миро ђи-
ја, ори га но, 1 чаша јогур та, 3 
каши ке пар ме за на.

Посту пак: Тесте ни ну ску вај те, 
а печур ке про пр жи те. Про ме шај те 
јаје, павла ку, тар тар сос, зачи не и 
пар ме зан. Густи ну одре ди те 
дода ва њем јогур та. Додај те 
печур ке. Вру ћу тесте ни ну сипај те 
пре ко при пре мље ног пре ли ва, 
про ме шај те и оста ви те покло-
пље но неко ли ко мину та. 
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СРЕД ЊЕ ВЕ КОВ НО УТВР ЂЕ ЊЕ КУПИ НИК ОДО ЛЕ ВА ЗУБУ ВРЕ МЕ НА

Пре сто ни ца Купи ник стуб 
одбра не од Осман ли ја

Под зеле ном тра вом почи ва ју оста-
ци сред ње ве ков ног утвр ђе ња 
Купи ник, који је 70 годи на после 

пада Сме де ре ва, био стуб европ ске 
одбра не од Осман ли ја и чувар срп ског 
иден ти те та. Пре сто ни ца послед њих 
срп ских деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа, 
Ђура ђа Бран ко ви ћа и Вука Гргу ре ви ћа, 
ника да није архе о ло шки истра жи ва на. 
Данас се нала зи на мапи Тури стич ке 
орга ни за ци је Општи не Пећин ци, коју 
оби ла зе зна ти жељ ни тури сти, и ђач ке 
екс кур зи је. 

Утвр ђе ње Купи ник нала зи се поред 
села Купи но во на југу Сре ма. Изгра ђе но 
је на мањем остр ву на почет ку Спе ци-
јал ног резер ва та при ро де Обед ска бара. 
Не зна се тач но када је град подиг нут, 
али пре ма исто риј ским изво ри ма први 
пут се поми ње кра јем 14. века у пове-
ља ма кра ља Жиг мун да Лук сем бур шког 
из 1387. и 1388. годи не. Први позна ти 
срп ски вели кан, који је у посе ду имао 
Купи ник, пре ма пре да њи ма спо ми ње 
се Сте фан Лаза ре вић, али кад и како га 
је добио није позна то. Након Сте фа на 
њим вла да Ђурађ Бран ко вић, прет по-
ста вља се да је то било 1427. годи не. 
По цркве ним изво ри ма деспот Бран-
ко вић после пада Сме де ре ва донео 
је мошти Све тог Луке, након што му је 
угар ски краљ Мати ја Кор вин пону дио 
деспот ску титу лу у Угар ској. 

По дола ску Вука Гргу ре ви ћа у Угар ску 
1464/1465. годи не, Кор вин њему доде-
љу је посе де, а међу њима и Купи ник. 
Касни је се у исто риј ским спи си ма, као 
вла сни ци овог сада тако зва ног „воде-

ног гра да“, поми њу и оста ли срем ски 
Бран ко ви ћи, Ђор ђе и Јован. Да је ово 
утвр ђе ње било њихов цен тар, све до-
че спи си и пове ље које су посла те из 
њега.

При ли ком осва ја ња Бео гра да 1521. 
годи не сул тан Сулеј ман Први Вели-
чан стве ни разо рио је Купи ник, који је 
пао нешто касни је осман лиј ским зау-
зи ма њем Сре ма, 1526. годи не. Пошто 
се тур ским про до ром и осва ја њи ма у 
Пано ни ји нашао дубо ко у зале ђу њихо-
ве тери то ри је, ово утвр ђе ње губи свој 

Рекон стру и са ни при каз Купи ни ка

Оста ци Купи ни ка

Први позна ти срп ски 
вели кан, који је у

посе ду имао Купи ник, 
пре ма пре да њи ма

спо ми ње се Сте фан 
Лаза ре вић, али кад и 
како га је добио није 

позна то. Након
Сте фа на њим
вла да Ђурађ

Бран ко вић,
прет по ста вља се

да је то било
1427. годи не
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У непо сред ној бли зи ни Купи ни ка нала-
зи се црква Све тог Луке коју је поди гао 
деспот Ђурађ Бран ко вић и која пред ста-
вља, по мишље њу број них истра жи ва ча, 
нај ста ри ју срп ску пра во слав ну цркве ну 
гра ђе ви ну у кра је ви ма север но од Дуна ва 
и Саве.

Црква
Све тог Луке

зна чај као погра нич но место. Од тада 
послед ња срп ска сред ње ве ков на пре-
сто ни ца лежи у руше ви на ма, а зани-
мљи во је да је њена опе ка кори шће на 
касни је при обно ви Бео град ске твр ђа ве.

Како обја шња ва ју у Заво ду за зашти-
ту спо ме ни ка кул ту ре у Срем ској 
Митро ви ци, пре ма нацр ти ма, куле су 
биле пове за не масив ним беде ми ма 
око којих је посто јао ров дуби не око 
три мета ра и шири не 17 мета ра на ула-
зној стра ни. Улаз у твр ђа ву је био кроз 
пету кулу на сре ди ни севе ро и сточ ног 
бедем ског зида, док су зидо ви гра ђе ни 
од ломље ног каме на спо ља обло же-
ног опе ком. Нај бо ље очу ва на осмо у га-
о на кула Купи ни ка, данас је висо ка око 
осам мета ра, али то је тек око тре ћи не 
њене прво бит не виси не. Зидо ви кула су 
били дебљи не од 3,5 мета ра. До данас 
је нај ве ћа тај на зашто је сва ка од кула 
Купи ни ка има ла дру га чи ји облик, иако 
су подиг ну те у исто вре ме. Прва кула је 
била кру жна, дру га осмо у га о на, тре ћа 
шесто у га о на и четвр та ква драт на.

