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15. марта отворе
на је реконструиса

на амбуланта у Великим
Радинцима. Отварању су
присуствовали градона
челник Сремске Митро
вице Владимир Санадер,
помоћник директора Кан
целарије за управљање
јавним улагањима Зоран
Диздаревић, начелник
градске управе за здрав
ствену заштиту Војислав
Мирнић, директорица
Дома здравља др Миро
слава Шево, начелник
опште медицине Дома
здрављаАдилЕлхаг,каои
председник Савета месне
заједницеВеликиРадинци
МиланМаринковић.
–Каолокалнасамоупра

ва смо посвећени здрав
ственој заштити и желимо
да свако наше село има
сређену амбуланту и док
тора у селу. С обзиром
на то да финансирамо 10
лекара из градског буџета
овимпоказујемоданам је
важна примарна здрав
ствена заштита грађана
у срединама у којим живе
– рекао је градоначелник
Сремске Митровице Вла
димирСанадер.
Помоћник директора

Канцеларијезауправљање

јавним улагањима Зоран
Диздаревић је објасниода
се наставља са реализа
цијом обнове и унапређе
ња јавних објеката како у
Србији тако и у Сремској
Митровици у сарадњи са
службомВладе Републике
Србије.
– У пројекат је уложено

окотриипомилионадина
ра. Пројекат је финанси
ралаКанцеларија за упра
вљање јавним улагањима
као служба Владе Репу
блике Србије, у срадањи

са локалном самоуправом
која је имала обавезу да
уради пројекат, спрове
денадзорисамимтимда
обезбеди део средстава
заовај пројекат–рекао је
помоћник директора Кан
целарије за управљање
јавним улагањима Зоран
Диздаревић
Председник Савета

месне заједнице Милан
Маринковић се захвалио
Влади Републике Србије и
локалној самоуправи што
су омогућили реализацију
овогпројекта.Он јетакође
додао да се у овој години
очекује помоћ покрајине
да сешкола у селу рекон
струише као и то да су од
стране локалне самоупра
веобезбеђенасредства за
завршавањесеоскекапеле.
Како се могло чути овај

пројекат је први који је
завршенуовој годиниали
не и једини. У Сремској
Митровици су предвиђена
још два објекта која ће се
радити,атосуамбулантау
Раденковићуимитровачка
Болница.

Андреа Димић
Фото: Вла ди мир Цуца нић

Рекон стру и са на амбу ла нта 

СА ОТВАРАЊА АМБУЛАНТЕ: Зоран Диздаревић,
Владимир Санадер и др Мирослава Шево

ВЕЛИ КИ РАДИ НИ ЦИ

Отворена реновирана  
амбу лан та

Као локал на 
само у пра ва смо 

посве ће ни
здрав стве ној 

зашти ти и
жели мо да

сва ко наше село 
има сре ђе ну
амбу лан ту и

док то ра у селу, 
рекао је

гра до на чел ник 
Срем ске

Митро ви це
Вла ди мир

Сана дер
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Но пасаран!
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Срушићу споменик Милошевићу, ако било ко реши 
да га подигне! Злотвор не може да добије споменик 
– изјавио је председник Зелене еколошке партије 

– Зелени, Дејан Булатовић из Шида. Дејан каже да није 
заборавио батине које је добио зато што је носио 
Милошевићеву лутку у природној величини и у 
затворском оделу, а ни затворску казну на коју је осуђен 
због тога.

Уколико се неко ипак усуди да споменик подигне, он 
обећава да ће га срушити и да не постоји начин да га 
било ко у тој намери заустави. Спреман је, каже, да 
поново жртвује слободу, јер по њему „највећи злотвор 
српског народа не може да добије споменик“. Дејан 
Булатовић има и лични однос преме Слободану 
Милошевићу и његовим стрводерима из тадашње власти. 
У тексту који је пре годину и по дана написао за М 
новине, Булатовић каже:

„Тог 24. новем бра 1996. годи не десио се опште на род
ни бунт про тив режи ма Сло бо да на Мило ше ви ћа. Тај и 
такав режим пони зио је Срби ју, осра мо тио њене гра ђа не и 
јед но став но рече но гушио је и сва ку поми сао на жељу за 
сло бо ду, бољим живо том и тежњом да се Срби ја раз ви ја, 
да буде демо крат ска и да буде место где ће њени гра ђа ни 
да живе срећ но, да се мла ди шко лу ју, да има ју посао, да 
рад ни ци и пао ри живе нор мал но од свог рада.

Такво ста ње у Срби ји иза зва ло је вели ко неза до вољ
ство наро да (сту де на та, рад ни ка, пао ра, про фе со ра, 
инже ње ра, лека ра и дру гих). Нисмо се са тим мири ли и 
хра бро смо кроз про те сте изра жа ва ли сво је неза до вољ
ство.

Нарав но, био сам у првим редо ви ма у таквим про те сти
ма. Тај 24. новем бар је карак те ри сти чан по томе што сам 
тог дана на челу огром не масе људи хра бро носио лут ку 
са ликом Сло бо да на Мило ше ви ћа у затвор ском оде лу. 
Лут ка је била сим бол режи му и жеље да дик та тор оде у 
исто ри ју. Лут ка је и данас у гла ва ма сло бо до ум них људи 
и сим бо ли зу је жељу за про спе ри те том Срби је и бољим 
живо том свих њених гра ђа на.

Тог дана, нарав но дожи вео сам стра хо те које нор ма
лан човек не може да учи ни дру гом чове ку. То су бати
не, пре мла ћи ва ње, нечо веч на мал тре ти ра ња у затво ру 
од стра не живо ти ња у лику чува ра режи ма Сло бо да на 
Мило ше ви ћа.

Такве стра хо те које сам пре жи вео су нор мал но оста ви
ле трај не после ди це на моје здра вље, али су несум њи во 
пока за ле да је жеља за сло бо дом јача од пен дре ка и дру
гих чуд них пома га ла које су зли ков ци кори сти ли за муче
ње. То ме је само оја ча ло у уве ре њу да се борим и даље.

Циљ овог мог саоп ште ња за јав ност је да се народ 
под се ти на таква вре ме на и да схва ти да се за сло бо ду и 
бољи живот мора без ре зер вно бори ти.

Током те бор бе која ни данас није пре ста ла сте као сам 
мно го при ја те ља и сабо ра ца. По одла ску дик та то ра мно ги 
од њих зау зе ли су висо ке пози ци је у држа ви. Неки од њих 
данас нису међу живи ма, неки су неста ли са поли тич ке 
сце не јер нису оправ да ли пове ре ње које им је народ ука

зао (пљач ка шка при ва ти за ци ја, лич но бога ће ње, пове ћа
ње неза по сле но сти и сиро ма штва, неа де кват на спољ на 
поли ти ка, пре фе ри ра ње лич них инте ре са...)“

Због његове последње изјаве Дејан се у приличној 
мери замерио члановима шидског огранка СПС. 
Иако је једно време, пре доласка напредњака, са 

њима био у владајућој коалицији...
Мени лично занимљивије су неке друге ствари. Да ли 

ће Милошевић добити споменик, као и Зоран Ђинђић на 
пример, тиче се Београда, и нико због тога неће питати 
некога из Шида, Дакле, тамо је адреса за протесте и 
подршку. Шидски СПС би, ако хоће могао да нађе тему 
захвалнију и ближу свом провинцијском статусу. На 
пример, Зрењанин. Који додуше није тако близак Шиду, 
али му је примеренији од пачања у београдска посла.     

Јер нисам чуо да је ико од левичара поменуо покушај 
да се Зрењанину промени име у складу са нарастајућим 
неговањем неофашизма. Нико се од чланова Дачићеве 
странке не пита зашто је њихова партија изгубила оне 
предзнаке које је имала на почетку вишестраначја у 
Србији: Антифашизам је потиснут флертовањем са 
неофашизмом, а за социјалну политику уместо СПСа се 
бори „пензионер“ Кркобабић. Да ли нас је СПС 
изневерио, обећавши наставак нечега што су започели 
СКЈ и ССРН, а што је у међувремену заборавио?   
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Пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро вић и Бра ни слав 
Неди мо вић, мини стар пољо при

вре де, шумар ства и водо при вре де 
оби шли су 16. мар та, зајед но са пред
сед ни ком рум ске општи не Сла ђа ном 
Ман чи ћем, радо ве на изград њи 
одбрам бе не лини је, одно сно оба ло у
твр де, на левој оба ли реке Саве код 
Хрт ко ва ца.

Изград ња наси па на левој оба ли 
Саве од Хрт ко ва ца до Јар ка је поче ла 
у окто бру про шле годи не а прва фаза 
завр ше на је ових дана. Инве сти тор 
радо ва су ЈП Воде Вој во ди не.

Покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић 
је иста као да су на овом месту при ли
ком вели ких попла ва пре чети ри годи
не има ли кри зне тач ке и да је зато и 
при пре ма на про јект на доку мен та ци ја 
да се ови про бле ми пре ва зи ђу.

– Ови радо ви на наси пу су пот пу но 
гото ви, вре де пре ко 120 мили о на 
дина ра, а при пре мље на је и про јект на 
доку мен та ци ја за оста ле три фазе 
које ће се ради ти. Веру јем да ћемо 
има ти обез бе ђе на додат на сред ства 
да наред не бар две, од три фазе реа
ли зу је мо током ове годи не, што зна чи 
да ћемо, када је реч о одго вор но сти 
Покра јин ске вла де, а сигу ран сам да 
ћемо ради ти зајед но са Мини стар
ством пољо при вре де, са обе стра не у 
овој и наред ној годи ни има ти пот пу но 

обез бе ђе ну лини ју и насип на Сави. 
Тако може мо пред у пре ди ти ситу а ци ју 
коју смо има ли 2014. годи не и рани јих 
годи на и обез бе ди ти сигур ност за 
пољо при вред на газдин ства, куће и 
ста нов ни штво. Нису тач не изја ве 
неких поли тич ких стра на ка да држа ва 
ништа није ради ла од тих вели ких 
попла ва, ради ли смо, јер да нисмо на 
вре ме про јек то ва ли и обез бе ди ли 
сред ства и уво ди ли изво ђа че не би 
има ли ове фазне радо ве које данас 
види мо. Кроз зајед нич ки рад и пла ни
ра ње, поде лу посла, изла зи мо из јед
ног по јед ног про бле ма и веру јем да 
ћемо за мање од годи ну дана са обе 
стра не има ти сани ра не гото во све 
кри зне тач ке које би могле пра ви ти 
про бле ме и у будућ но сти – иста као је 
Игор Миро вић при ли ком оби ла ска 
наси па код Хрт ко ва ца. 

Мини стар пољо при вре де, водо при
вре де и шумар ства Бра ни слав Неди
мо вић је под се тио да, на неких 700 

мета ра одав де, 2014. годи не је узи ман 
песак да би се бра нио добар део 
митро вач ке и рум ске општи не, а овај 
обје кат данас је само доказ коли ко се 
ради ло.

– Коор ди ни са ним радом Вла де 
Срби је и Вла де Вој во ди не учи ни ли 
смо и леву и десну оба лу Саве без
бед ном, сада смо мно го без бед ни ји и 
дале ко се оти шло у погле ду пла ни ра
ња. Што се тиче дру гих дело ва Срби
је, ради се мно го обје ка та и ста ње је 
мно го боље. Када је реч о оче ки ва њи
ма у наред них месец – два, пошто 
често у неким меди ји ма видим наја ву 
наи ла ска вели ких тала са од 1,5  2 
метра, такве наја ве нису тач не и 
ником не допри но се, али је јако важно 
да ми спрем но доче ка мо април. Сава 
ће има ти бла ги пораст у наред них 
неко ли ко дана, можда на про сто ру 
Шап ца дође мо до ван ред не одбра не, 
али то није за бри гу. Нарав но, наш 
део посла је да се обез бе ди мо, са ова 

БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ И ИГОР МИРО ВИЋ У ХРТ КОВ ЦИ МА

Нису тач не изја ве неких поли тич ких стра на ка да држа
ва ништа није ради ла од тих вели ких попла ва. Ради ли 
смо, јер да нисмо на вре ме про јек то ва ли и обез бе ди ли 
сред ства и уво ди ли изво ђа че не бисмо има ли ове оба
ло у твр де – иста као је Игор Миро вић при ли ком оби ла ска 
наси па код Хрт ко ва ца

Гради се насип
Хрт ков ци  Јарак
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Ова оба ло у твр да ће зна чи ти и за нас и за Срем ску 
Митро ви цу и за буду ћа поко ле ња у сми слу без бед но
сти, јер смо саста ви ли одбрам бе ни прстен изме ђу Хрт
ко ва ца и Јар ка, рекао је пред сед ник рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић

два – три про јек та на левој оба ли 
Саве, а рађе но је и са дру ге стра не на 
кри тич ним тач ка ма, тако да може мо 
да буде мо пот пу но мир ни што се овог 
дела Срби је тиче – ука зао је мини стар 
Неди мо вић. Он је наја вио и да ће 
пане ли који су пла ни ра ни да се поста
ве у Срем ској Митро ви ци бити поста
вље ни 2019. годи не.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
општи не је иста као да овај насип 
пока зу је одго во ран однос држа ве пре
ма дру штву, буду ћи да је на овом 
месту 2014. годи не Сава пре ти ла да 
угро зи Хрт ков це.

– Ми смо се сви суо чи ли са нечим 
што је до тада било неза ми сли во, да 
вода буде пре ко 666 цм на мере њу 
код Шап ца. Уло же но је око 130 мили о
на да се ова оба ла утвр ди и пред у пре
де неке слич не ситу а ци је. Ова оба ло
у твр да ће зна чи ти и за нас и за Срем
ску Митро ви цу и за буду ћа поко ле ња 
у сми слу без бед но сти, јер смо саста
ви ли одбрам бе ни прстен изме ђу Хрт
ко ва ца и Јар ка. Већи на Румља на и 
нема осе ћај да ми изла зи мо на Саву, 
а ми има мо 27 км сав ске оба ле и када 
дођу вели ке воде неке месне зајед ни
це, Хрт ков ци, Кле нак и Гра бов ци су 
тада угро же не, а ова кви про јек ти 
допри но се да буду без бед ни је. У рум
ској општи ни посто је бра ње ни и 
небра ње ни дело ви, бра ње ни дело ви 
су око насе ље них места и ми има мо 

десе так кило ме та ра бра ње ног дела 
оба ле , а небра ње ни део су ата ри, 
шуме и лива де – иста као је Сла ђан 
Ман чић.

Слав ко Врн џић, дирек тор ЈП Воде 
Вој во ди не је изја вио за наше нови не 
да је ура ђен насип у дужи ни од три 
кило ме тра.

 – Реч је о оба ли висо ког тере на која 
је пока за ла 2014. годи не да јој је 
потреб но додат но оја ча ње на тих три 
кило ме тра  око 1.500 мета ра земља
ног наси па и 1.500 мета ра се радио 
заштит ни зид. Над ви ше ње је у про се
ку од јед ног до 2,5 мета ра и оно тре ба 
да обез бе ди пољо при вред но земљи
ште и насе ља од неких вели ких вода. 
Ми сада ради мо на левој оба ли, а 
десна је гото ва. Прва, дру га, тре ћа и 
четвр та фаза се одно се на Гомо ла ву, 
део који се нала зи низ вод но где има 
око 1.000 мета ра неста бил не обло ге и 
ту се раде каме ни наба ча ји у доњој 
зони да би се спре чи ла даља еро зи ја 
оба ле. Прва фаза је ура ђе на, дру га 
фаза ће бити финан си ра на из про гра
ма Свет ске бан ке, а у тре ћу и четвр ту 
ми кре ће мо током наред ног месе ца 
сред стви ма које је обез бе ди ла Покра
јин ска вла да. Зна чи све те фазе се 
одно се на Гомо ла ву, а ова три кило ме
тра наси па су једин стве на фаза која је 
завр ше на – поја снио је дирек тор Врн
џић.

Сми ља Џаку ла

Може мо да буде мо пот
пу но мир ни што се овог 
дела Срби је тиче, ука зао 
је мини стар Бра ни слав 
Неди мо вић и наја вио да 
ће пане ли који су пла ни
ра ни да се поста ве у 
Срем ској Митр о ви ци 
бити поста вље ни 2019. 
годи не

Оби ла зак наси па
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АЛБОН РУМА

Уско ро град ња дру ге фабри ке
– Бри тан ска ком па ни ја по сво јим резул та ти ма пока зу је да је озби љан инве сти тор 

који сво ју про из вод њу ком плет но изво зи у Аме ри ку и ЕУ, што пока зу је и вред ност 
изво за од 20 мили о на евра. Нас раду је њихо ва одлу ка да се уђе у реа ли за ци ју дру гог 
про јек та у Руми, иста као је пред сед ник општи не Рума Сла ђан Ман чић

Албон, фабри ка енгле ске фир ме 
Аге на, успе шно послу је у Руми 
од 2013. годи не. Тре нут но 200 

рад ни ка у овој фабри ци про из во ди 
клип ња че, ком плет но наме ње не изво
зу, углав ном на аме рич ко тржи ште, за 
позна те мар ке, нај ви ше за Форд, Мер
кју ри Марин, Каминс, Нисан и Пола
рис  а наја вље на је и сарад ња са 
Рено ом што, ако се оства ри, отва ра 
могућ ност нових пого на, јер посто је ћи 
не би били довољ ни. 

Вред ност про шло го ди шњег изво за 
је била 20 мили о на евра, а ове годи не 
про це њу је се да ће извоз дости ћи 28 
мили о на евра.

Зато и наме ра ове ком па ни је да 
кре не у изград њу дру ге фабри ке у 
Руми, а укуп но тре ће у Срби ји (послу
ју и у Пећин ци ма).

То је и био повод да рум ску општи
ну и Албон 14. мар та посе ти држав ни 
секре тар у Мини стар ству при вре де 
Дра ган Сте ва но вић који је о тој новој 
инве сти ци ји раз го ва рао са дирек то
ром Албо на Исме том Гре бо ви ћем и 
пред сед ни ком Општи не Сла ђа ном 
Ман чи ћем.

Држав ни секре тар Дра ган Сте ва но
вић је иста као да сви могу бити задо
вољ ни како се раз ви ја рум ска општи
на, а када је реч о Албо ну имао је 
само речи хва ле – да је заи ста реч о 

све мир ској тех но ло ги ји и одлич ним 
усло ви ма за рад . 

– Ова квим одно сом пре ма послу, 
нов цу и раз во ју заи ста може да буде 
поно сна цела држа ва. У отва ра ње 
пого на ове фир ме у Срби ји држа ва је 
била парт нер кроз под сти цај на сред
ства пре ко Раз вој не аген ци је Срби је и 
немам сум ње да ће се и тре ћа инве

сти ци ја спро ве сти кроз парт нер ске 
одно се. Вред ност нове инве сти ци је је 
пре ко девет мили о на евра, надам се 
да ћемо се уса гла си ти и по про це ду ри 
утвр ди ти кона чан износ под сти ца ја. 
Јако је важно да се истак не да држа
ва жели да под стак не про из вод њу 
која се реа ли зу је кроз капи тал но 
интен зив не про јек те, јер смо до сад 

Фабри ка Албон у Руми

Оби ла зак пого на
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били у фази рад но интен зив них про
је ка та – рекао је Дра ган Сте ва но вић, 
уз кон ста та ци ју да је сва ка ко важно и 
да ће се упо сли ти нових 200 рад ни ка, 
али и пода так да све што се про из ве
де иде у извоз. 

– Ова ком па ни ја је сја јан амба са дор 
Срби је у све ту и јако нам је важно јер 
тако има мо шан су да у Срби ју дођу 
озбиљ не свет ске ауто мо бил ске и дру
ге машин ске ком па ни је и да нас пре
по зна ју као ква ли тет ну инве сти ци о ну 
дести на ци ју. Задо во љан сам усло ви
ма за рад, пла та ма које се овде при
ма ју, али још више пла но ви ма за 
шире ње ове ком па ни је – закљу чио је 
држав ни секре тар Сте ва но вић.

– Бри тан ска ком па ни ја по сво јим 
резул та ти ма пока зу је да је озби љан 
инве сти тор који сво ју про из вод њу 
ком плет но изво зи у Аме ри ку и ЕУ, 
што пока зу је и вред ност изво за од 20 

мили о на евра. Нас раду је њихо ва 
одлу ка да се уђе у реа ли за ци ју дру гог 
про јек та у Руми. То ће сва ка ко обра
до ва ти и оне који тра же посао у ова
квој фабри ци. Наи ме, при вред ни ци су 
ти који поди жу живот ни стан дард, али 
и општи ну. Вла да и над ле жно мини
стар ство су пре по зна ли зна чај ова
квих инве сти ци ја, а ово пока зу је и 
коли ко је послов на и при вред на кли
ма у нашој општи ни добра – иста као 
је Сла ђан Ман чић.

Дирек тор Исмет Гре бо вић је под се
тио да је фир ма у Руми од 2013. годи
не и да је одмах био план да се раз
ви ја кроз две фазе.

  Пла ни ра но је било да инве сти ра
мо девет мили о на евра, а ми смо до 
данас инве сти ра ли већ 16,5 мили о на 
евра. Сада смо на почет ку сле де ће 
фазе а то је нови про из вод ни погон од 
11.000 ква драт них мета ра који би упо
слио нових 200 рад ни ка. Про је кат је 
ура ђен и оче ку је мо поче так град ње у 
сле де ћих пар месе ци, а погон би 
почео са радом у јуну сле де ће годи не. 
Задо вољ ни смо парт нер ством са 
ресор ним Мин си тар ством и локал ном 
само у пра вом. Нај ва жни је је да смо 
наи шли на ква ли тет ну рад ну сна гу 
која је омо гу ћи ла да ово про из во ди
мо. Ква ли тет је пер фек тан, роко ви се 
пошту ју и то нам је омо гу ћи ло и пот
пи си ва ње нових уго во ра са парт не ри
ма. Нови погон зна чи нова рад на 
места, већу про из вод њу и већи извоз, 
дакле, ми смо дошли да оста не мо. У 
Шима нов ци ма запо шља ва мо само 
висо ко обра зо ва ну рад ну сна гу, тамо 
има мо 100 рад ни ка, који про из во де и 
опре му за ову фабри ку у Руми, то 
даје могућ ност да се буде кон ку рен
тан на тржи шту – изја вио је, после 
оби ла ска Албо на дирек тор Исмет 
Гре бо вић.

С. Џаку ла

Пако ва ње клип ња ча

БУЂА НОВ ЦИ

Рекон струк ци ја
две ули це

Како је и наја вљи ва но, у Буђа нов ци ма 
су 12. мар та запо че ли радо ви на пот пу ној 
рекон струк ци ји Пар ти зан ске и Ули це 
Небој ше Јер ко ви ћа која је у вео ма лошем 
ста њу. Вред ност поме ну тих радо ва је 
ско ро 56 мили о на дина ра. Упра ва за 
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не обез бе
ди ла je 46,3 мили о на дина ра, а оста так 
рум ска општи на. 

– Када буду завр ше ни радо ви на сана
ци ји, то ће пуно зна чи ти како мешта ни ма 
Буђа но ва ца, тако и свим уче сни ци ма у 
сао бра ћа ју који кори сте ове пут не прав
це. Коло воз ће бити про ши рен за један 
метар, асфалт ће се ради ти у два сло ја, 
а биће поста вље ни и ивич ња ци – рекао 
је пред сед ник Општи не Рума Сла ђан 
Ман чић. 

ОКРУ ГЛИ СТО У РУМИ

Пред ста вљен немач ки 
раз вој ни фонд

Окру гли сто под нази вом Интер ак ци ја 
јав ног и при ват ног сек то ра кроз раз вој
на парт нер ства у БФЦ СЕЕ општи на ма и 
гра до ви ма одр жан је 13. мар та у рум ском 
Кул тур ном цен тру. Пре ци зни је, то је била 
при ли ка да се пред став ни ци ма три де се
так фир ми из рум ске општи не пред ста ви 
фонд који финан си ра про јек те раз вој
ног парт нер ства који подр жа ва немач ко 
Мини стар ство за при вред ну сарад њу и 
раз вој, а реа ли зу је ГИЗ, Немач ка орга ни
за ци ја за међу на род ну сарад њу. Орга ни
за то ри окру глог сто ла су били НАЛЕД и 
рум ска општи на, уз подр шку ГИЗа.

За сред ства из овог фон да могу апли
ци ра ти фир ме које послу ју у Срби ји са 
мини мал но 25 одсто капи та ла из Европ
ске уни је. Дру ги услов је да послу ју у 
општи на ма и гра до ви ма који има ју реги о
нал ни сер ти фи кат општи не са повољ ним 
послов ним окру же њем за југо си точ ну 
Евро пу, што рум ска општи на има. 

Теку ћи позив је отво рен до кра ја мар
та, а мак си мал но ГИЗ уче шће је 50 одсто 
укуп ног тро шка про јек та или мак си мал но 
до 200.000 евра. Мак си мал но тра ја ње 
про јек та је три годи не.

 – У рум ској општи ни, пре ма ана ли зи, 
посто ји пет на е стак ком па ни ја које задо
во ља ва ју усло ве за овај фонд и које тако 
могу да подиг ну свој ниво посло ва ња и 
отво ре више нових рад них места. Дра го 
ми је што је НАЛЕД поно во у Руми, доста 
су нам помо гли, па и мени лич но, у бољој 
пре зен та ци ји општи не и ово може сва ка
ко да кори сти и при вред ни ци ма и локал
ној само у пра ви – рекао је Сла ђан Ман
чић.

 С. Џ.
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СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Ириг ће бити веома 
добро место за живот

Гаси фи ка ци јом, пла ном да се ура ди и тунел и оста лим иде ја ма и 
про јек ти ма, Ириг би поди гао свој ниво, јер важни путе ви воде пре ко 
њега. Када буде готов тунел, у Нови Сад ћемо сти за ти за 10 мину та, за 
раз ли ку од ове ситу а ци је у којој нам тре ба дупло више вре ме на. Ина
че, Нови Сад се све више шири на ову нашу стра ну, рекао је Стеван 
Казимировић у интервјуу за Сремску телевизију
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Недав но је пред сед ник Покра јин ске 
Вла де Игор Миро вић, после сед ни
це Скуп шти не АП Вој во ди не, у сво

јој изја ви гово рио је о вели ком про јек ту 
гаси фи ка ци је општи не Ириг. Гаси фи ка
ци ја Ири га пред ста вља нове пер спек ти
ве за ову фру шко гор ску општи ну. Са 
пред сед ни ком општи не Сте ва ном Кази
ми ро ви ћем раз го ва ра ли смо о том вели
ком инфра струк тур ном про јек ту, али и о 
дру гим акту ел ним тема ма. 

– Увек напо ми њем да смо ми мала 
општи на која се тру ди постиг не резул та
те да на неки дру ги, спе ци фи чан начин, 
опре де љу ју ћи се за раз вој тури зма и 
пољо при вре де – воћар ство и вино гра
дар ство. Нарав но, не може мо да се 
поре ди мо са број ни јим и већим општи
на ма које има ју већи при лив финан сиј
ских сред ста ва. Да бисмо дошли до тога 
да уби ра мо пло до ве од тури зма, нај пре 
мора мо да уре ди мо инфра струк ту ра и 
све што је потреб но како бисмо ани ми
ра ли посе ти о це и при ву кли их у нашу 
општи ну. Пре око две годи не, саста ви ли 
смо тим мла дих људи који пра ти све 
кон кур се, све про јек те. Про шла годи на 
нам је била вели ки зама јац, а сма тра мо 
да ћемо ове годи не већ пока за ти и боље 
резул та те. У про шлој годи ни има ли смо 
39 одо бре них про је ка та, са који ма смо 
кон ку ри са ли код разних нивоа вла сти, 
попут покра јин ских, Упра ве за капи тал на 
ула га ња, репу блич ких мини стар ста ва, 
Репу блич ке коми си је за јав на ула га ња. 
Од тих 39 одо бре них, ми смо про шле 
годи не завр ши ли и оправ да ли сред ства 
за 19 про је ка та. Оста ле про јек те смо 
пре не ли у ову годи ну и мора ће мо током 
прве поло ви не годи не да их завр ши мо. У 
пита њу је неко ли ко про је ка та који су нам 
одо бре ни у децем бру, тако да нису ни 
могли да буду запо че ти, нити да се ура
де тен де ри. Оче ку је мо да кре ну повољ
ни ји вре мен ски усло ви, мада, у току су 
радо ви на основ ној шко ли у Ири гу, који 
су запо че ти 15. јану а ра ове годи не. У 
пита њу је вели ка инве сти ци ја, у вред но
сти од око 130 мили о на дина ра, каже 
Сте ван Кази ми ро вић.

Што се тиче саме гаси фи ка ци је, 
про на шла сам пода так да се ради о 
про јек ту вред ном шест мили о на евра. 
Као општи на, ула зи те у озбиљ ну при
чу са ЈП Срби ја гас,  уз подр шку 
Покра јин ске вла де. Да ли сте спрем ни 
на тако вели ки иза зов?

– Да, то је вео ма озби љан посао, а тај 
про је кат је један од тих које смо пред 
себе поста ви ли. Пот пи сао сам уго вор са 
ЈП Срби ја гас кра јем новем бра про шле 
годи не, након чега се одмах при сту пи ло 
изра ди про јект не доку мен та ци је. Пун 
назив про јек та је Гаси фи ка ци ја насе ља 
општи не Ириг са Летен ком. Одмах смо 
ишли са анек сом уго во ра, јер смо после 
месец дана уви де ли да би било вео ма 
добро, када кре ну радо ви, када се буду 
пола га ле цеви, да се ујед но ста ви и 
оптич ки кабл, како би сва наша насе ље
на места доби ла  интер нет. Вред ност те 
инве сти ци је, која ће се изво ди ти две 
годи не, изно си око 6,5 мили о на евра,а 
изра да доку мен та ци је је у току. Ове 
годи не ће се ура ди ти гаси фи ка ци ја од 
Ири га до Летен ке, а сле де ће годи не 
биће покри вен источ ни део општи не. 
Сва насе ље на места у општи ни Ириг 

биће гаси фи ко ва на и има ће интер нет 
захва љу ју ћи постав ци оптич ког кабла. 

Како су реа го ва ли мешта ни Ири га 
кад су чули зна чај ну вест за тако малу 
општи ну која насто ји да ура ди оно што 
је у већим општи ни ма већ дав но ура
ђе но? Да ли су заин те ре со ва ни да се 
при кљу че, да читав тај про је кат има 
сми сла?

– Пет на е стак годи на уна зад, Ириг је 
једи на општи на која није гаси фи ко ва на, 
већ зави си од Руме у том сми слу. Веру
јем да ће бар 90 одсто њих бити при кљу
че ни на гас, јер им је потре бан за тури
зам, а наро чи то јав не уста но ве, шко ле, 
амбу лан те, све што локал на само у пра ва 
опслу жу је. До про шле годи не основ на 
шко ла, као и бол ни ца „Тер мал“ у Врд ни ку 
била је при кљу че на на мазут, што је 
пред ста вља ло про блем. Сва ка ко је нај
ве ћи број људи заин те ре со ван за гаси
фи ка ци ју, како би лак ше могле да се 
отва ра ју и хлад ња че по локал ним сели
ма. Све је пове за но у јед ну при чу, јер не 
могу људи да се баве ни воћар ством ни 
вино гра дар ством, ни тури змом без пута, 
инфра струк ту ре и гаса. 