Прет по ста вља се да је твр ђа ва про-
шла кроз две фазе у изград њи, од утвр-
ђе ња угар ског кра ља, јед но став ни је 
фор ме при ла го ђе не рато ва њу хлад ним 
оруж јем, до утвр ђе ња срп ске вла сте ле 
и деспо та у 15. и почет ком 16. века са 
топов ским кула ма и добро обез бе ђе ном 
капи јом са покрет ним мостом при ла го-
ђе ној рато ва њу арти ље ри јом због опа-
сно сти од Тура ка. 

С. Костић

Пово дом Међу на род ног дана води ча 
21. фебру а ра тури стич ка аген ци ја 
„Уно тра вел“ је орга ни зо ва ла бес-

плат но раз гле да ње Срем ске Митр о ви це. 
Међу посе ти о ци ма су били и ђаци сред-
ње еко ном ске шко ле „9. мај“. Раз гле да ње 
гра да је укљу чи ва ло оби ла зак митро вач-
ких зна ме ни то сти. Поред тога сви посе-
ти о ци ове туре су могли да чују и нешто 
више о исто ри ји Срем ске Митро ви це, 
нека да шњег Сир ми ју ма,  као и о објек ти-
ма који су се нала зи ли у овом гра ду попут 
фору ма, аустриј ске касар не, хипо дро ма, 
јевреј ске сина го ге и мно гих дру гих спо ме-
ни ка кул ту ре. али и о број ним позна тим 

лич но сти ма које су овде живе ле.
-  Све је више мла дих који су заин те-

ре со ва ни да чују инфор ма ци је о исто ри-
ји овог гра да као и оних који желе да се 
баве обим послом. Има доста стра них 
тури ста који дола зе код нас и који када 
дођу желе да што више чују о гра ду. 
Често се деси да дођу добро при пре мље-
ни и са број ним пита њи ма. Јако је важно 
да се Митров ча ни упо зна ју са сво јим гра-
дом и да ту сво ју  исто ри ју, спо ме ни ке и 
иско пи не, негу ју и пред ста вља ју посе ти о-
ци ма на пра ви начин – рекао је тури стич-
ки водич Милан Јано ше вић  

А. Димић

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Изло жба о Кине ској 
новој годи ни

Изло жбе фото гра фи ја под нази вом 
„Про сла ва Кине ске нове годи не“ 
отво ре на је 22. фебру а ра у Зави чај-

ном музе ју у Руми.
 Отва ра њу ове изло жбе је при су ство ва-

ла Гиао Сјих, ата ше за кул ту ру Амба са де 
НР Кине која је и била, уз Зави чај ни музеј, 
орга ни за тор изло жбе. Изло же не фото гра-
фи је  при ка зу је про шло го ди шњу про сла ву 
Кине ске нове годи не у пре ко 40 зема ља 
све та.

 По тра ди ци о нал ном кине ском хоро-
ско пу 2018. годи на је у зна ку „Пса“, а овај 
знак нај и зра зи ти је сим бо ли зу је искре ност 
и ода ност. Дола зак пса у кућу сим бо ли зу-
је дола зак сре ће, зато се веру је да ће ова 
годи на доне ти мно го пози тив не енер ги је. 

О начи ну обе ле жа ва ња Кине ске нове 
годи не, која се сла ви и као пра зник про ле-
ћа,  је гово рио Дра го мир Јан ко вић, а потом 
је при сут не поздра ви ла Гиао Сјих која је 
иста кла бли ске и при ја тељ ске одно се две 
земље, као и чиње ни цу да је Амба са да 
НР Кине у Бео гра ду успо ста ви ла бли ске 
одно се са Румом и Зави чај ним музе јом. 

– Захва љу јем на вашем инте ре со ва њу 
за кине ску кул ту ру која има дугу исто ри ју и 
дубо ко уте ме ље ње. Кроз ова кве изло жбе 
надам се да ћете боље упо зна ти кине-
ску кул ту ру и да ћемо  успо ста ви ти емо-
ци о нал не везе и сарад њу у будућ но сти. 
Надам се да ћете ужи ва ти у овим фото-
гра фи ја ма – рекла је Гиао Сјих. 

С. Џ.

ДАН ТУРИ СТИЧ КИХ ВОДИ ЧА

Оби ла зак Срем ске 
Митр о ви це

Отва ра ње изло жбе о Кине ској новој годи ни
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Кра љи ца та лац,
ин спи ра ци ја умет ни ци ма

Пише: др Сне жа на Булат

ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (8)
СИ МО НИ ДА ПА ЛЕ О ЛО ГИ НА СУ ПРУ ГА КРА ЉА МИ ЛУ ТИ НА

Ви зан тиј ска прин це за, 
Си мо ни да Па ле о ло ги на, 
сво јом дра ма тич ном и 