Недав но је, при ли ком обе ле жа ва ња 
Дана општи не,  пред сед ник Покра јин
ске вла де Игор Миро вић изја вио да је 
Ириг као општи на био годи на ма запо
ста вљан и да тек сле де пра ва вели ка 
ула га ња у Ириг. Како вам се чине те 
наја ве?

– Сама чиње ни ца да нас је посе тио 
пред сед ник Покра јин ске вла де, који је 
био вео ма задо во љан том посе том, зна
чи да је у пита њу пра ва ствар, јер не би 
он тек тако посе тио нашу општи ну. 
Општи на Ириг јесте на добр ом поло жа ју, 
али изгле да као да смо сви ма само у про
ла зу, ника ко да се неко задр жи овде. А 
сада, гаси фи ка ци јом, пла ном да се ура ди 
и тунел и оста лим иде ја ма и про јек ти ма, 
Ириг би поди гао свој ниво, јер важни 
путе ви воде пре ко њега. Када буде готов 
тунел, у Нови Сад ћемо сти за ти за 10 
мину та, за раз ли ку од ове ситу а ци је у 
којој нам тре ба дупло више вре ме на. 
Ина че, Нови Сад се све више шири на 
ову нашу стра ну. Кад гово ри мо о Фру шкој 
гори, мисли мо на гре бен ски пут који се 
ради, за који је завр шен тен дер и чека ју 
се повољ ни вре мен ски усло ви. У изра ди 
је про је кат који ће овог месе ца бити 
готов, од Ири шког вен ца до рас кр сни це 
Врд ни ка и Раков ца, до Зма јев ца, а ако 
успе мо да га окон ча мо на вре ме, могу ће 
је да би до јесе ни буде завр шен тај део 
пута. Поен та је да се Фру шка гора да 
људи ма да је кори сте.

Кад покра јин ски пре ми јер каже да ће 
се у Ириг тек ула га ти, онда је то вама 
ветар у леђа. Зна чи да може те да рачу
на те на вели ке про јек те и на ства ра ње 
бољих усло ва за ваше сугра ђа не .

– Изра ђу је мо доку мен та ци је за вели ке 
про јек те, али сигур но не пре ска че мо ни 
оне мале. Упра ва за капи тал на ула га ња 
је одмах почет ком годи не рас пи са ла кон
кур се у шест обла сти, а ми смо кон ку ри
са ли у свих шест,заи ста ништа не про пу
шта мо. Пошто кон ку ри ше мо у сва кој 
обла сти, оства ру је мо при лив нов ца са 
више стра на. У овој годи ни смо доби ли 

Шта локал на само у пра ва пред у зи ма 
на пла ну демо гра фи је?

– До сада, одлу ком наше Скуп шти не, 
локал на само у пра ва је испла ћи ва ла јед
но крат ну помоћ од 25.000 дина ра само за 
прво ро ђе но дете. Међу тим, због нере дов
них испла та, дуг се наго ми лао. Наше је 
било да изми ри мо сва дуго ва ња и ми смо 
то и ура ди ли. Дошли смо на иде ју да пру
жа мо помоћ не само за прво, него и дру го, 
тре ће и четвр то дете. На Скуп шти ни смо 
доне ли одлу ку да сва ко дете доби је јед
но крат ну помоћ од по 25.000 дина ра, 
дакле до четвр тог дете та. То је добра вест 
за све који желе да про ши ре или тек 
засну ју поро ди цу на тери то ри ји општи не 
Ириг.

Помоћ поро ди ци

До про шле годи не 
основ на шко ла,
као и бол ни ца

„Тер мал“ у Врд ни ку 
била је при кљу че на

на мазут, што је
пред ста вља ло

про блем. Сва ка ко је 
нај ве ћи број људи 
заин те ре со ван за

гаси фи ка ци ју, како би 
лак ше могле да се 
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по локал ним сели ма. 

Све је пове за но у
јед ну при чу, јер
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вино гра дар ством,
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инфра струк ту ре и гаса
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нови про је кат, да се ура ди сана ци ја пута 
од Врд ни ка до Јаз ка, нашли смо финан
си је ра за про је кат, про јект ну доку мен та
ци ју пута од Јаз ка до Мале Реме те. Оче
ку је мо уско ро отва ра ње тен де ра за јав
нопри ват но парт нер ство, што се тиче 
јав не расве те. Наи ме, од Вели ке до Мале 
Реме те биће инста ли ра на лед расве та, а 
инве сти ци ја је вред на око 1,5 мили о на 
евра.   

Пољо при вре да је нешто у шта тако
ђе ула же те зна чај на сред ства, из 
локал ног буџе та, али и кроз про јек те и 
дру ге инстан це поку ша ва те да обез бе
ди те додат на сред ства. Да ли пољо
при вред ни ци то пре по зна ју и како реа
гу ју?

– Како да не. Ми смо прва власт која је 
у про шлој годи ни насу ла и уре ди ла 20 
кило ме та ра ата р ских путе ва, не би ли 
олак ша ли пољо при вред ни ци ма. Сад сви 
они лак ше и брже дола зе до сво јих пар
це ла, што је до нашег поду хва та било 
неза ми сли во. И за ову годи ну има мо 
план да ура ди мо још 20 кило ме та ра ата
р ских путе ва. Циљ нам је да сви наши 
атар ски путе ви у сле де ћих три до пет 
годи на има ју твр ду под ло гу. Сана ци ја 
целе мре же ата р ских путе ва у ири шкој 
општи ни је вели ки зало гај за локал ну 
само у пра ву. Кон ку ри са ли смо про шле 
годи не у Секре та ри ја ту за пољо при вре ду 
и оства ри ли могућ ност под сти ца ја од 50 
одсто, одно сно 50 одсто уче шћа локал не 
само у пра ве. Инве сти ци ја је вред на 33 
мили о на дина ра. Оче ку је мо да то постиг
не мо и ове годи не, јер не може мо сами 
да финан си ра мо такав поду хват, али 
може мо да кон ку ри ше мо где год види мо 
добру при ли ку.  Не запо ста вља мо ни сто
чар ство, напро тив. Има ли смо про је кат 
2012. годи не пре ко Мини стар ства пољо
при вре де, када је уве зе но 250 при плод
них јуни ца из Аустри је, које су поде ље не 
нашим сто ча ри ма. Пољо при вред ни ци су 
има ли оба ве зу да жен ско теле дају 
општи ни, како би се одре ђе ним пла ном 
број грла уве ћао.  Недав но смо поде ли ли 
44 жен ска теле та, и после рав но пет годи
на, уме сто тих 250 грла, сад има мо око 
1.000 при плод них јуни ца, кра ва симен
тал ске расе на нашој тери то ри ји. 

Да би се неко бавио пољо при вре
дом, мора да оста не на селу и да има 
добре усло ве. Коли ко се води рачу на 
о томе да мла ди оста ну у сели ма, за 
шта је потреб но да има ју све што и 
мла ди у град ским сре ди на ма? Шко ла 
у Јаз ку је у про јек ту енер гет ске ефи ка
сно сти? 

– Да, уче сни ци смо про јек та енер гет ске 
ефи ка сно сти шко ле у Јаз ку која при па да 

Основ ној шко ли „Мили ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“ у Врд ни ку. Шко ла у Врд ни ку је 
у про јек ту Кан це ла ри је за јав на ула га ња 
Репу бли ке Срби је. До лета ће бити завр
ше ни и радо ви на шко ли у Ири гу и у про
јек ти ма смо сана ци је шко ла. Што се тиче 
остан ка мла дих у сели ма, наш нај бо љи 
при мер је село Риви ца. То је спе ци фич но 
село од око 600 ста нов ни ка, које се нала
зи вео ма бли зу Ири га и Врд ни ка, и то је 
место у којем мла ди оста ју. Риви ца је 
сре ђе но село, има Дом кул ту ре, шко лу, 
вртић, ловач ко дру штво, фуд бал ски клуб, 
кул тур ноумет нич ко дру штво, актив жена 
и тако даље. Дакле, Риви ца има све што 
је потреб но за сти му ла ци ју мла дих да се 
задр же у њој, а нај ин те ре сант ни је је да у 
селу има 12 малих вина ри ја, и има доста 
мла дих људи и деце. То је модел који би 
тре ба ло само да при хва те и дру га села 
да би мла ди ма напра ви ла добру атмос
фе ру. Риви ца је нај бо љи при мер како би 
наша села тре ба ло да се раз ви ја ју.

Што се тиче реба лан са буџе та, када 
је рађен и зашто је запра во морао да 
буде ура ђен, да ли је у пита њу био 
при лив сред ста ва?

– Већ у фебру а ру мора ли смо да ура
ди мо први реба ланс. Буџет за 2018. годи
ну, први смо усво ји ли, још 15. децем бра 
про шле годи не, а он је изно сио око 715 
мили о на дина ра. Да би могли да рас пи
ше мо набав ке и све што је потреб но, 
одлу чи ли смо се за реба ланс буџе та, који 
није мно го пове ћан, око 50 мили о на 
дина ра, што су сва ка ко зна чај на сред
ства за општи ну која рас по ла же буџе том 
попут нашег. Тако да, са овим првим 
реба лан сом има мо буџет од око 766 
мили о на дина ра.  

Ири шка општи на има мно го про је ка
та, може те ли да нам набро ји те бар 
нај ве ће и нај зна чај ни је?

– Оста ло нам је да завр ши мо и оправ
да мо сред ства за 20 про је ка та, од којих 
су неке јав не набав ке завр ше не про шле 
годи не. Пре све га, на инфра струк тур не 
радо ве се одно си фак тор повољ них вре
мен ских усло ва, како би били запо че ти. 
Вели ким бро јем про је ка та насто ји мо да 

обу хва ти мо мно га места у нашој општи
ни, да сва ко место има бар по један про
је кат. Један од нај ва жни јих нам је про је
кат водо снаб де ва ња, за који је ура ђе на 
про јект на доку мен та ци ја за три нова 
буна ра, ура ди ли смо исто и за чво ри ште 
на Бор ков цу, јер смо ту при кљу че ни на 
реги о нал ни водо вод, и у овом тре нут ку 
има мо пет про је ка та што се тиче водо
снаб де ва ња, и може мо одмах да кон ку
ри ше мо. Вео ма важни су нам про јек ти за 
пут ну инфра струк ту ру. Код Упра ве за 
капи тал на ула га ња доби ли смо инфра
струк тур ни про је кат који се одно си на 
сана ци ју пута од Врд ни ка до Јаз ка, кон ку
ри са ли смо у шест обла сти и доби ли у 
јед ној. Мно го викен да ша дола зи у нашу 
општи ну, тако да у сезо ни буде у викенд 
насе љи ма исто толи ко људи као и у целој 
општи ни. Кажу да смо мала општи на, 
нарав но, али све наше уста но ве опслу
жу ју око 25.000 људи у сезо ни, не само 
12.000 коли ко има цела општи на. Ти 
људи су лега ли зо ва ли сво је објек те и са 
пуним пра вом желе да има ју нео ме та но 
водо снаб де ва ње и све оста ло. Ми овај 
про блем не може мо сами да реши мо. 
Мора ће мо да се окре не мо вишим инстан
ца ма како би доби ли подр шку и сред ства 
потреб на за реша ва ње овог заи ста замр
ше ног про бле ма, како водо снаб де ва ња, 
тако и про бле ма отпад них вода. Нема мо 
завр ше ну кана ли за ци ју 20 одсто у Врд ни
ку, дакле око чети ри кило ме тра и чак 50 
одсто у Ири гу, одно сно 10 кило ме та ра. 
Тра жи мо пар це ле и изра ду про јект не 
доку мен та ци је за пре чи стач у Врд ни ку, 
што нам је циљ да завр ши мо ове годи не, 
затим реви зи ју про јект не доку мен та ци је 
за исто пита ње за Ириг. Сле де ће годи не 
би тре ба ло да је водо снаб де ва ње, као 
капи тал на инве сти ци ја, у првом пла ну, 
као што је су ове годи не гаси фи ка ци ја и 
јав на расве та. 

Ради ли сте у прет ход ном пери о ду 
на реша ва њу про бле ма дивљих депо
ни ја, докле сте сти гли, шта би још 
могло да се ура ди на тере ну?

– И ове годи не ради мо акци о ни план за 
укла ња ње отпа да и депо ни ја и оче ку јем 
да ће се то поја ви ти као тема на сле де ћој 
сед ни ци Скуп шти не општи не Ириг, веро
ват но сле де ћег месе ца, а реч је о пето го
ди шњем пла ну. Про шле годи не смо кон
ку ри са ли у неко ли ко навра та и од Покра
јин ског секре та ри ја та пољо при вре де, 
доби ли смо сред ства за укла ња ње 
дивљих депо ни ја на пољо при вред ном 
земљи шту.  Мен та ли тет људи у овој 
земљи је такав да не посто ји довољ но 
раз ви је на свест о кул ту ри одла га ња отпа
да и сме ћа, а казне пред ви ђе не за немар 
те врсте не могу ништа да про ме не, све 
док санк ци је за тако нешто не буду дра
стич ни је и теже.

Риви ца је недав но била дома ћин 
вели ког вин ског фести ва ла, на којем је 
Вама доде ље но при зна ње поча сног ста
нов ни ка села. Поде ли те са нама како је 
било на лицу места, фести вал је тра јао 
више дана.

– Риви ца је једи но место у нашој општи
ни, које има две мани фе ста ци је, лети дане 
боста на, а зими дане вина. Риви ча ни су 

мај сто ри за орга ни зо ва ње мани фе ста ци ја. 
Про шле годи не су уче ство ва ли на Сусре ти
ма села Срби је, где је осво ји ла прво место 
у Срби ји за насе ља до 1.000 ста нов ни ка. У 
том селу су људи сло жни и без обзи ра на 
узраст, спрем ни су да дају све од себе. 
Реал но је оче ки ва ти да кроз неко вре ме тај 
ривич ки фести вал пре ра сте у сајам тури
зма, вин ски сајам, који би био пре сти жан. 

Риви ца добар при мер

Кажу да смо мала општи на, нарав но, али све 
наше уста но ве опслу жу ју око 25.000 људи у 
сезо ни, не само 12.000 коли ко има цела општи
на. Ти људи су лега ли зо ва ли сво је објек те и са 
пуним пра вом желе да има ју нео ме та но водо
снаб де ва ње и све оста ло. Ми овај про блем не 
може мо сами да реши мо
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У ИРИ ГУ СЕ ОТВА РА ФАБРИ КА КУПА ЋИХ КОСТИ МА

Посао за два де се так рад ни ца
У Ири гу је 13. мар та 

одр жа на пре зен та ци ја 
рада ком па ни је „Алекс 

фешн“ из Новог Сада која је 
ову пре зен та ци ју одр жа ла у 
сарад њи  са локал ном само
уп пра вом. Наи ме, ова ком
па ни ја жели да отво ри свој 
погон у Ири гу за про из вод
њу купа ћих кости ма, а да би 
поче ла са радом потреб но 
јој је, за поче так,  два де се
так жена које има ју иску ства 
у шиве њу – али и без иску
ства ако су заин те ре со ва не 
да поха ђа ју шко лу шиве ња 
коју има ова фир ма.