ве о ма ин те ре сант ном суд би-
ном оста ви ла је ду бок траг у 
исто ри ји сред њег ве ка. Њен 
жи вот је био ин спи ра ци ја мно-
гим умет ни ци ма, те су јој 
по све ће на ли те рар на и умет-
нич ка оства ре ња од из у зет не 
ва жно сти. Си мо ни да Па ле о ло-
ги на, кћер ви зан тиј ског ца ра 
Ан дро ни ка II, сво јом по све 
дра ма тич ном и ин те ре сант ном 
суд би ном оста ви ла је ду бок 
траг у исто ри ји сред њег ве ка. 
Ка да се го во ри о де та љи ма 
ко ји су у ве зи са жи во том 
ви зан тиј ске прин це зе, у ли те-
ра ту ри се не рет ко ци ти ра ју три 
ви зан тиј ска из во ра ко је нам 
до но се ви зан тиј ски исто ри чар 
и мо нах Ге ор ги је Па хи мер, 
ви зан тиј ски пи сац, др жав ник, 
фи ло зоф и еми сар ро меј ског 
ца ра Ан дро ни ка II Па ле о ло га, 
Те о дор Ме то хит и ви зан тиј ски 
исто ри чар Ни ћи фор Гри го ра. 

Си мо ни да „ко ја се ка сни је 
про зва Си мо ни да Ире на, бе ше 
пре кра сна де вој ка“ (Ор бин). 
Ге ор ги је Па хи мер ка зу је за ни-

мљи ву при чу о на стан ку Си мо-
ни ди ног име на. За вре ме по ро-
ђа ја ца ри це Ири не, цар Ан дро-
ник је био ве о ма упла шен, 
по што му је већ умр ло дво је 
или тро је де це. Због то га је 
цар по слу шао са вет ис ку сне и 
ча сне же не да се пред сва ку 
од по ста вље них сли ка два на е-
сто ри це глав них апо сто ла 
учвр сте под јед на ко ду ге и 
те шке све ће, исто вре ме но 
упа ље не и да се по ју ћи мо ли 
за но во ро ђен че. Ка да се при-
бли жио тре ну так по ро ђа ја, ове 
све ће су ре дом па ље не. Де вој-
чи ца се ро ди ла док је го ре ла 
све ћа на ко јој је би ла сли ка 
Си ме о на, те је по том све цу 
до би ла име – Си мо ни да. 

До га ђај ко ји је за о ку пио 
па жњу свих исто ри ча ра, је сте 
брак мла де ви зан тиј ске прин-
це зе и већ оста ре лог кра ља 
Ми лу ти на. Ни ћи фор Гри го ра је 
опи сао ка ко је до шло до скла-
па ња овог бра ка. По што ца ре-
ва се стра Јев до ки ја ни по што 
ни је хте ла да се уда за Ми лу-
ти на, кра ље во тра же ње не ве-
сте, до ве ло је ца ра Ан дро ни ка 
II у ви ше стру ке не при ли ке. Он 

је био при ну ђен да кра љу 
скре не па жњу на сво ју кћер 
Си мо ни ду, ко ја је би ла у уз ра-
сту од пет го ди на. Краљ би је 
узео се би да је од га ја док не 
до ђе у за ко ни то до ба за брак и 
по ста не су пру га“. Ка да је реч о 
Си мо ни ди ном уз ра сту пред 
уда ју, Па хи мер на во ди ње ну 
не на вр ше ну ше сту го ди ну. 
За ни мљи во је на по ме ну ти да 
Ји ре чек по гре шно на во ди Гре-
го ри ну тврд њу и ка же да „по 
Па хи ме ру, она не има ђа ше још 
ни шест го ди на, а по Гре го ри 
осам“.

Дра го це не по дат ке пру жа 
нам и По сла ни ца о ди пло мат
ском пу ту у Ср би ју по во дом 
же нид бе кра ља са Си мо ни дом 
Те о до ра Ме то хи та, у ко јој 
ди пло ма та на во ди усло ве ко ји 
су ста вље ни пред Ми лу ти на. 
Ме ђу нај ва жни јим, на шла су се 
сле де ћа три усло ва: да се Ана, 
тре ћа же на Ми лу ти но ва, пре да 
Ви зан тиј ци ма, да се тра жи 
при су ство и уче ство ва ње на 
свад би кра љи це Је ле не и да 
се утвр ди број и на чин на ко ји 
би се та о ци из ме ни ли. Пре ма 
Ме то хи то вим ре чи ма, Ми лу тин 

По што ца ре ва
се стра Јев до ки ја 

ни по што ни је
хте ла да се уда

за Ми лу ти на,
кра ље во тра же ње

не ве сте,
до ве ло је ца ра 

Ан дро ни ка II
у ви ше стру ке 

не при ли ке.
Он је био

при ну ђен да
кра љу скре не 

па жњу на сво ју 
кћер Си мо ни ду, 

ко ја је би ла
у уз ра сту

од пет го ди на

Краљ Ми лу тин и кра љи ца Си мо ни да (фре ска из ма на сти ра Гра ча ни ца)
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је при стао на све усло ве, сем 
на раз ме ну та о ца и при су ство 
мај ке-кра љи це. На Вар да ру, 
Ми лу тин је на кон мно го пре го-
ва ра ња и усло вља ва ња, ра ди 
пре ки да су ко ба, ус по ста вља-
ња ми ра и за др жа ва ња обла-
сти ко је је осво јио, пре дао 
Византиjцима сво ју же ну Ану и 
срп ске та о це, а они ње му 
прин це зу Си мо ни ду са 
византиjским та о ци ма. Гри го ра 
и Па хи мер са гла сни су у то ме 
да је Си мо ни да би ла кра ље ва 
че твр та же на, ме ђу тим, у ли те-
ра ту ри се по ја вљу је мо гућ ност 
да је Си мо ни да би ла пе та 
Ми лу ти но ва же на.

Ка зи ва ње Ни ћи фо ра Гри го-
ре, по ка за тељ је да Си мо-
ни да ни је би ла срећ на у 

Ср би ји, у ко јој је про ве ла ви ше 
од два де сет го ди на. На кон 
смр ти сво је мај ке Ири не 1316. 
го ди не, Си мо ни да је по же ле да 
оста не у род ној Ви зан ти ји и да 
се не вра ти Ми лу ти ну. Ме ђу-
тим, њен по ду хват био је не у-
спе шан, јер је краљ на ре дио 
сво јим иза сла ни ци ма да је 
вра те у Ср би ју. Упла ше на, 
сми сли ла је да об у че мо на шку 
оде ћу и та ко по бег не од за јед-
нич ког жи во та с њим. Овај 
по ку шај за мо на ше ња је та ко ђе 
осу је ћен, јер је њен по лу брат, 
Кон стан тин Па ле о лог, у стра ху 
од Ми лу ти но вих прет њи - ко је 
су знат но мо гле да угро зе 
по ло жај Ви зан ти је, из вео мла-
ду кра љи цу из ма на сти ра, 
по це пао јој мо на шке ха љи не и 
вра тио је у Ср би ју, упр кос гр че-
ви том од у пи ра њу и су за ма. 
На кон Ми лу ти но ве смр ти 1321. 
го ди не, Си мо ни да се вра ти ла у 
Ви зан ти ју и за мо на ши ла. 
Мо на шко име је оста ло не по-
зна то. 

Осим у исто риј ским за пи си-
ма, Си мо ни дин лик је сво је 
ме сто про на шао и у срп ским 
сред њо ве ков ним жи ти ји ма. 
Реч је Жи ти ју Сте фа на 
Де чан ског Гри го ри ја Цам бла-
ка, Жи во ту Кра љи це Је ле не и 
Жи во ту  кра ља Ми лу ти на 
ар хи е пи ско па Да ни ла II.

Жи ти је Сте фа на Де чан
ског Гри го ри ја Цам бла ка 
Си мо ни ду пред ста вља у ве о-
ма не га тив ној све тло сти. Цам-
бла ко ва Си мо ни да је у пот пу-
но сти не га тив но обо је на и 

при ка за на као без раз ло жно 
зла, бе стид на, скло на сплет-
ка ре њи ма, зло на мер на и 
лу ка ва же на. „Оп ште је 
ми шље ње да сред њи век ни је 
био на кло њен же на ма. Ве о ма 
че сто у ли те ра ту ри же на је 
при ка за на крај ње не га тив но – 
она је оли че ње зла, про ду же-
на ру ка ђа во ла, спрем на да 
учи ни или на го во ри на зло 
де ло“ (Све тла на То мин). Цам-
блак је Си мо ни ду озна чио као 
глав ног крив ца за Сте фа но во 
осле пље ње. На и ме, Ми лу тин 
је за ве ден и за сле пљен, под-
ле гао стра сти ма сво је мла де 
же не Си мо ни де. Она је у Цам-
бла ко вом жи ти ју ока рак те ри-
са на и као ђа во љи иза сла ник. 
Не би ли по дроб ни је опи сао 
овај до га ђај и ука зао на го то во 
исте окол но сти, пра ви па ра ле-
лу са ви зан тиј ским и би блиј-
ским на сле ђем. Ипак, Цам-
блак „не на во ди на чи не ко ји ма 
је мла да Си мо ни да ус пе ла да 
на го во ри му жа на ово зло де-
ло, ни ти спо ми ње би ло ка кве 
оп ту жбе, али се на осно ву 

па ра ле ле са Кон стан ти ном 
Ве ли ким, Фа у стом и Кри спом 
мо гу на слу ти ти мо ти ви ко је је 
има ла Си мо ни да“. Ва ља ис та-
ћи да се Цам бла ко во при ка зи-
ва ње узро ка осле пље ња Сте-
фа на Де чан ског, раз ли ку је од 
оно га што нам го во ре исто риј-
ске књи ге, али и Жи вот кра
ља Ми лу ти на ар хи е пи ско па 
Да ни ла II. Ови спи си ниг де не 
по ми њу Си мо ни ду као крив ца 
за Сте фа но во ли ша ва ње 
ви да, већ по бу ну ко ју је Сте-
фан по ди гао и оче ву ка зну ко ја 
је сле ди ла на кон ова ко вог 
по ступ ка. 

Да ни ло у Жи во ту кра ља 
Ми лу ти на, пак, осли ка ва 
Си мо ни дин лик на пот пу-

но дру га чи ји на чин. Дав но је 
Ру ва рац за па зио да „ар хи е пи-
скоп Да ни ло спо ми ње у Жи ти-
ју то га свог до бро тво ра са мо 
кра љи цу Си мо ни ду, а не ка же 
нам ни ко је Сте фа на Де чан-
ског ро дио“ (Ру ва рац 1934: 
16). Да ни ло Си мо ни ду при ка-
зу је као до бро ду шну и по бо-
жну кра љи цу. Де та љи из овог 