„Алекс  фешн“ има свој 
погон у Новом Саду у којем 
је запо сле но 100 рад ни ка, 
а то је углав ном,  жен ска 
рад на сна га. Про из во де се, 
поред купа ћих кости ма  и 
доњи веш, памуч ни про грам 
и гар де ро ба. 

– Ско ро чита ву про из вод
њу изво зи мо, углав ном на 
запад но тржи ште, САД и 
Јапан. Ради мо годи ну и по 
дана и жеља ми је била да 
отво рим фабри ку која би 
упо шља ва ла жен ску рад
ну сна гу, ево сада има мо 
и десе так труд ни ца. Пла те 
у фабри ци у Новом Саду 
се кре ћу од 28.500 па до 
100.000 дина ра, зави сно 
од кате го ри је струч но сти и 
рад ног места – каже Алек
сан дар Косо вац, вла сник 
„Алекс фешн“.

За отва ра ње пого на у 
Ири гу се опре де лио, каже, 

зато што је бли зу Новог 
Сада и што му је циљ да се 
и у мањим сре ди на ма омо
гу ћи отва ра ње нових рад них 
места. 

У пла ну је прво погон за 
про из вод њу купа ћих кости
ма, по који ма су и нај по зна
ти ји, који би упо слио два
де се так рад ни ца, а касни је 
евен ту ал но и погон за про
из вод њу памуч ног про гра ма 
са могућ но шћу да се додат
но упо сли до педе се так рад
ни ка.

Федор Пушић из Аген ци
је за рурал ни раз вој Ири га 
каже да би про из вод ња у 
Ири гу могла брзо да поч не, 
прво у изнајм ље ном про сто
ру, али је про блем са про

на ла же њем ква ли фи ко ва не 
рад не сна ге. 

– На овој пре зен та ци ји је 
гово рио и вла сник ком па ни
је  који је иста као да, док се 
не јави дово љан број рад ни
ца, оне које се јаве могу, ако 
желе, да раде у Новом Саду. 
Сви заин те ре со ва ни могу 

подат ке доби ти или код нас 
у Аген ци ји или у поме ну тој 
фир ми – каже за наше нови
не Федор Пушић.

Заин те ре со ва ни могу свој 
ЦВ посла ти  на offi ce @a lex
fas hi on.rs или га пре да ти у 
Аген ци ји за рурал ни раз вој 
општи не Ириг. С. Џ.

Федор Пушић и Алек сан дар Косо вац

Алекс фешн Нови Сад

ИРИГ

Анти ко руп циј ски план
На сед ни ци СО Ириг – 

која је одр жа на кра јем 
фебру а ра   фор ми

ра на је 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. 

Дру ги саста нак ове Коми
си је је одр жан 13. мар та и на 
њему је утвр ђе на рад на вер

зи ја анти ко руп циј ског пла на.
 – Сле де ће неде ље ову 

рад ну вер зи ју ћемо дати на 
јав ни увид тако што ћемо је 
поста ви ти на наш општин
ски сајт. После јав ног уви да 
и евен ту ал них при мед би, 
нацрт ће се наћи пред чла
но ви ма Општин ског већа, а 
када га они усво је, као пред
лог дола зи пред одбор ни
ке СО Ириг који би тре ба ло 
да га усво је – каже за наше 
нови не Оли ве ра Фили по вић 
Про тић.

Крај њи рок за усва ја ње 
локал ног анти ко руп циј ског 
пла на је 30. мај. С. Џ.

Оли ве ра Фили по вић Про тић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА

И на сед ни ци о (не)угро жа ва њу 
живот не сре ди не

Одбор ни ци СО Рума, на 
сед ни ци одр жа ној 15. 
мар та, усво ји ли су 

одлу ку о изме на ма и допу на
ма одлу ке о мак си мал ном 
бро ју запо сле них на нео д ре
ђе но вре ме у систе му локал
не само у пра ве, као и пра те ћи 
кадров ски план Општин ске 
упра ве и општин ског пра во
бра ни ла штва. 

Ова одлу ка је доне та у 
скла ду  са про це ном да су 
потреб не одре ђе не изме не, 
тач ни је да негде има  пра зног 
хода, а на неким мести ма 
недо ста је људи. Овим изме
на ма се број запо сле них  у 
Општин ској упра ви сма њу је 
са 132 на  130 запо сле них – 
један рад ник се као  савет ник 
при до да је Јав ном пра во бра
ни ла штву, а за јед но лице се 
пове ћа ва  број запо сле них у 
ЈПК Пар кинг и инфра струк ту
ра јер се од 1. мар та над ле
жност упра вља ња јав ном 
расве том поно во вра ћа овом 
пред у зе ћу.

Одбор ни ци су доне ли и 
одлу ку  о пра ву првен ства 
заку па пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји
ни, као и закљу чак којим се 
утвр ђу је виси на закуп ни не 
која се оства ру је по осно ву 
пра ва првен ства заку па 
пољо при вред ног земљи шта 
у држав ној сво ји ни.

Како је обја снио пред сед
ник Општи не Сла ђан Ман чић 
ради се о дава њу, по овом 
осно ву, гото во 97 хек та ра 
ита ли јан ској фир ми Ла линеа 
Вер де у Добрин ци ма и то у 
закуп на 30 годи на. 

– Ова фир ма је завр ше на 
са пре ко 90 про це на та и већ 
у њој ради 43 рад ни ка, оста
ли су само неки спољ ни 
радо ви. То је јед на здра ва 
инве сти ци ја, а у закуп поме
ну тог земљи шта ула зе од 
1.окто бра и на тим повр ши
на ма ће гаји ти сала ту, јер се 
том про из вод њом и пако ва
њем баве. Они сада, за сво је 
потре бе, уво зе сала ту из 
Маке до ни је, а после ће је 
сами про из во ди ти или је 
наба вља ти пре ко коо пе ра ци
је са нашим пољо при вред ни
ци ма. Ла линеа вер де тре ба
ло би да упо сли 150 рад ни ка 
– иста као је Сла ђан Ман чић.

Када је реч о цени  заку па, 
она  је одре ђе на на осно ву 
цене коју је пред ло жи ло 
Мини стар ство пољо при вре
де и зашти те живот не сре ди
не и изно си 207 евра за њиву 
тре ће кла се, а на осно ву те 
цене су пре ра чу на те и цене 
оста лих кул ту ра и кла са 
земљи шта.

На овој сед ни ци је дата и 
сагла сност ЈП „Водо вод“ за 
набав ку цистер не за пија ћу 
воду, као и на одлу ку о утвр
ђи ва њу мини мал не накна де 
за теку ће и инве сти ци о но 
одр жа ва ње згра да и накна де 
за рад при нуд но поста вље
ног про фе си о нал ног управ
ни ка. Утвр ђе на је  накна да  
од 300 дина ра за при нуд ног 
управ ни ка и одре ђе не накна
де за теку ће и инве сти ци о но 
одр жа ва ње, зави сно од тога 
да ли објек ти има ју лифт или 
не. Реч је  о мини мал ним 
изно си ма , али  сами ста на ри 

могу одре ди ти и дале ко веће 
изно се ако про це не да је то 
потреб но.

На поме ну тој сед ни ци се, 
ипак, нај ви ше диску то ва ло о 
нечем што није било пред ви
ђе но днев ним редом, али 
што су Ненад Боро вић из 
Демо крат ске стран ке и Миро
слав Лукић из покре та Доста 
је било пред ло жи ли као 
допу ну днев ног реда. Реч је о 
при ку пља њу пети ци је про тив 
изград ње пого на фир ме 
„Сино фарм“ за при ку пља ње 
и тре ти ра ње отпа да, о чему 
смо и писа ли у про шлом бро
ју. 

Пред сед ник Сла ђан Ман
чић је поно вио оно што је 
рекао на кон фе рен ци ји за 
нови на ре, да је пар це ла од 
1,5 хек та ра про да та пре 
више од годи ну дана и то у 
делу рад не зоне који је наме
њен изград њи тзв „првља ве 
инду стри је“ и да још ника
квих актив но сти на град њи 
није било и да не зна, сем 
ако није нешто поли тич ки, 
зашто се баш сада поче ло 
гово ри ти о томе. Он је иста
као да ће се, сва ка ко на сед
ни ци СО Руме, гово ри ти о 
томе када буде рас пра ве о 
про це ни ути ца ја на живот ну 
сре ди ну, и ако та про це на 
буде сма тра ла да ће се рад 
пого на непо вољ но одра зи ти, 
сигур но је да одбор ни ци неће 
дати зеле но све тло за тако 
нешто. 

– Да води мо рачу на о 
живот ној сре ди ни пока зу је и 
пода так да гра ди мо пре чи
стач отпад них вода упра во у 

тој рад ној зони, а ја бих пре 
дао остав ку него да се ту гра
ди нешто што угро жа ва здра
вље свих нас и живот ну сре
ди ну – био је изри чит пред
сед ник Ман чић.

– Став свих нас који сно си
мо нај ве ћу одго вор ност за 
функ ци о ни са ње локал не 
само у пра ве је да на тери то
ри ји рум ске општи не нико 
неће моћи да оба вља  ника
кву про тив за ко ни ту делат
ност или делат ност која угро
жа ва здра вље људи. Пре ма 
томе, ми не бежи мо од рас
пра ве на ту тему, али та тема 
у овом момен ту није уоп ште 
акту ел на. Нико се није нама, 
покра јин ском или репу блич
ком орга ну, коли ко зна мо, 
обра тио са зах те вом и дефи
ни са њем наме не пого на који 
се на тој пар це ли жели гра
ди ти – рекао је на ову тема 
Сте ван Кова че вић, пред сед
ник СО Рума.

На овој сед ни ци је  за в. д. 
дирек то ра Тури стич ке орга
ни за ци је поно во име но ва на 
Мир ја на Вуја си но вић, а ЈП 
„Кому нал ца“ Дра ган Панић.

С. Џ.

Сед ни ца СО Рума

Сте ван Кова че вић

Ја бих пре дао 
остав ку него 

дозволио да се ту 
гра ди нешто што 

угро жа ва здра вље 
свих нас и живот ну 

сре ди ну, био
је изри чит

пред сед ник 
општи не

Сла ђан  Ман чић
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ИНЂИ ЈА

Јед но крат на помоћ 
мла дим пред у зет ни ци ма
Општи на Инђи ја опре де ли ла је 

укуп но пет мили о на дина ра из 
буџе та за јед но крат ну помоћ 

која ће уско ро бити доступ на пред
у зет ни ци ма до 40 годи на ста ро сти. 
Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак потвр дио је да ће у наред них 
неко ли ко дана бити отво рен кон курс.

– Жели мо да под стак не мо мла
де при вред ни ке који су се одлу чи ли 
на један вео ма битан корак, а то је 
да покре ну соп стве ни бизнис. Сред
ства која ће доби ти пред у зет ни ци који 
испу ња ва ју усло ве кон кур са нису пре
ве ли ка, али су за њих зна чај на, рекао 
је пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак.

Он је под се тио да је износ свих 
врста суб вен ци ја које локал на само
у пра ва обез бе ђу је пове ћан у одно су 
на прет ход не годи не.

– Не посто ји сег мент пред ви ђен 
буџе том а да је мањи него што је био 
про шле годи не. Сва ка став ка и сва
ко дава ње из буџе та је уве ћа но, јер 
жели мо под јед на ко да раз ви ја мо све 
обла сти, од обра зо ва ња, спор та и 
удру же ња, како би помо гли нашим 
сугра ђа ни ма који су укљу че ни у 
разна удру же ња и орга ни за ци је каже 
пред сед ник Општи не Инђи ја и дода је 
да више сред ста ва могу оче ки ва ти и 
разна удру же ња, вер ске зајед ни це и 

социохума ни тар не орга ни за ци је које 
делу ју на тери то ри ји општи не. Ове 
годи не из буџе та је опре де ље но и 
девет мили о на дина ра за удру же ња 
чије се дело ва ње одно си на обла сти 
од јав ног инте ре са као што су здрав
стве на зашти та, нау ка, афир ма ци ја 
гра ђан ског акти ви зма и мно ге дру ге. 
За социохума ни тар не орга ни за ци је 
које се баве обла сти ма као што су 
соци јал на зашти та, борач ко  инва
лид ска зашти та, осо бе са инва ли ди
те том, помоћ ста ри ма и дру штве на 
бри га о деци, опре де ље но је укуп но 
14 мили о на дина ра.

М. Ђ.

На послед њем састан ку Систе ма 
48 у Инђи ји одр жа ном у петак, 
16. мар та општин ски јав ни сек

тор доста вио је изве шта је о раду у 
про те кле две сед ми це руко вод ству 
општи не. Јав но кому нал но пред у зе
ће “Кому на лац“ ових дана је анга жо
ва но на успо ста вља њу сарад ње са 
Општи ном Ста ра Пазо ва како би се 
спре чи ло ства ра ње дивљих депо ни
ја на гра нич ним под руч ји ма. Са дру
ге стра не ЈП „Ингас“ је сер ви си рао 
потра жи ва ња од вели ких потро ша ча, 
али и дужни ка, про из во ђа ча дува на. 

На овом састан ку, ван днев ног 
реда, намет ну ла се тема општин
ских соци јал них ста но ва, јер локал на 
само у пра ва рас по ла же  вели ким бро
јем сме шта ја, али већи на је неу слов
на за живот, што је обја снио пред сед
ник Општи не Вла ди мир Гак.

 Недав но смо напра ви ли ана ли
зу и дошли до пода та ка да 90 одсто 
оних који живе у соци јал ним ста
но ви ма испу ња ва ју све нео п ход не 
усло ве, док су код оста лих 10 одсто 

уоче не одре ђе не непра вил но сти 
твр ди пред сед ник Гак и дода је да у 
послед њих 40 годи на није ула га но у 
соци јал не ста но ве те да ће Општи
на Инђи ја у наред ном пери о ду обез
бе ди ти сред ства у буџе ту како би се 
поме ну те стам бе не једи ни це дове ле 
у нор ма лу.

 Озби љан зада так је пред нама 
и у погле ду еви ден ци је соци јал них 
ста но ва, али што је важни је, у њихо
вом опре ма њу и оспо со бља ва њу 
за нор ма лан живот. То је јав на сво
ји на општи не Инђи ја и ми може мо 
да реа гу је мо. Прет ход них годи ну и 
осам месе ци нисмо успе ли да се 
бави мо тиме јер није било вре ме на 
и нов ца те се надам да ћемо у наред
ном пери о ду те про бле ме успе шно 
реши ти, исти че пред сед ник Општи не 
Инђи ја.  М. Ђ.

Пред сед ник Општи не Вла ди мир 
Гак непо сред но након састан ка 
Систе ма 48 потвр дио је пред став ни
ци ма меди ја да је све ча но отва ра ње 
постро је ња ком па ни је „Агро мар кет“ у 
севе ро и сточ ној рад ној зони зака за но 
за 30. март.

 Инве сти тор који је сти гао из Кра
гу јев ца до сада је запо слио 50 лица, 
од тога је 26 из Инђи је, док су оста ли 
рад ни ци из сусед них општи на, каже 
Гак и дода је да су из „Агро мар ке та“ 

наја ви ли изград њу још јед ног објек та 
повр ши не 5000 ква дра та у којем би 
запо сле ње тре ба ло да нађе још 50 
рад ни ка.

 Ради се о фабри ци у којој ће се 
про из во ди ти фоли јар на ђубри ва. 
Тако да дефи ни тив но иде мо у 
добром сме ру и наш буџет ће осе ти
ти добро би ти ове инве сти ци је тек 
када поч ну да се упла ћу ју поре зи и 
допри но си  каже пред сед ник Општи
не Инђи ја.