жи ти ја су ите ка ко од ве ли ке 
ва жно сти, јер нам омо гу ћа ва ју 
да до ђе мо до са зна ња о то ме 
ка кав је био кра љи чин од нос 
пре ма по кој ном кра љу. На и ме, 
„бла го ча сти ва“ Си мо ни да се 
на кон Ми лу ти но ве смр ти, пре-
ма Да ни ло вим ре чи ма, вра ти-
ла у Ца ри град. Ми лу тин је две 
и по го ди не, на кон сво је смр ти, 
био про гла шен за све ца, а 
ка да је Си мо ни да чу ла ову 
вест, ве о ма се об ра до ва ла. 
Да ни ло на во ди овај чин ка ко 
би ста вио до зна ња да Си мо-
ни да ни је оти шла из Ср би је 
гнев на, осе ћа ју ћи мр жњу пре-
ма по кој ном му жу, већ на су-
прот то ме, ве о ма га је по што-
ва ла и, при том, одр жа ва ла је 
ве зе са Ср би јом. Гри гор нам 
оста вља по да так о то ме да је 
Си мо ни да обу кла мо на шку 
оде ћу, али ар хи е пи скоп Да ни-
ло пре ци зно на во ди и ма на-
стир у ко ме се она за мо на ши-
ла.

Жи вот кра љи це Је ле не 
ар хи е пи ско па Да ни ла II та ко ђе 
са др же за ни мљи ве де та ље о 
Си мо ни ди Па ле о ло ги ни. 
Си мо ни да је у овом жи ти ју 
осли ка на као „хри сто љу би ва“ 
и „бла го ча сти ва кра љи ца“, 
ко ја ис ка зу је ве ли ко по што ва-
ње пре ма мај ци кра ља Ми лу-
ти на. По ка за тељ то ме је сте 
ње на по се та и по кло ње ње 
гро бу кра љи це Је ле не. Ко ли ко 
је Си мо ни да во ди ла ра чу на о 
по ро дич ним од но си ма, те жи ла 
по ми ре њу бра ће Ми лу ти на и 
Дра гу ти на, огле да се и у 
ње ном тра же њу до пу ште ња 
од кра ља Ми лу ти на да се 
са ста не са кра љи цом Ка та ли-
ном. При ча о по се ти кра љи ца 
Си мо ни де и Ка та ли не гро бу 
кра љи це Је ле не, ука зу је на 
ве о ма до бре од но се ме ђу 
же на ма кра ља Ми лу ти на и 
Дра гу ти на и њи хо во ве ли ко 
по што ва ње пре ма мај ци кра-
ље ва. Прин це за Па ле о ло ги на 
је би ла ин спи ра ци ја мно гим 
умет ни ци ма, те су јој по све ће-
на ли те рар на и умет нич ка 
оства ре ња, од из у зет не 
ва жно сти. Си мо ни да је ин спи-
ри са ла Ми лу ти на Бо ји ћа, ко ји 
јој је по све тио дра му Кра ље ва 
је сен, Ми ла на Ра ки ћа ко ји је 
на пи сао пе сму Си мо ни да, а не 
тре ба за бо ра ви ти не за о би ла-
зну фре ску из цр кве Ус пе ње 
Пре све те Бо го ро ди це у Гра ча-
ни ци, као ни опе ру Си мо ни да 
Јо си па Ку лун џи ћа и Ста ној ла 
Ра и чи ћа. По себ но је за ни-
мљи ва чи ње ни ца да је лик 
кра љи це Си мо ни де до спео и у 
до ме не деч је књи жев но сти. 
На и ме, упра во је она глав ни 
ак тер деч јег ро ма на Сло бо да-
на Ста ни ши ћа, под на зи вом 
Си мо ни да.

(У сле де ћем бро ју:
Теодора, прва жена краља 

Стефана Дечанског)

При ча о по се ти кра љи ца Си мо ни
де и Ка та ли не гро бу кра љи це Је ле
не, ука зу је на ве о ма до бре од но се 
ме ђу же на ма кра ља Ми лу ти на и 
Дра гу ти на и њи хо во ве ли ко по што
ва ње пре ма мај ци кра ље ва

Упла ше на, сми сли ла је да об у че мо на шку оде ћу и 
та ко по бег не од за јед нич ког жи во та с њим. Овај по ку
шај за мо на ше ња је та ко ђе осу је ћен, јер је њен по лу
брат, Кон стан тин Па ле о лог, у стра ху од Ми лу ти но вих 
прет њи  ко је су знат но мо гле да угро зе по ло жај Ви зан
ти је, из вео мла ду кра љи цу из ма на сти ра, по це пао јој 
мо на шке ха љи не и вра тио је у Ср би ју, упр кос гр че ви
том од у пи ра њу и су за ма

Гра ча ни ца, Ми лу ти но ва за ду жби на
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КМФ „ИНДИ АНС 2013.“ ИНЂИ ЈА

При пре ме за
пред сто је ћу сезо ну

Клуб малог фуд ба ла 
„Инди анс 2013.“ из 
Инђи је пола ко ком-

пле ти ра редо ве за пред-
сто је ћу так ми чар ску сезо ну 
2018/2019. годи на у Фут сал 
лиги Вој во ди не. Марио Мил-
ко вић, пред сед ник КМФ 
„Инди анс“ задо во љан је 
пре ла зним роком и нада се 
да ће сти ћи до циља, а то је 
саве зни ранг так ми че ња.

-Оди гра ли смо до сада 
јед ну при прем ну утак ми цу 
са тре ће ли га шем из Бео гра-

да. Ривал нам је био КМФ 
„Гро чан ски фут сал клуб“ и 
успе ли смо да оства ри мо 
побе ду 9:7. Пла ни ра мо још 
јед ну при ја тељ ску утак ми цу 
у овом делу при пре ма како 
би се еки па што боље уигра-
ла- каже Мил ко вић и дода-
је да је Упра ва клу ба задо-
вољ на при ка за ном игром 
поје ди них игра ча те оче ку ју 
да ће у сезо ни која сле ди на 
тере ну бити при ка за на игра 
на завид ном нивоу.

М.Ђ.

КМФ „Инди анс 2013.“

ИНЂИ ЈА

Шко ла пеца ња
Удру же ње спорт ских 

рибо ло ва ца „Бари ца“ 
у сарад њи са Кан це-

ла ри јом за мла де Општи не 
Инђи ја и Рибо ло вач ким 
саве зом Вој во ди не, орга ни-
зу је у Инђи ји шко ли цу 
рибо ло ва за децу. Шко ла 
рибо ло ва наме ње на је 
основ ци ма и сре до школ ци-
ма и биће реа ли зо ва на у 
три кате го ри је- основ ци од 
првог до четвр тог раз ре да, 
основ ци од петог до осмог 
раз ре да и сред њо школ ци. 
Како исти чу пред став ни ци 

Удру же ња спорт ских рибо-
ло ва ца „Бари ца“, током 
шко ле пола зни ци ће се 
упо зна ти са осно ва ма 
рибо лов ног спор та, тех ни-
ка ма пеца ња, врста ма 
риба које посто је на нашем 
под руч ју као и основ ним 
пра ви ли ма пона ша ња на 
води. Шко ла рибо ло ва је 
бес плат на, а сви заин те ре-
со ва ни могу се при ја ви ти 
на е-маил адре су: bari ca in-
dji ja@g mail.com, као и 
путем теле фо на на број 
063-833-94-29.

РУМА

Румљанке у Дохи

Дан пред  одла зак у 
Доху на Свет ско школ-
ско првен ство које су 

избо ри ле побе дом на репу-
блич ком так ми че њу школ-
ског спор та, руко ме та ши це 
рум ске Гим на зи је при мио је 
у Град ској кући 20. фебру а-
ра Сте ван Кова че вић, пред-
сед ник СО Рума.

Том при ли ком он им је као 
поклон локал не само у пра ве 
уру чио тре нер ке са општин-
ским грбом.

Са уче ни ца ма Гим на зи-
је, нај бо љим репу блич ким 
руко ме та ши ца ма, на при-
је му су биле и Вера Мило-
ван че вић, њихо ва про фе со-
ри ца физич ког вас пи та ња и 
тре нер, као и Софи ја Бла го-
је вић, дирек тор ка Гим на зи је 
„Сте ван Пузић“.

Дирек тор ка Софи ја Бла-
го је вић је иста кла да је 
шко ла све сна њихо вог 

вели ког успе ха и да има ју 
вели ка оче ки ва ња од њихо-
вог насту па у Дохи. 

Сте ван Кова че вић је иста-
као да је ово вели ки успех, 
не само руко ме та ши ца Гим-
на зи је, већ је то и афир ма-
ци ја Руме. 

Еки пу чине: Нина Зми ја-
њац, Боја на Ћули брк, Деја-
на Лаке тић, Јеле на Вук ми-
рић, Тео до ра Митев, Ана 
Кон стан ти но вић, Јова на 
Авра мо вић, Дуња Табак, 
Зора на Чаврић, Ива Вуи-
чић, Mилица Дрлић и Јеле на 
Шкон дрић.

Свет ско школ ско првен-
ство у дале кој Дохи, глав-
ном гра ду Ката ра, тра је од 
21. фебру а ра до 1. мар та. 

Пут за 12 рум ских  руко ме-
та ши ца и про фе сор ку Веру 
Мило ван че вић финан си ра 
Савез спор то ва Срби је. 

С. Џ.

Зајед нич ка фото гра фи ја пред пут
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ПРВО ЛИЦЕ ЈЕДИ НИ НЕ: БРА НИ СЛАВ БАЈА НЕНИЋ 

40 годи на у фуд ба лу
Вели ки заљу бље ни ци фуд бал ске 

игре често зна ју да кажу све про ла-
зи фуд бал оста је. Ко раз у ме схва-

ти ће да фуд бал има магич ну моћ, тач-
ни је он збли жу је и фасци ни ра и ста ро и 
мла до, афир ми ше игра че и фуд бал ске 
после ни ке. Сва ка гене ра ци ја има сво је 
амба са до ре, нај бо ље фуд ба ле ре, суди-
је, функ ци о не ре. 

Да је све то тач но, нај бо љи при мер 
је фуд бал ски „поли гло та“ Митров ча нин 
Бра ни слав Ненић попу лар ни Баја, који 
је у фуд ба лу пре ко чети ри деце ни је, што 
као фуд ба лер, а касни је суди ја и функ-
ци о нер. Ових дана, нарав но на фуд бал-
ском тере ну, где сва ког дана про во ди 
добар део дана, при ча ли смо са њим о 
поче ци ма кари је ре, па до данас. 

- Рођен сам 1962. годи не у Срем ској 
Митро ви ци, гра ду који нај ви ше волим и 
за који би све на све ту дао. Фуд ба лом 
сам почео да се бавим сада већ дав не 
1975. годи не у пио нир ском тиму Под ри-
ња из Мачван ске Митро ви це код чуве-
ног тре не ра Дра го ми ра Луки ћа Пуле та 
бив шег игра ча шабач ке Мачве и Сре ма. 
Нај пре сам почео као гол ман, а касни је 
постао што пер па и цен тар фор. После 
тога пут ме је водио пре ко дав но уга ше-
ног митро вач ког Пољо стро ја до Трго вач-
ког. Касни је сам завр шио 1989. годи не 
у боем ском Ака дем цу из Митро ви це, 
клу ба који се волео до бес кра ја, где се 
фуд бал схва тао више као игра него так-
ми чар ско над ме та ње. Овај клуб је тако-
ђе уга шен 1990. годи не. Фуд бал сам 
више волео као заба ву и дру же ње и зато 
нисам пости гао више од про сеч не кари-
је ре.