Кра јем мар та отва ра ње „Агро мар ке та“

СИСТЕМ 48

Нео п ход на ула га ња
у соци јал не ста но ве

Нео п ход но озбиљ но ула га ње у соци јал не ста но ве
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За функ ци о ни са ње Дома здра вља „Др 
Јован Јова но вић Змај“ у Ста рој Пазо
ви из општин ске касе издво је но је 

десет мили о на дина ра што је само део 
сред ста ва, с обзи ром да се домо ви здра
вља у Срби ји финан си ра ју и из Репу блич
ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње. У 
овој уста но ви пре ко 400 рад ни ка од којих 
81 лекар је на рас по ла га њу оси гу ра ни ци ма 
Репу блич ког фон да за здрав стве но оси гу
ра ње којих у општи ни Ста ра Пазо ва има 
више од 62 хиља де. У раз го во ру са дирек
то ром ста ро па зо вач ког Дома здра вља 
Алек сан дром Оме ро ви ћем доби ли смо 
одго во ре на пита ња шта је нај ве ћи про
блем ове уста но ве и како она данас функ
ци о ни ше.

М НОВИ НЕ: Упр кос недо вољ ном бро ју 
лека ра, с обзи ром на вели ки број слу
жби које функ ци о ни шу у ста ро па зо вач
ком Дому здра вља, ова уста но ва оце ње
на је као јед на од нај у спе шни јих када је 
у пита њу функ ци о ни са ње?

ДР АЛЕК САН ДАР ОМЕ РО ВИЋ: Недо во
љан број лека ра јесте један од нај ве ћих 
про бле ма са који ма се сусре ће мо, с обзи
ром да у окви ру ове здрав стве не уста но ве 
поје ди не слу жбе зах те ва ју рад током 24 
сата. Напо ме нуо бих да смо један од рет ких 
домо ва здра вља у Сре му који има ју три 
хит не слу жбе на рас по ла га њу што изи ску је 
додат ни кадар, с обзи ром да у Слу жби за 
хит ну меди цин ску помоћ са сани тет ским 
пре во зом има три на е сто ро запо сле них. Без 
обзи ра на то, све наше слу жбе су покри ве
не мак си мал но изу зев Слу жбе за физи кал
ну меди ци ну и реха би ли та ци ју у којој су оба 
лека ра који раде у поме ну тој слу жби на 
дужем боло ва њу. Поред тога, наш дом 
здра вља има спе ци ја ли ста који дру ги домо

ви здра вља у Сре му нема ју, попут дер ма то
ло га што зна чи да паци јен ти не мора ју ићи 
у Срем ску Митро ви цу, Бео град или Нови 
Сад.

Шта је данас нај ве ћи про блем ста ро
па зо вач ком Дома здра вља?

Наша уста но ва се суо ча ва са забра ном 
запо шља ва ња која је на сна зи, па тако без 
одлу ке Вла ди не коми си је за запо шља ва ње 
нисмо у могућ но сти да анга жу је мо лека ре. 
Поме ну тој коми си ји се обра ћа мо сва ко га 
месе ца, али без у спе шно. Сагла сност се 
доби ја на кадр о ве који није акту е лан у 
нашој уста но ви попут запо шља ва ња вишег 
физи о те ра пе у та, а ми их већ има мо и више 
него што то потре бе зах те ва ју. 

Упр кос томе, ста ро па зо вач ки Дом 
здра вља је у новем бру про шле годи не 
имао кон кур се за запо шља ва ње нових 
лека ра? На који начин су они анга жо ва
ни?

Про шле годи не смо спро ве ли тај кон курс 
на који се јави ло 10 лека ра од којих су само 
два задо во љи ли кри те ри ју ме за овај посао. 
Та два лека ра су анга жо ва на на одре ђе но 
вре ме, а нагла сио бих да су у послед ње 
две годи не пре ко 60оро лека ра који су 
били запо сле ни у нашој уста но ви оти шли 
да раде у ино стран ство, па се тако ука за ла 
потре ба за анга жо ва њем новог кадра.

Поје ди ни лека ри у окви ру ста ро па зо
вач ког Дома здра вља током рад ног вре
ме на у јед ном дану пре гле да ју пре ко 
70оро паци је на та иако је нор ма поло ви
на од поме ну тог бро ја? Да ли то зна чи 
да сва ки паци јент доби ја ква ли тет ну 
услу гу?

Лека ри се тру де да пру же мак си мал ну 

услу гу, али поне кад вели ки број паци је на та 
зах те ва брзи ну што, опет, с дру ге стра не 
може ште ти ти паци јен ти ма. Наши лека ри 
не желе да вра ћа ју паци јен те, али вели ки 
број паци је на та који беле жи наша уста но ва 
у послед њих 45 годи на је још један од про
бле ма који ма смо сва ко днев но изло же ни. 
Зато апе лу је мо на разум, стр пље ње и толе
ран ци ју паци је на та. Нај ве ће гужве су у Слу
жби за здрав стве ну зашти ту деце и Слу жби 
опште меди ци не са кућ ним лече њем у којој 
ради чак седам лека ра иако је прет ход но 
било анга жо ва но мак си мал них шест.

Ако узме мо при мер да у општи ни Ста
ра Пазо ва има око 25.000 жена у репро
дук тив ној доби, а у Слу жби за здрав
стве ну зашти ту жена раде само 2 лека ра 
који бри ну о овој попу ла ци ји, до каквог 
закључ ка дола зи мо?

Када гово ри мо о овој слу жби, иста као 
бих да на еви ден ци ји Слу жбе за запо шља
ва ње у нашој земљи гото во да нема гине ко
ло га што нас не оправ да ва. С дру ге стра не, 
ни на вели ким гине ко ло шким кли ни ка ма 
као што је, изме ђу оста лог, Кли нич ки цен
тар Срби је није анга жо ва но више од два 
гине ко ло га. Ако вам кажем да један од 
наша два лека ра у овој слу жби ради до 22 
часа без ика кве надок на де, јасно је да не 
запо ста вља мо наше паци јент ки ње.

У пла ну рада за ову годи ну пред ви де
ли сте и набав ку про гра ма за вође ње 
елек трон ског про то ко ла за потре бе Слу
жбе за лабо ра то риј ску дијаг но сти ку?

Овај систем је зна ча јан јер омо гу ћа ва да 
у сва ком тре нут ку у сва кој орди на ци ји или 
амбу лан ти, било да је реч о сео ској или 
град ској сре ди ни, јед ним кли ком лекар 
може да доби је изве шта је паци је на та након 

ДИРЕК ТОР ДОМА ЗДРА ВЉА „ДР ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ“ СТА РА ПАЗО ВА
др АЛЕК САН ДАР ОМЕ РО ВИЋ

Нај ве ћи број 
паци је на та
у послед њих 
45 годи на

M NOVINE :
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НОВИ БАНОВ ЦИ

Уре ђе ње цен тра 

У току су радо ви на уре ђе њу цен трал не 
гра ђе вин ске зоне у Новим Банов ци ма који
ма се уре ђу је Школ ска ули ца пре ма спу сту 
ка Дуна ву и про стор око хра ма Све тог 
Васи ли ја Остро шког, Дома кул ту ре, Основ
не шко ле и Дома здра вља. У пита њу је 
дру га фаза уре ђе ње цен тра, с обзи ром на 
то да је у првој рекон стру и са на глав на ули
ца у овом насе љу у дужи ли од 340 мета ра. 
Радо ве са пре ко 50 мили о на дина ра зајед
нич ки финан си ју Мини стар ство при вре де и 
Општи на Ста ра Пазо ва у окви ру про гра ма 
„Подр шка раз во ју реги о нал не и локал не 
инфра струк ту ре“. С. С.

СТА РА ПАЗО ВА

Обу ка за почет ни ке
У малој сали Беле згра де у Ста рој Пазо

ви одр жа на је прва у низу од укуп но три 
обу ке за почет ни ке у бизни су у орга ни за ци
ји Реги о нал не раз вој не аген ци је Срем и 
Оде ље ња за при вре ду Општи не Ста ра 
Пазо ва уз подр шку ста ро па зо вач ке Кан це
ла ри је за мла де. Отва ра ње фир ме за одр
жа ва ње зеле них повр ши на, пека ре, суша ре 
за месо или сало на за маса жу само су неке 
од иде ја које има ју пола зни ци ове дво днев
не обу ке. Пола зни ци након обу ке су доби ли 
сер ти фи кат који им омо гу ћа ва да кон ку ри
шу за раз не под сти ца је држа ве, међу који
ма су и старт ап кре ди ти. Поред ове, још 
две обу ке ће бити реа ли зо ва не током годи
не. С. С.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Про тив град не раке те
У циљу зашти те пољо при вред ни ка и 

њихо вих усе ва, пого то ву у мају када је нај
ве ћа опа сност од гра да, Општи на Ста ра 
Пазо ва обез бе ди ће про тив град не раке те 
доме та 8 кило ме та ра без дина мич ког уда ра 
при лан си ра њу за потре бе 5 про тив град них 
ста ни ца на тери то ри ји ове општи не за шта 
је обез бе ђе но мили он дина ра без ПДВа. 
Раке те ће бити испо ру че не у Репу блич ки 
хидро ме те о ро ло шки завод, тач ни је у мага
цин радар ског цен тра Фру шка гора. С. С.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ 
При хра на земљи шта

У Ста рој Пазо ви је одр жа но још јед но 
пре да ва ње у зим ском пери о ду за пољо при
вред ни ке. Струч ња ци Пољо при вред не 
струч не слу жбе Срем ска Митро ви ца су 
акце нат ста ви ли на при хра ну и инте грал ну 
про из вод њу, уз саве те. Уко ли ко се при ме те 
жути врхо ви на пше ни ци, то није болест, 
већ после ди ца тем пе ра тур них осци ла ци ја. 

Ника ко се не пре по ру чу је упо тре ба хемиј
ских сред ста ва напа мет, увек се тре ба кон
сул то ва ти са струч ња ци ма и ура ди ти кали
бра ци ју прска ли ца, напо ме ну ла је Сен ка 
Мишко вић. Зоран Мар ти но вић из Струч не 
слу жбе Срем ска Митро ви ца је гово рио и о 
финан сиј ским ефек ти ма, пошто је напра
вио пара ле лу изме ђу стр них жита, уља не 
репи це, сун цо кре та, куку ру за и соје, уз 
напо ме ну да би тре ба ло пра ви ти бар пето
го ди шњи пло до ред, како би се пости гао 
жеље ни циљ у при но су. Поред тога, пло до
ред је јеф ти на мера зашти те а мно го зна чи.
 З. К.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Мату ран ти дали крв

Свест код мла дих људи о дру штве но 
одго вор ним актив но сти ма и хума ним вред
но сти ма непре ста но се раз ви ја. Спрем ност 
на пле ме ни ти гест на пра ви начин пока за ли 
су уче ни ци завр шних раз ре да пазо вач ких 
сред њих шко ла и у вели ком бро ју се ода
зва ли у акци ји дава ла штва крви Црве ног 
крста и Слу жбе за тран сфу зи ју. Уз пле ме
ни тост, како су се наша ли ли неки, посто ји 
још један мотив – оправ да ње за шко лу. 
Циљ акци ја у сред њим шко ла ма је про мо
ци ја дава ла штва, као и инфор ми са ње 
мату ра на та о свим сег мен ти ма лан ца без
бед не крви и зна ча ју обез бе ђе ња довољ
них резер ви. Тако ђе, акци је су могућ ност 
да након сред ње шко ле наста ве да добро
вољ но дају крв. Ј. К.

ПРО МО ЦИ ЈА ЦДА 
„Мала при ча“ 

У позо ри шној Сали у Ста рој Пазо ви одр
жа на је про мо ци ја ЦДа „Мала при ча“ маги
стра музи ке Љубин ка Лази ћа. Орке стар 
који је оку пио чине музи ча ри са који ма 
сара ђу је дуго годи на и под ра зу ме ва мали 
там бу ра шки састав уз помоћ инстру мен та
ли ста на чем ба лу, кла ви ру и гита ри у зави
сно сти каквој епо хи или сти лу при па да ју 
ком по зи ци је које су сни мље не. На ЦДу су 
пре вас ход но дела кла сич не музи ке, пре ко 
тан га и филм ске музи ке, па до тра ди ци о
нал них инстру мен та ла. ЦД је сни ман јесе
нас у камер ној Сали Музич ке шко ле у Вој
ки, а дизај нер зву ка је леген дар ни тон мај
стор Јан Шаш из Ста ре Пазо ве. М. Л.

лабо ра то риј ске ана ли зе, а с дру ге стра не 
паци јен ти би мање чека ли на зака зи ва ње и 
саме резул та те.

Да ли је 10 мили о на дина ра из буџе та 
општи не довољ но да се задо во ље све 
потре бе Дома здра вља у Ста рој Пазо ви?

Иста као бих само да се домо ви здра вља 
финан си ра ју из Репу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње уз сред ства која 
опре де ли, у нашем слу ча ју, локал на само у
пра ва. Сума од 10 мили о на дина ра коју је 
издво ји ла наша општи на задо во ља ва 
основ не потре бе наше уста но ве, а нај ве ћи 
про блем се јавља када наста ну већи тро
шко ви од пла ни ра них. Ту пре све га мислим 
на вели ки број паци је на та који је  ове годи
не про у зро ко вао већу потро шњу ињек ци ја, 
тако да се већ у тре ћем месе цу ове годи не 
упо тре би ла коли чи на ињек ци ја пла ни ра на 
за целу годи ну. Паци јен те то не тре ба да 
бри не, с обзи ром да ће уста но ва из сво јих 
сред ста ва обез бе ди ти додат ну коли чи ну 
ињек ци ја, али то про у зро ку је додат не тро
шко ве. Није лако са сред стви ма која се 
доби ју орга ни зо ва ти рад саме уста но ве, 
али тру ди мо се да наши паци јен ти не трпе 
нијед ног тре нут ка у чему нам мак си мал но 
пома же сада шње руко вод ство на челу са 
пред сед ни ком општи не Ђор ђем Ради но ви
ћем.

Када гово ри мо о возном пар ку саме 
уста но ве, а то зна чи да је 8 сани тет ских 
вози ла на рас по ла га њу паци јен ти ма, 
посто ји ли потре ба за обез бе ђи ва њем 
додат них?

Узи ма ју ћи у обзир да су наша вози ла 
мак си мал но екс пло а ти са на, потре бе уста
но ве су и за обез бе ђи ва њем још јед ног, 
деве тог сани тет ског вози ла. Вози ла су сва
ко днев но увек на тере ну, с обзи ром да само 
три кори сте хит не слу жбе, а поред тога 
сва ко днев но се пре во зе паци јен ти на дија
ли зи, а ту су и паци јен ти који се пре во зе до 
бол ни ца у Бео гра ду или Новог Сада. Ове 
зиме није било ква ро ва вози ла што нам је 
умно го ме олак ша ло да паци јен ти ма који су 
били живот но угро же ни увек помог не мо на 
аде ква тан начин. Кон ку ри са ли смо у прет
ход ном пери о ду код Покра јин ског секре та
ри ја та за здрав ство, а у пита њу је акци ја 
Мини стар ства прав де и искре но се нада мо 
да ћемо обо га ти ти наш возни пар још јед
ним вози лом, с обзи ром да је Општи на 
Ста ра Пазо ва про шле годи не обез бе ди ла 
сред ства за купо ви ну сани тет ског вози ла.

У каквом ста њу је опре ма коју кори сти 
Дом здра вља?

Напо ме нуо бих да је у прет ход ном пери
о ду наша уста но ва обо га ће на нај са вре ме
ни јим ултра звуч ним апа ра том и ренд ге ном, 
али стал но зана вља ње опре ме је неиз о
став ни део пла но ва наше уста но ве. Апа ра
ту ра у свим слу жба ма је у изу зет но добр ом 
ста њу и не дозво ља ва мо да нијед на од 
слу жби обу ста ви свој рад због неква ли тет
них апа ра та. Поред тога, додао бих да су у 
прет ход ном пери о ду рено ви ра не и Слу жба 
за физи кал ну меди ци ну и реха би ли та ци ју, 
Сто ма то ло шка слу жба у Ста рој Пазо ви, 
Слу жба за лабо ра то риј ску, ради о ло шку и 
ултра звуч ну дијаг но сти ку у Новој Пазо ви 
што гово ри да нам је бит но да паци јен ти ма 
буде при јат но у опле ме ње ним про сто ри ма 
у који ма се, нажа лост због боле сти нађу. У 
сарад њи са општи ном, пла ни ра мо да у ско
ри јем пери о ду при сту пи мо ком плет ном 
рено ви ра њу глав не згра де Дома здра вља у 
Ста рој Пазо ви.

С. Стан ко вић
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Када је локал ни пар ла мент у Инђи ји 
усво јио буџет за 2018. годи ну чел
ни људи су наја ви ли број не инфра

струк тур не про јек те. Део њих одно си се 
и на насе ље но место Љуко во, а већ са 
првим лепим дани ма запо че то је уре ђе
ње овог инђиј ског села. После деце ни ја 
чека ња поче ли су радо ви на асфал ти ра
њу при ла зне сао бра ћај ни це ка месном 
гро бљу.

 Ради мо апсо лут но про ши ре ње и ком
плет но асфал ти ра ње пута који води ка 
гро бљу, од ули це 1. новем бра до гро
бља. Ура ди ће мо на овој тра си, тач ни
је код гро бља, и неких 20  так пар кинг 
места, што је сва ка ко зна чај но за све 
ста нов ни ке Љуко ва рекао је пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак током 
оби ла ска гра ди ли шта и потвр дио да су 
сред ства за поме ну те радо ве обез бе ђе
на у окви ру редов ног одр жа ва ња сао
бра ћај ни ца ЈП „Инђи ја пут“. Пред сед ник 
Општи не Инђи ја наја вио је да ће уско ро 
поче ти и асфал ти ра ње ули це 1. новем
бра у Љуко ву.

 Сви зна мо да је поме ну та ули ца у 
лошем ста њу и јед на од рет ких која има 
кал др му, те може мо рећи да је ово исто
риј ски про је кат за Љуко во. Биће асфал
ти ра но укуп но 1600 мета ра поме ну те 
сао бра ћај ни це  каже Гак.

Иако су дуго чека ли да Љуко во дође 
на ред када су инфра струк тур ни радо

ви у пита њу, мешта ни тог инђиј ског села 
сада не кри ју задо вољ ство што је меха
ни за ци ја конач но сти гла и до њих. Пред
став ни ци Месне зајед ни це обја шња ва
ју да је сао бра ћај ни ца у дужи ни од 400 
мета ра пре ма гро бљу, годи на ма била у 
вео ма лошем ста њу и да је због бла та 
било оте жа но кре та ње.

 Ово је врло зна чај на инве сти ци ја за 
наше село, дра го нам је што је локал но 
руко вод ство пре по зна ло потре бе свих 
наших мешта на и иза шло нам у сусрет  
каже Радо мир Илић, пред сед ник Саве та 

МЗ Љуко во и под се ћа да су у прет ход
ном пери о ду изгра ђе ни тро то а ри у ули ци 
Нико ле Тесле, глав ној сео ској сао бра ћај
ни ци.

 У пита њу је вео ма про мет на ули ца, 
јер се ради о реги о нал ној сао бра ћај ни
ци, те су пеша ци били при ну ђе ни да иду 
путем. Рани јих годи на смо овде има ли и 
пар несрећ них слу ча је ва, те је од вели
ке важно сти било да доби је мо тро то ар. 
Има мо обе ћа ње да ће у чита вој ули ци 
бити ура ђе ни тро то а ри и нада мо се да ће 
при ча о нашем селу без тро то а ра поста
ти ружна про шлост  каже Илић.

Током оби ла ска радо ва, чел ни људи 
Општи не Инђи ја под се ти ли су на још 
један, вео ма зна ча јан про је кат који ће 
у наред ном пери о ду бити реа ли зо ван у 
Љуко ву. Реч је о отва ра њу врти ћа у окви
ру сео ске школ ске згра де у сарад њи са 
Фон да ци јом „Новак Ђоко вић“.

 Јави ли су се одре ђе ни папи ро ло шки 
про бле ми у реа ли за ци ји овог про јек та, 
али ми ћемо бити истрај ни у томе да се 
у сарад њи са Фон да ци јом „Новак Ђоко
вић“ отво ри вртић у који ћемо упи са ти 
око 40 мали ша на. Нада мо се да ће све 
бити завр ше но за нај ви ше месец и по 
дана каже пред сед ник Општи не Инђи ја.

М. Ђ.

Током оби ла ска радо ва у Љуко ву, пред
сед ник Гак наја вио је још два зна чај на 
инфра струк тур на про јек та који се тичу 
рекон струк ци је првог дела Голу би нач ке 
ули це у Инђи ји и ули це Кра ља Петра у 
Бешки. Он је потвр дио да је у току изра да 
про јект не доку мен та ци је и да би, кон крет
но, рекон струк ци ја дела Голу би нач ке ули
це у Инђи ји, у дужи ни од 900 мета ра, од 
Соње Марин ко вић и Цара Душа на ули це 
тре ба ла да буде завр шена нај ка сни је у 

јуну или јулу ове годи не.
 Сасвим је логич но да рекон стру и ше мо 

први део Голу би нач ке ули це јер се годи на
ма уна зад нала зи у вео ма лошем ста њу и 
прва је таква, када се кре не од цен тра гра
да пре ма Руми. Ми смо обе ћа ли да ћемо 
сви нашим сугра ђа ни ма обез бе ди ти под
јед на ке усло ве за живот и биће мо истрај ни 
у томе, иако се добро зна шта смо насле
ди ли од наших прет ход ни ка  иста као је 
Гак.

Уско ро рекон струк ци ја
још две ули це

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ВЛА ДИ МИР ГАК ОБИ ШАО РАДО ВЕ У ЉУКО ВУ

Поче ло асфал ти ра ње ули ца 

Пред сед ник Гак оби шао радо ве у Љуко ву
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У циљу попу ла ри за ци је нау ке и кул
ту ре и еду ка ци је мла дих науч ни ка, 
а на ини ци ја ти ву Општи не Инђи ја, 

биће отво рен Истра жи вач ки цен тар 
„Милу тин Милан ко вић“ у Ста ром Слан
ка ме ну. Изград ња или рекон струк ци ја 
објек та у којем ће бити сме штен, тре ба
ло би да поч не овог лета, а сво ја вра та 
уче ни ци ма и сту ден ти ма отво ри ће већ 
наред не годи не. У току је изра да про
јект не доку мен та ци је, а истра жи вач ки 
цен тар плод је дуго го ди шње сарад ње 
Општи не Инђи ја са Уни вер зи те том у 
Новом Саду, При род номате ма тич ким 
факул те том и Удру же њем „Милу тин 
Милан ко вић“ у Бео гра ду и Инђи ји.

Како исти че пред сед ник Скуп шти не 
општи не Инђи ја Милан Пре до је вић, 
лока ци ја буду ћег истра жи вач ког цен тра 
већ је позна та.

– Истра жи вач ки цен тар, који ће носи
ти име нашег вели ког науч ни ка Милу ти
на Милан ко ви ћа, нала зи ће се на самој 

оба ли Дуна ва, на адре си Др Бори во ја 
Гња ти ћа 1, у Ста ром Слан ка ме ну. Оно 
што је нај ва жни је, истра жи вач ки цен тар 
ће оку пља ти како науч ни ке, тако и уче
ни ке из инђиј ских шко ла, али и сту ден те 
из целе наше земље ради истра жи ва ња 
лесних про фи ла, пале о зо и ка и све га 
оста лог што им је инте ре сант но – каже 
Пре до је вић.

План је да се орга ни зу ју науч ни кам
по ви за ђаке и сту ден те, а сагле да ва ју 
се и могућ но сти борав ка уче ни ка и сту
де на та који ће посе ћи ва ти истра жи вач ки 
цен тар у Ста ром Слан ка ме ну. 

– Општи на Инђи ја већ више годи на 
сара ђу је са При род номате ма тич ким 
факул те том из Новог Сада на истра жи
ва њу лесних про фи ла у Ста ром Слан ка
ме ну, који је један од нај леп ших на све ту 
– каже пред сед ник СО Инђи ја и дода је 
да је лесни про фил Чот одли чан при мер 
тео ри је коју је Милу тин Милан ко вић 
дока зао пре више од јед ног века.

– Наш вели ки науч ник није знао да 
има такав при мер лесног про фи ла у 
бли зи ни Бео гра да, у Ста ром Слан ка ме
ну. Путу ју ћи паро бро дом у то вре ме, 
Милан ко вић је про ла зио поред овог 
села али није видео, што је вео ма зани
мљи во. Могу да наја вим да ће у буду ћем 
истра жи вач ком цен тру бити наста вље но 
изу ча ва ње пале о зо и ка у сарад њи са 
Уни вер зи те том у Новом Саду, При род
номате ма тич ким факул те том  департ
ма ном за гео гра фи ју – твр ди Пре до је
вић.

Пред сед ник СО Инђи ја под се тио је на 
мани фе ста ци ју која се две годи не уна
зад орга ни зу је у част Милу ти на Милан
ко ви ћа и која ће и ове годи не, тре ћи пут 
по реду, бити орга ни зо ва на 25. маја. 
Како каже, тада ће Ста ри Слан ка мен 
посе ти ти број ни про фе со ри са бео град
ског и ново сад ског Уни вер зи те та и гово
ри ти о лику и делу чуве ног срп ског науч
ни ка. М.Ђ.

СТА РИ СЛАН КА МЕН: У ЧАСТ НАУЧ НИ КУ МИЛУ ТИ НУ МИЛАН КО ВИ ЋУ

Уско ро изград ња
истра жи вач ког цен тра

ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Нова тех ни ка на очној хирур ги ји
У митро вач кој бол ни ци изве де на је 

прва офтал мо ло шка опе ра ци ја 
ката рак те са уград њом мул ти фо

кал ног интра о ку лар ног сочи ва. Ујед но, 
ово је прва таква опе ра ци ја у држав ним 
здрав стве ним уста но ва ма у Срби ји, а 
успе шно је извео др Дра ган Мар ти но вић, 
спе ци ја ли ста офтал мо ло ги је. За ова кве 
опе ра ци је нео п ход на је посеб на тех ни ка, 
пре ци зност, тач ност и врхун ско опе ра тив
но зна ње. Тако ђе је од изу зет не важно сти 
зна ње за пре о пе ра тив но и посто пе ра
тив но пра ће ње, због софи сти ци ра но сти 
самог поступ ка.

– Захва љу ју ћи Репу блич ком фон ду за 
здрав стев но оси гу ра ње, ми сада доби ја

мо могућ ност да угра ди мо нај ква ли тет ни
ја сочи ва и да оно буде доступ но паци јен
ти ма о тро шку фон да, уз пар ти ци па ци ју. 
Раду је чиње ни ца да су обез бе ђе на нај
бо ља сочи ва која се тре нут но кори сте у 
све ту. Уград ња мул ти фо кал ног интра о
ку лар ног сочи ва ради ће се паци јен ти ма 
на осно ву меди цин ске инди ка ци је, која  
запра во одре ђу је којем паци јен ту је могу
ће ура ди ти ову опе ра ци ју на оку. Са овим 
сочи ви ма паци јент доби ја јасни ји вид без 
обзи ра на уда ље ност пред ме та  обја
снио је др Дра ган Мар ти но вић.

 – Сва кој здрав стве ној уста но ви, па 
тако и митро вач кој бол ни ци, посе бан је 
инте рес уво ђе ње нових зна ња у  хирур

шку прак су, тако да од сада има мо опе ра
ци је на оку, које се тре нут но ура ђе на само 
у нашој бол ни ци. Изра зио бих захвал ност 
др Мар ти но ви ћу на напо ру који је учи нио 
да би ова нова тех ни ка у очној хирур ги
ји зажи ве ла, пре све га због паци је на та, 
јер упра во пру жа ње нових здрав стве
них услу га дово ди и до ефи ка сни јег и 
успе шни јег лече ња паци је на та. Вели ка 
је ствар за бол ни цу, али и за цело куп но 
здрав ство при ме на нових зна ња у лече
њу  на тај начин пока зу је мо посве ће ност, 
бри гу и одго вор ност пре ма обо ле ли ма, 
што је и при мар ни зада так наше про фе
си је, изја вио је  др  Жив ко Врцељ, дирек
тор Опште бол ни це Срем ска Митро ви ца.
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ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Сти пен ди је за нај бо ље сту ден те

Пра во на сти пен ди ју по кон кур су ус пе ло је да оства ри 27 сту де на та, а оп шти на ће 
их сти пен ди ра ти 10 ме се ци са по 9000 ди на ра ме сеч но. По ред то га, сту ден ти ма из 
со ци јал но угро же них гру па до де ље но је 18 сти пен ди ја од по 5000 ди на ра ме сеч но, а 
115 сту дена та је оства ри ло пра во на ре гре си ра ње пут них тро шко ва и Оп шти на 
Пе ћин ци ће им ис пла ћи ва ти по 3000 ди на ра 

У пе так, 16. мар та, у про сто ри ја ма 
Оп шти не Пе ћин ци, одр жан је 
при јем нај у спе шнијих сту де на та 

по во дом пот пи си ва ња уго во ра за 
до де лу сти пендија. Сту ден те је при
мио пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци мр 
Жељ ко Тр бо вић и са њи ма пот пи сао 
уго во ре. 

Ова ло кал на са мо у пра ва ће током 
текуће го ди не сти пен ди ра ти 45 сту де
на та. Пра во на сти пен ди ју по кон кур су 
ус пе ло је да оства ри 27 сту де на та, а 
оп шти на ће их сти пен ди ра ти 10 ме се
ци са по 9000 ди на ра ме сеч но. По ред 
то га, сту ден ти ма из со ци јал но угро же
них гру па до де ље но је 18 сти пен ди ја 
од по 5000 ди на ра ме сеч но, а 115 сту

дена та је оства ри ло пра во на ре гре си
ра ње пут них тро шко ва и Оп шти на 
Пе ћин ци ће им ис пла ћи ва ти по 3000 
ди на ра то ком де вет ме се ци.

По во дом овог до га ђа ја, за М но ви не 
го во рио је пред сед ник Оп шти не 
Пе ћин ци мр Жељ ко Тр бо вић.

– При су ство ва ли смо пот пи си ва њу 
уго во ра из ме ђу на ших сту де на та и 
Оп шти не Пе ћин ци. Има мо две ка те го
ри је сти пен ди ја. Пр ву где је би тан про
сек оце на ко ји мо ра би ти 8,5 и дру гу 
ко ја об у хва та сту ден те из со ци јал но 
угро же них гру па где про сек ни је ва жан. 
Сту де на та из пр ве ка те го ри је има мо 
27, а из дру ге 18. Оп шти на Пе ћин ци 
же ли да по мог не ка ко њи ма, та ко и 

њи хо вим ро ди те љи ма при ли ком њи хо
вих сту ди ја. По ред то га, су фи нан си ра
мо пре воз за 115 сту де на та. То ни је 
мно го, али Оп шти на по ка зу је ини ци ја
ти ву да по мог не сво јим сту ден ти ма и 
ве ли ка је же ља да се они на кон сту ди
ја ов де вра те, да се ак тив но укљу че у 
жи вот ло кал не за јед ни це и за ме не нас 
јед ног да на, ре као је Тр бо вић.