Одмах по окон ча њу играч ке кари је ре 
на наго вор мог вели ког при ја те ља из све-
та фуд ба ла Саве Стој че ви ћа, поло жио 

сам испит за фуд бал ског суди ју 1989. 
годи не. Почео сам брзо да напре ду јем 
почев ши од нај ни жег ран га и за све га 
три годи не поло жио испит за репу блич-
ког суди ју у коми си ји код чуве ног Душа на 
Мак си мо ви ћа као нај бо љи у кла си. 

Убр зо сам почео суди ти Вој во ђан ску 
лигу где сам оста вио упе ча тљив траг. У 
то вре ме а и данас морао си има ти неко-
га иза себе да би даље напре до вао, а 
ја то нисам имао јер сам свој пут кро јио 
сам. Иако сам годи на ма био међу нај у-
спе шни ји ма по оце на ма, даље нисам 
могао из наве де них раз ло га. 

У међу вре ме ну сти гле су и годи не, а и 
под мла ђи ва ње и тати ни сино ви па сам 
схва тио да је вре ме за крај. После 13 
годи на дру же ња са пиштаљ ком, опро-
стио сам се 2002. годи не у при ја тељ ској 
утак ми ци на ста ди о ну воље ног Сре ма, 
у утак ми ци са прво ли га шем Вој во ди ном 
из Новог Сада, пред 3000 мени мно го 
дра гих мојих сугра ђа на. У кари је ри сам 
судио или био помоћ ник на више од 280 
утак ми ца широм Сре ма и Вој во ди не, без 
ијед не мрље на обра зу.

Након тога поста јем деле гат – кон-
тро лор на листи Вој во ђан ске лиге, а 
у матич ној орга ни за ци ји и пред сед ник 
коми си је за ства ра ње и уна пре ђе ње 
мла дих суди ја, пуних шест годи на. За 
то вре ме ство рио сам пре ко 30 суди ја, 
мно ги су пре ва зи шли самог учи те ља у 
напре до ва њу. 

 Тада је Митро ви ца има ла шест глав-
них суди ја на Срп ској лиги, 10 на Вој во-
ђан ској лиги, што је мно ги ма упа да ло у 
очи. Оста је жал што није дан од њих није 
судио Супер лигу Срби је, нај ви ше због 
мог горе наве де ног при ме ра, и ако су 
све то били инте лек ту ал ци, еко но ми сти, 
прав ни ци, агро но ми, а дав но су сви из 

оча ја напу сти ли удру же ње суди ја. 
2010. годи не када сам схва тио да се 

борим са ветре ња ча ма и да је вре ме 
да мла ђи пре у зму одго вор ност трај но 
напу штам удру же ње суди ја и посве ћу-
јем се раду клуп ском фуд ба лу, тач ни је у 
ФК Рад нич ки из Срем ске Митро ви це. Са 
мањим одсу стви ма у Хесни је већ пуних 
шест годи на, завр ша ва сво ју при чу Баја. 

Бра ни слав Баја Ненић тре нут но је на 
месту гене рал ног секре та ра хеснер ског 
клу ба. Свој посао оба вља бес пре кор но. 
Тре нут но је ФК Рад нич ки у вели кој кри-
зи и тешкој и одлуч ној бор би за опста нак 
у Срп ској лиги гру па Вој во ди на. Бра ни-
слав Баја Ненић је иску сан, неза ме њив 
и дра го цен члан упра ве и лева и десна 
рука пред сед ни ка Лон ча ре ви ћа и дирек-
то ра Стој ко ви ћа.

На кра ју нам је рекао: Фуд бал зна чи 
пуно одри ца ња од нор мал ног живо та, 
али без њега не могу и у њему ћу оста ти 
све док он мене тре ба. 



42 28. FEBRUAR 2018.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

При ро да је Ста ром Слан ка ме ну пода ри ла број не тури
стич ке вред но сти: лесне насла ге једин стве не у Евро пи, 
леко ви ту мине рал ну воду, реку бога ту рибом, пре ле пу 
оба лу, пешча не аде и пла же

На месту где Дунав под се ца крај ње 
оброн ке Фру шке горе и где се Тиса 
ули ва у Дунав нала зи се Ста ри Слан-

ка мен, нај ста ри је насе ље инђиј ске општи-
не, мало сео ско насе ље са сер пен ти на сто 
рас по ре ђе ним ули ца ма. Мно го број ни кул-
тур но-исто риј ски спо ме ни ци, све до че о 
бур ној про шло сти Ста рог Слан ка ме на. 
Архе о ло шки лока ли тет Гра ди на са оста ци-
ма твр ђа ве Аку мин кум и спо ме ник Слан ка-
ме нач кој бици гово ре о стра те шком зна ча ју 
овог места уз Дунав, који је веко ви ма пред-
ста вљао гра ни цу раз ли чи тих импе ри ја.