По ред то га, он је по себ но ис та као 
зна чај сти пен ди ра ња сту де на та из 
со ци јал но угро же них дру штве них гру
па, јер ће им на тај на чин обра зо ва ње 
би ти до ступ ни је, а циљ Оп шти не 
Пе ћин ци је да и они ста ну ра ме уз 
ра ме са оста лим сту ден ти ма.

Н. Ми ло ше вић

Мр Жељко Трбовић потписао уговоре о стипендирању

Најбољи пећиначки студенти
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Рад у пуном саста ву

На сед ни ци Скуп шти не општи
не Пећин ци која је одр жа на 14. 
мар та, потвр ђе на су три ман

да та одбор ни ка Милен ка Ђур ђе ви ћа 
из Пећи на ца, Ђор ђа Сми ља ни ћа из 
Сиба ча и Мила на Бала ба на из Аша
ње, који су након тога дали и све ча
ну изја ву, а пећи нач ки пар ла мент, 
који бро ји 30 одбор ни ка, наста вио је 
рад у пуном саста ву. Сва три одбор
ни ка који ма су потвр ђе ни ман да ти су 
са листе Алек сан дар Вучић  Срп ска 
напред на стран ка  Соци ја ли стич ка 
пар ти ја Срби је  Иви ца Дачић, која је 
на децем бар ским локал ним избо ри
ма у општи ни Пећин ци осво ји ла 27 
одбор нич ких ман да та.

Одбор ни ци су изгла са ли и одлу ку 
о изме ни и допу ни одлу ке о буџе ту 
општи не Пећин ци. Како је обра зло
жио помоћ ник пред сед ни ка општи не 
Дејан Жива но вић, овим реба лан сом 
при хо ди буџе та су про јек то ва ни на 
1.712.275.770 дина ра, са рас хо ди
ма у истом изно су, а реба лан сом су 

обу хва ће на два зна чај на про јек та  
рекон струк ци ја основ не шко ле у Бре
ста чу вред на 20 мили о на дина ра и 
рекон струк ци ја Аксен ти је вог кућер ка 
у Ога ру вред на 10 мили о на дина ра, 
а у буџе ту су опре де ље на и сред ства 
за изра ду про јект но  тех нич ке доку
мен та ци је за ком плет ну рекон струк
ци ју згра да основ них шко ла у Купи но
ву и Кар лов чи ћу.

На сед ни ци су оформ ље на и стал
на рад на тела Скуп шти не општи не 
Пећин ци, Коми си ја за кадров ска и 
адми ни стра тив на пита ња и рад
не одно се, Ман дат но  иму ни тет ска 
коми си ја, Савет за буџет и финан
си је, Савет за урба ни зам, стам бе но 
 кому нал не делат но сти и зашти ту 
живот не сре ди не, Савет за дру штве
не делат но сти, Коми си ја за ста ту
тар на пита ња и нор ма тив на акта, 
Савет за раз вој и зашти ту локал не 
само у пра ве, Савет за пољо при вре ду, 
Савет за при вре ду и Савет за спорт и 
омла ди ну.

СМО ТРА РЕЦИ ТА ТО РА

Негу ју лепу реч
У Кул тур ном цен тру Пећин ци 12. 

Мар та одр жа на 34. Општин ска 
смо тра реци та то ра под нази вом 

„Песни че наро да мог“, током које су 
сво је реци та тор ско уме ће иска за ла 23 
реци та то ра из све три основ не шко ле 
наше општи не, као и уче ни ци Сред ње 
тех нич ке шко ле „Милен ко Вер кић Неша“ 
из Пећи на ца, а селек тор смо тре био је 
про фе сор др Миљан Вој но вић, само
стал ни струч ни сарад ник кате дре за глу
му Ака де ми је умет но сти у Новом Саду.

Пећи нач ки Кул тур ни цен тар под 
покро ви тељ ством Општи не Пећин ци 
тра ди ци о нал но орга ни зу је Општин ску 
смо тру, негу ју ћи на тај начин посе бан 
облик сцен ског изра жа ва ња, а како нам 
је рекао дирек тор ове уста но ве Јован 
Девр ња, смо тру је обе ле жи ло доста 
тален то ва них реци та то ра.

Так ми ча ри су били поде ље ни у три 
кате го ри је  мла ђи, сред њи и ста ри

ји узраст. У мла ђој кате го ри ји од првог 
до четвр тог раз ре да нај у спе шни ји је 
био Лука Топа ло вић из Пећи на ца. Дру
го место при па ло је Кали ни Чубри ло из 
Пећи на ца, док је тре ће место осво ји ла 
Анђел ка Вуле тић из Деча.

У сред њој кате го ри ји од петог до 
осмог раз ре да прво место осво ји ла је 
Ана ста си ја Глу мац из Пећи на ца, дру го 
место при па ло је Анђе ли Гавра но вић из 
Пећи на ца, а на тре ћем месту нашла се 
Иво на Лаза ре вић тако ђе из Пећи на ца. 

У ста ри јој кате го ри ји  сред ња шко ла, 
прво место при па ло је Жељ ки Мушки ња 
из Попи на ца, на дру гом месту нашла се 
Ксе ни ја Мили во је вић из Аша ње, док је 
тре ће место осво ји ла Мина Миф та ри из 
Шима но ва ца. 

Награ ђе ни уче ни ци ће насту пи ти на 
Зон ској смо три реци та то ра, која ће бити 
одр жа на 24. и 25. мар та у Срем ској 
Митро ви ци. 

Уру че не прве
пен зи о нер ске кар ти це 

Пред став ни ци Фили ја ле Срем ска 
Митро ви ца Репу блич ког фон да за пен зиј
ско и инва лид ско оси гу ра ње (ПИО) 9. 
мар та су у Пећин ци ма све ча но уру чи ли 
прве пен зи о нер ске кар ти це пен зи о не ри
ма са тери то ри је пећи нач ке општи не. 
Уру че њу су при су ство ва ли и пред сед ни
ца Скуп шти не општи не Пећин ци Дубрав
ка Кова че вић Субо тич ки и заме ник пред
сед ни ка општи не Зоран Вој кић.

Кар ти це је уру чио Зоран Бере жни, 
дирек тор срем ско ми тро вач ке фили ја ле 
ПИО фон да, који је том при ли ком нагла
сио да су у изра ди пен зи о нер ске кар ти це 
кори шће на иску ства неких запад них 
зема ља попут Ита ли је и Немач ке у који
ма су ове кар ти це пока за ле јако добре 
резул та те, као и да ће све тро шко ве 
изра де и изда ва ња кар ти це сно си ти ПИО 
фонд.

 Са дирек то ром фили ја ле ПИО фон да 
Срем ска Митр о ви ца раз го ва ра ли смо о 
могућ но сти отва ра ња кан це ла ри је Фон да 
у Пећин ци ма, како бисмо нашим гра ђа
ни ма омо гу ћи ли да брже и уз мање тро
шко ва оства ру ју сво ја пра ва из доме на 
пен зиј ског и инва лид ског оси гу ра ња. 
Мислим да посто ји добра воља са обе 
стра не и ми ћемо покре ну ти ову ини ци ја
ти ву, а локал на само у пра ва је спрем на 
да обез бе ди и про сто ри је за рад испо ста
ве ПИО фон да – изја вио је Вој кић.

Задо вољ ни су били и пен зи о не ри, а 
како нам је рекао један од њих, Бори слав 
Попо вић из Пећи на ца, пен зи о нер ска кар
ти ца ће зна чај но сма њи ти папи ро ло ги ју, 
чије је при ку пља ње пен зи о не ри ма увек 
пред ста вља ло про блем. 

Сава не угро жа ва 
Купи но во

Иако је река Сава послед њих неко ли ко 
дана поче ла да се изли ва у Обед ску бару, 
водо стај Саве код Купи но ва још увек је 
дале ко од алар мант ног. Пре ма пода ци ма 
Водо при вред ног пред у зе ћа „Гало ви ца“ 
водо стај Саве на рефе рент ном месту код 
Про га ра је још увек зна чај но испод гра ни
це од 350 цм на којој се про гла ша ва ста
ње редов не одбра не од попла ва. Како се 
Сава код Купи но ва још увек није изли ла 
ни у небра ње ни део ата ра, за сада ни на 
који начин не угро жа ва само насе ље.

Пре ма пода ци ма Репу блич ког хидро
ме те о ро ло шког заво да Срби је водо стај 
реке Саве је у стаг на ци ји са тен ден ци јом 
мањег пора ста у наред на три дана. 
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ШИД

Уру че не кар ти це пен зи о не ри ма
Про шле неде ље 14. мар та, дирек

тор фили ја ле ПИО фон да Срем
ска Митро ви ца Зоран Бере жни 

и пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, уру чи ли су првих десет пен
зо нер ских кар ти ца шид ским пен зи о не
ри ма.  Пен зи о нер ске кар ти це пред ста
вља ју нови ну у ПИО фон ду и слу же за 
дока зи ва ње ста ту са пен зи о не ра. Само 
изда ва ње кар ти ца за пен зи о не ре је пот
пу но бес плат но, а на осно ву њих пен зи
о не ри могу оства ри ти број не бене фи те 
и попу сте при ли ком купо ви не у трго вин
ским цен три ма. На тери то ри ји шид ске 
општи не живи око 6.000 пен зи о не ра 
и сви ма њима ће у наред ном пери о ду 
бити уру че не пен зи о нер ске кар ти це.

– Општи на Шид подр жа ва ини ци ја ти
ву Мини стар ства за рад, запо шља ва
ња, соци јал на и борач ка пита ња у изра
ди пен зи о нер ских кар ти ца. Тре нут но је 
само неко ли ко пен зи о не ра доби ло ове 
кар ти це, а Општи на Шид ће се потру ди
ти да у наред ном пери о ду обез бе ди што 
више попу ста за све пен зи о не ре, као и 
да сви ма буду уру че не пен зи о нер ске 
кар ти це, иста као је Пре драг Вуко вић.

У Срби ји тре нут но живи 1.750.000 
пен зи о не ра. На тери то ри ји Гра да Срем

ска Митро ви ца њихов број је 60.000. 
Пре ма речи ма дирек то ра ПИО фон
да из Срем ске Митро ви це, кар ти це ће 
свим пен зи о не ри ма бити уру че не до 
кра ја годи не.

– Срем ско ми тро вач ка фили ја ла је 
доби ла кар ти це за седам општи на, 120 

кар ти ца и у току су њихо ве пре зен та ци
је. Оче ку је мо да ћемо их све доби ти до 
кра ја апри ла или почет ком маја након 
чега ћемо их до кра ја годи не уру чи ва
ти пен зи о не ри ма у нашим фили ја ла ма. 
Кар ти ца слу жи за дока зи ва ње ста ту са 
пен зи о не ра. У рани јем пери о ду пен зи

Пре драг Вуко вић и Зоран Бере жни уручују картице

Поли циј ска упра ва у Срем ској 
Митро ви ци је ове школ ске годи не 
у сарад њи са школ ским упра ва

ма на под руч ју Сре ма, поче ла реа ли за
ци ју пре вен тив ног про јек та за уче ни ке 
основ них шко ла, „Осно ви без бед но сти 
деце“. Про то кол о сарад њи и реа ли за
ци ји овог про јек та Мини стар ства уну
тра шњих посло ва и Мини стар ства 
про све те, нау ке и тех но ло шког раз во
ја, пот пи са ли су мини стри др Небој ша 
Сте фа но вић и Мла ден Шар че вић, а 
про је кат се реа ли зу је у свим основ ним 

шко ла ма у Срби ји. Циљ не гру пе су уче
ни ци четвр тог и шестог раз ре да основ
них шко ла. Пре да ва ње „Осно ви без
бед но сти деце“, у окви ру којег су биле 
пред ви ђе не теме без бед но уче шће у 
сао бра ћа ју, поли ци ја у слу жби гра ђа
на, наси ље као нега тив на дру штве на 
поја ва, пре вен ци ја и зашти та деце од 
зло у по тре бе опој них дро га и алко хо ла, 
без бед но кори шће ње интер не та и дру
штве них мре жа, пре вен ци ја и зашти те 
деце од трго ви не људи ма, зашти та од 
пожа ра и од тех нич ко  тех но ло шких 

опа сно сти и при род них непо го да, одр
жа но је про шле неде ље 15. мар та у 
основ ној шко ли „Бран ко Ради че вић“ у 
Шиду.

– Од ове школ ске годи не Мини стар
ство уну тра шњих посло ва и Мини стар
ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз
во ја реа ли зу ју зајед нич ки про је кат под 
нази вом „Осно ви без бед но сти деце“. 
Про је кат је про ши рен, посто ји осам 
тема које су при ме ре не циљ ној гру пи 
четвр том и шестом раз ре ду основ не 
шко ле. Све шко ле њих 48,  на под руч ју 

ПРЕ ДА ВА ЊЕ О БЕЗ БЕД НО СТИ ДЕЦЕ У ШИДУ

Пре вен ти ва нај бо ља зашти та
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о нер је свој ста тус морао дока зи ва ти 
чеком од пен зи је или путем уве ре ња. 
Од сада ће то моћи да учи не са кар ти
цом уз лич ну кар ту као иден ти фи ка ци о
ним доку мен том, што ће им омо гу ћи ти 
одре ђе не попу сте за град ски пре воз, 
купо ви ну у трго ви на ма итд. Сада посто
ји могућ ност и да се дру штве но одго во
р не инсти ту ци је, локал не само у пра ве, 
пред у зе ћа, укљу че у ову акци ју и да 
сво јим нај ста ри јим сугра ђа ни ма тако ђе 
омо гу ће одре ђе не бене фи те  иста као 
је Зоран Бере жни.

Пра во на пен зи о нер ску кар ти цу има
ју сви кори сни ци пен зи је без обзи ра да 
ли су у пита њу ста ро сне или поро дич
не, као и кори сни ци накна де на осно ву 
дру ге и тре ће кате го ри је инва лид но сти, 
као и деца инва лид на лица кори сни ци 
накна де.

Један од десет кори сни ка са под руч ја 
шид ске општи не коме је уру че на пен зи
о нер ска кар ти ца је и Слав ко Мар ко вић 
из Шида.

– Ова кар ти ца ће пуно зна чи ти пен зи
о не ри ма у сми слу одре ђе них олак ши ца. 
Пен зи о не ри данас живе јако лоше. Пен
зи је су барем оних људи које ја позна
јем, у виси ни 12, 13, до 20.000 дина ра, 
тако да  им попу сти при ли ком купо ви не 
пуно значe. Ја сам пре чети ри годи не 
оти шао у ста ро сну пен зи ју и једи но што 
могу да кажем јесте да је сва ка олак
ши ца, увек добро дошла, наво ди Мар
ко вић.

Поли циј ске упра ве у Срем ској Митро ви
ци обу хва ће не су овим про јек том, како 
матич не шко ле тако и под руч на оде ље
ња. Иску ства наших поли циј ских слу
жбе ни ка који одла зе у шко ле, су вео ма 
пози тив на. Деца нису само пуки слу ша
о ци, укљу чу ју се у раз го вор пре до ча ва ју 
нека сво ја иску ства и запа жа ња, зави
сно о томе која се тема обра ђу је  иста
кла је порт па рол ПУ Срем ска Митро ви
ца Жељ ка Аврић.

Од почет ка годи не, на под руч ју Сре ма 
откри ве но је 97 кри вич них дела у вези 
дро ге, што је 37 више него у истом пери
о ду про шле годи не, а на под руч ју Шида 
18 кри вич них дела, за седам више него 
про шле годи не.