Из ових али и мно гих дру гих раз ло га Ста-
ри Слан ка мен пред ста вља нај по вољ ни је 
место за раз вој тури зма у општи ни Инђи ја, 
пого то во реч ног јер се нај ве ћа река у нашој 
земљи про те же дуж чита вог насе ља. Раз-
во ју реч ног тури зма допри не ли су нау ти ча-
ри оку пље ни у Удру же ње осно ва но 2003. 
годи не а ове, са око 100 чла но ва, про сла-
вља 15 годи на посто ја ња и рада.

Душан Еглен џи ја, пред сед ник Удру же ња 
нау ти ча ра Ста ри Слан ка мен исти че да су 
доста напре до ва ли од осни ва ња до данас, 
те да оку пља ју у сво јим сек ци ја ма весла че, 
спо рт ске рибо лов це, ста ри је али и оне мла-
де који су анга жо ва ни око пли ва ња и једре-
ња.

- Спо рт ским рибо ло вом се углав ном бави 
ста ри ја мушка попу ла ци ја која се са одла-
ском у пен зи ју учла њу је у наше Удру же ње. 
Они нешто мла ђи су анга жо ва ни око све га 
што је веза но за реку и воду. Ми данас има-
мо око 75 тако зва них везо ва за мала пло ви-
ла, бро ди ће, чам це, итд. - каже Еглен џи ја.

При ро да је Ста ром Слан ка ме ну пода ри-
ла број не тури стич ке вред но сти: лесне 

насла ге једин стве не у Евро пи, леко ви ту 
мине рал ну воду, реку бога ту рибом, пре ле-
пу оба лу, пешча не аде и пла же. Извор леко-
ви те мине рал не воде Сла на ча, један од 
рет ких изво ра сла не воде у Вој во ди ни, 
кори шћен је још у доба Тура ка и вео ма рано 
послу жио за фор ми ра ње бањ ског лечи ли-
шта. Уз Ста ри Слан ка мен, на оба ли Дуна ва 
сме штен је Заград - нека да шње рибар ско 
село које гово ри о тра ди ци ји рибо ло ва и 
добрим рибо лов ним тере ни ма који овде 
посто је. Пред сед ник Удру же ња нау ти ча ра 
каже да су то све раз ло зи због којих тури сти 
желе да дођу у Ста ри Слан ка мен, али да за 
њих још увек нису ство ре ни сви нео п ход ни 
усло ви. Сто га се Удру же ње нау ти ча ра, пре 
неко ли ко годи на, укљу чи ло у акци ју Мини-
стар ства тури зма која под ра зу ме ва раз вој 
тури зма на река ма и језе ри ма у Срби ји.

- Ми смо одлу чи ли да свој допри нос раз-
во ју тури зма дамо орга ни зо ва њем тако зва-
них про мо тура које под ра зу ме ва ју пано-
рам ско раз гле да ње Ста рог Слан ка ме на са 
бро ди ћа којим посе ти о це вози мо до ушћа 
реке Тисе у Дунав, које се нала зи на 1215 
кило ме тру тока Дуна ва. Уз пано рам ско раз-
гле да ње могу да ужи ва ју у музи ци и при ча-
ма нашег води ча - каже пред сед ник Удру же-
ња нау ти ча ра у Ста ром Слан ка ме ну у дода-
је:

- Про мо туре се орга ни зу ју сва ког викен-
да, јед ном или два пут днев но, зави сно од 
бро ја посе ти ла ца. Има мо добру сарад њу са 
Тури стич ком орга ни за ци јом Вој во ди не која 
орга ни зу је посе те Ста ром Слан ка ме ну, али 
сара ђу је мо и са тури стич ким аген ци ја ма из 
Мађар ске, ода кле нам дола зе посе ти о ци 
који живе у гра до ви ма који се нала зе уз 

реку па их инте ре су је да на лицу места 
виде где се Тиса ули ва у Дунав.

Поред орга ни зо ва ња про мо тура Удру же-
ње нау ти ча ра посе ти о ци ма може да пону ди 
камп про стор за при ко ли це, затим део пла-
же где су, поред мно гих дру гих пла но ва,  
пред ви де ли изград њу базе на за нај мла ђе.

- Базен ћемо изгра ди ти јер је важно да 
сви они који дола зе и бора ве поред реке 
зна ју да пли ва ју. Ми смо на дужи вре мен ски 
пери од заку пи ли град ско гра ђе вин ско 
земљи ште захва љу ју ћи доне тој одлу ци 
Скуп шти не општи не Инђи ја и има мо мно го 
пла но ва. На заку пље ном земљи шту смо 
изгра ди ли клуп ску згра ду а уз њу посе ду је-
мо и дру ге објек те, ради о ни це за поправ ку и 
одр жа ва ње пло ви ла - каже Душан Еглен џи-
ја, пред сед ник Удру же ња нау ти ча ра у Ста-
ром Слан ка ме ну.

Он исти че да Ста ри Слан ка мен има мно-
го тога да пону ди тури сти ма и да би се уз 
изград њу шета ли шта поред реке пове ћао 
број тури ста који би желе ли да посе те ово 
место у општи ни Инђи ја. Када је само Удру-
же ње у пита њу, каже Еглен џи ја, они се при-
пре ма ју за пред сто је ћу лет њу сезо ну и са 
првим лепим дани ма наста вља ју са про мо 
тура ма.

М. Ђ.

15 ГОДИ НА РАДА УДРУ ЖЕ ЊА НАУ ТИ ЧА РА У СТА РОМ СЛАН КА МЕ НУ

Про мо туре корак
ка раз во ју тури зма

Душан Еглен џи ја

Ста ри Слан ка мен