У окви ру про јек та „Осно ви без бед
но сти деце“, од поче та ка ове школ ске 
годи не па до сада, у основ ним шко ла ма 
у Сре му одр жа но је 1745 пре да ва ња. На 
под руч ју Шида одр жа но је 229 пре да ва
ња који ма је обу хва ће но 1489 уче ни ка 
четвр тог и 1410 уче ни ка шестог раз ре да.

– Наша сарад ња са Мини стар ством 
уну тра шњих посло ва је вео ма зна чај на 
зато што акце нат не само у шко ли, него 
и у дру штву тре ба ста ви ти на пре вен
тив не актив но сти. Ми се нада мо да ће 
се због низа актив но сти путем пре да
ва ња, разних ради о ни ца са децом, што 
од стра не Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва, што од стра не тима који ради 
у шко ли, наси ље које је нажа лост све 
при сут ни је у дру штву, све сти на нај ма
ње могу ћу меру,  изја ви ла је педа гог 
шко ле „Бран ко Ради че вић“ Јеле на Жив
ко вић.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ко је за ду жен за ква ро ве
на јав ној ра све ти?

По сту пак са ме при ја ве ква ра је 
та кав да гра ђан ство мо же да при
ја ви квар на јав ној ра све ти сво јој 
ме сној за јед ни ци. По том, ме сна 
за јед ни ца упу ћу је до пис Град
ској упра ви за ин фра струк ту ру. 
Град ска упра ва за ин фра струк ту
ру по том на ма да је на лог да иза
ђе мо на те рен, каже Тамара 
Милковић из ЈКП Комуналије

У ули ци 1. но вем бра у Срем ској 
Ми тро ви ци, већ го то во две го ди не 
на јед ној бан де ри ни је за ме ње на 

не ис прав на си ја ли ца. Ре кло би се – ко га 
бри га за јед ну си ја ли цу. Уства ри та ко и 
је сте, ко га бри га. Не го, не што дру го је ту 
у пи та њу. Баш за то што је ствар ба нал
на. Зар је мо гу ће да је у 21. ве ку по треб
но чак две го ди не да би се та јед на 
си ја ли ца за ме ни ла?

У ле то 2017. го ди не, у овој ули ци 
ме ња не су до тра ја ле др ве не бан де ре и 
за ме ње не су но вим, бе тон ским (о тра ја
њу ра до ва да не го во ри мо, у про се ку 
три бан де ре по да ну. Па ис кљу чи стру ју, 
па укљу чи, а на род се уби од бри ге за 
ото пље но ме со по вру ћи ни). За ме ни ше 
мај сто ри бан де ре, на кон што су се фи но 
на од ма ра ли у хла ду ис под ба грем чи ћа, 
и одо ше, а на ову но ву бан де ру ста ви ше 
исту ону пре го ре лу си ја ли цу. Љу ди су 
по том зва ли Елек тро ди стри бу ци ју, јер 
су ми сли ли да је она за ду же на за ква ро
ве. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да ни је, а 
ко је над ле жан ни ко им ни је об ја снио. То 
је по себ на не по зна ни ца, од ка ко је 
на ста ла она збр ка са рас пар ча ва њем 
Ди рек ци је за из град њу гра да и ње ном 
по де лом на пред у зе ћа. 

Та ко ста нов ни штво ви ше ни је ин фор
ми са но ни ко је над ле жан за одр жа ва ње 
јав не ра све те, а ни ко ме тре ба да се 
обра ти у слу ча ју ква ра. Го спо ђе ко је се 
ја вља ју на те ле фон у Елек тро ди стри бу
ци ји ни су би ле рас по ло же не да да ју 
об ја шње ња, а ве ро ват но ни са ме ни су 

би ле упу ће не у про це ду ру при ја ве ква
ра. 

На зва нич ном сај ту ЈКП „Ко му на ли је“ 
про це ду ра је об ја шње на, али тре ба узе
ти у об зир да ве ли ки број гра ђа на не 
уме да ко ри сти ин тер нет, а по себ но при
пад ни ци ста ри је по пу ла ци је. Из тог раз
ло га смо, да би смо раз ре ши ли ову 
ди ле му и зва нич но раз ја сни ли на чин 
при ја ве ква ро ва, раз го ва ра ли са Ре фе
рен том за од но се са јав но шћу ЈКП 
„Ко му на ли ја“, Та ма ром Мил ко вић.

– ЈКП „Ко му на ли је“ се ба ве по прав ком 
јав не ра све те. По сту пак са ме при ја ве 
ква ра је та кав да гра ђан ство мо же да 
при ја ви квар на јав ној ра све ти сво јој 
ме сној за јед ни ци. По том, ме сна за јед ни
ца упу ћу је до пис Град ској упра ви за 
ин фра струк ту ру. Град ска упра ва за 
ин фра струк ту ру по том на ма да је на лог 
да иза ђе мо на те рен. Да кле, то је основ
ни по сту пак при ја ве ква ра уко ли ко до 
ње га до ђе. Оно што та ко ђе ра ди мо је су 
ван ред не по прав ке јав не ра све те уко ли
ко до ђе до ква ро ва услед вре мен ских 
не по го да и слич но – ка же Та ма ра Мил
ко вић.

Да кле, Елек тро ди стри бу ци ја већ ду же 
вре ме ни је за ду же на за ре ша ва ње ових 
про бле ма, а за одр жа ва ње јав не ра све
те за ду же но је ЈКП „Ко му на ли је“. Про це
ду ра при ја ве ква ра је, иако бес по треб но 
за мр ше на, са да по зна та, а за по ме ну те 
про бле ме по треб но је, пре све га, обра
ти ти се сво јој ме сној за јед ни ци.

Н. Ми ло ше вић

Та ма ра Мил ко вић
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СТО ЧАР СТВО У ЛЕЖИ МИ РУ: ДИСЦИ ПЛИ НА КОЈА НЕСТА ЈЕ

Овце не тра же газду, него слу гу

Ова ца је све мање,
суб вен ци је су

недо вољ не, а и 
пашња ци нам лако 

про па да ју. Про ђу 
нома ди, пре ве ду овце 

и иза њих не оста не 
ништа. Шта да кажем 
осим да 200 или 300 

јута ра пашња ка  ле жи у 
пар ло гу – твр ди Или ја

Иако су у послед ње вре ме разним 
функ ци о не ри ма пуна уста при че 
о тури зму у пољо при вре ди, 

реал ност је знат но дру га чи ја. Исти на 
је да Фру шка гора пред ста вља еко ло
шки потен ци јал када је реч о томе, 
али и сама пољо при вре да, без тури
зма у окви ру ње, у вели ком је шкрип
цу. Без пра вих путе ва и инфра струк ту
ре нема тури зма, а што се тиче пољо
при вре де, нема речи ни о њој докле 
год нема озбиљ них ула га ња и бри ге о 
сеља ку, као малом про из во ђа чу, који у 
поста вље ним усло ви ма није кон ку
рен тан. 

И док суб вен ци је које даје држа ва 
нај ви ше одго ва ра ју вели ким про из во
ђа чи ма, а малим пра ве више оба ве за 
и ште те него кори сти, уну тра шње 
мигра ци је све више пра зне села. Сто
чар ство пред ста вља пољо при вред ну 
гра ну у изу ми ра њу, а један од нај ја
сни јих дока за за то, што се тиче Срем
ског окру га, пред ста вља брд скорав
ни чар ско село Лежи мир. Ово село 
бро ји нешто мање од 1.000 људи, а 
над мор ска виси на од 196 мета ра, на 
којој се нала зи, оду век је пред ста вља
ла пово љан фак тор за испа шу сто ке.

Дики ћи из Лежи ми ра, сед мо чла но 
дома ћин ство које чине Мили вој, 
његова супру га Ковиљ ка, син Или ја, 
њего ва супру га Дра га на и њихо ве кће
ри Боја на, Јова на и Ива на, још увек се 
боре са неда ћа ма које пра те сто чар
ство, а ста до ова ца које посе ду ју не 
доно си наро чи ту зара ду, иако су том 
послу посве ће ни 24 часа днев но. 

Већ шест деце ни ја, нај ста ри ји члан 
дома ћин ства, Мили вој Дикић бави се 
овчар ством, за које твр ди да није ни 
мало лак посао, него зах те ва мно го 
вре ме на и још више зна ња и стр пље
ња.

– Овим послом бавим се од сво је 
два на е сте годи не и никад није било 
лако. Нарав но, било је боље рани је, 
кад је за вре ме Тита, литра овчи јег 
мле ка вре де ла коли ко литра дизе ла. 
Е, тад су људи има ли рачу на да се 
баве овим и било је знат но више чоба
на и грла сто ке. Овца тра жи слу гу, 
неког за кога не посто је киша, снег, 
невре ме, викенд, сло бо дан дан. 
Нема те сло бод но вре ме ако се посве
ти те ово ме, па зато рет ко ко више и 
поку ша ва то да ради, а наро чи то због 
ста ња у пољо при вре ди, одно сно неис

СИН НАСТАВЉА ОЧЕВИМ СТОПАМА: Илија и Миливој Дикић
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пла ти во сти бавље ња њом – каже 
Мили вој.

Његов син Или ја, на којем је нај ве ћи 
део посла, сма тра да је вре ме сто чар
ства про шло, без обзи ра на днев но 
поли тич ке при че о пољо при вре ди, јер 
није тешко уви де ти како је, кон крет но, 

све мање чоба на, све мање грла у 
ста ду, све мање ста да, а нај ма ње 
добрих пашња ка у Лежи ми ру.

– Не може сва ко ни да чува овце, 
као што не може сва ко све да ради, 
јер не уме. То је јако зах те ван посао и 
тра жи од чоба на да буде и вете ри нар, 

али пла та није мала, напро тив. Ствар 
је у томе што се сто чар ство, нама, 
малим пољо при вред ни ци ма, јед но
став но не испла ти, одно сно, нема 
наро чи те зара де, тек што се покри ју 
тро шко ви. За сада, успе вам да шко лу
јем три ћер ке, али кад се при ча о 
испла ти во сти у одно су на уло же но 
вре ме, овчар ство јед но став но није 
добар при мер. Ова ца је све мање, 
суб вен ци је су недо вољ не, а и пашња
ци нам лако про па да ју. Про ђу нома ди, 
пре ве ду овце и иза њих не оста не 
ништа. Шта да кажем осим да 200 или 
300 јута ра пашња ка лежи у пар ло гу – 
твр ди Или ја.

Или јин отац се при се ћа вре ме на 
када је све у селу изгле да ло дру га чи је, 
када је такав, здра ви ји начин живо та, 
обе ћа вао мно го више.

– Био сам млад, исти на, али вре ме 
је било дру га чи је, држа ва је добро 
бри ну ла о сеља ку и напо ран рад је 
ипак био испла тив. Живе ло се одлич
но, лако је и трак тор могао да се купи, 
да се обно ви меха ни за ци ја. Сад нема 
речи о томе. Ми сеља ци, с држа вом 
прак тич но нема мо доди ра. Нека да су 
поли ти ча ри има ли пуно пра во да се 
хва ле пољо при вре дом, за раз ли ку од 
ових данас. Сељак је тај који је сво јим 
радом издр жа вао народ, поли цај ца, 
нови на ра и поли ти ча ра, а сад испад не 
да не може ни сам себе да издр жа ва 
како тре ба. Шта да кажем, нека да сам 
имао око 200 ова ца у ста ду, а јага ња ца 
не знам ни сам, сада ни упо ла толи ко. 
Због таквих ства ри, као што је небри га 
о селу, про из во ђа чу и уоп ште о живим 
људи ма, мла ди нам прво побег ну из 
села, па онда и из земље, оду у ино
стран ство – при ча Мили вој.

Дома ћин ство Дики ћа бри не о око 
сто ти нак грла ова ца и јага ња ца, а ста

Овим послом
бавим се од сво је
два на е сте годи не и 
никад није било лако. 
Нарав но, било је боље 
рани је, кад је за вре ме 
Тита, литра овчи јег 
мле ка вре де ла коли ко 
литра дизе ла. Е, тад 
су људи има ли рачу на 
да се баве овим и 
било је знат но више 
чоба на и грла сто ке, 
каже Мили вој

ДВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ДИКИЋА: Илија, Драгана, Ковиљка и Миливој
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до „бри не“ о егзи стен ци јал ним пита
њи ма, па Или ја успе ва да шко лу је три 
ћер ке. 

– Сва ки посао, да би га ква ли тет но 
ради ли, мора се воле ти. Иако нема 
зара де, овчар ством издр жа вам, тј. 
шко лу јем три ћер ке, Боја ну која је дру
ги раз ред Сред ње меди цин ске шко ле 
„Дра ги ња Ник шић“, Јова ну која поха ђа 
сед ми раз ред Основ не шко ле „Сло бо
дан Бајић  Паја“ и нај мла ђу Ива ну, 
која је сада тре ћи раз ред и још се шко
лу је у селу. Нај бит ни је је наћи начин 
да пре хра ни те и издр жа ва те поро ди
цу, одно сно да шко лу је те децу, а 
овчар ством то за сада успе ва мо. Иако 
је мој отац држао мно го више, ми сада 

има мо 85 ова ца и око 30 јага ња ца. 
Држа ће мо овце и даље, докле год 
може мо да на тај начин живи мо и пла
ћа мо рачу не – каже Или ја. 

Мили вој, иску сни овчар, у шали 
каже да се сто чар ством неће бави ти 
још дуго, али у очи ма му се може 
виде ти да је за овај посао везан емо
ци ја ма. Међу тим, како у сва кој шали 
има мање или више исти не, могу ће је 
да ће у наред ном пери о ду цео посао 
води ти син Или ја.

– Ма какви, нема од тога ништа – уз 
полу о смех гово ри Мили вој и наста
вља.

– Још да изгу рам ову јесен и бата
љу јем, па нека мој син, гла ва поро ди
це види шта ће с тим – каже Мили вој.

Е сад, људи ста рог кова не при ста ју 
тако лако да се одрек ну посла којим се 
баве цео живот, јер је то за њих и више 
од љуба ви и стра сти.

– То он можда само тако каже, али 
ако мој отац ипак пре ста не, ја наста
вљам. Има мо три ћер ке, па ко зна, 
можда ће наши зето ви јед ног да наста
ве с овчар ством, а можда се то тада 
нешто и попра ви. Како сад сто је ства
ри, од пољо при вре де, а наро чи то сто
чар ства  мрка капа, али не пре да је мо 
се, ради мо поште но и напор но, али 
живи мо у здра вим усло ви ма и барем 
смо сигур ни шта кори сти мо као хра ну, 
за раз ли ку од хра не која се про да је по 
гра до ви ма – закљу чу је Или ја Дикић.

Александар Ћосић

Има људи у Лежи ми ру који ма је сто
чар ство зани мљи во и који желе да се 
опро ба ју и у томе, па пола ко фор ми
ра ју сво ја ста да. Или ја каже да без 50 
ова ца уоп ште и не вре ди поми шља ти 
о поче ци ма бавље ња овим послом. 
Кумо ви Дики ћа, Дра ган и Мили ца Јан
ко вић, тако ђе Лежи мир ци, напра ви ли 
су вео ма зани мљив план. Док Дра ган 
ради на селу и бри не о дома ћин ству, 
Мили ца ради у гра ду и на тај начин 
њих дво је оства ру ју озбиљ ни је при хо
де него у рани јем пери о ду. Запра во, 

да се нису тако поде ли ли, при хо ди би 
били мањи, недо вољ ни за оста нак на 
селу, а исход би био напу шта ње истог 
у корист живо та у гра ду. Њих дво је 
фор ми ра ју сво је ста до, поче ли су са 
неко ли ко, а сада има ју 20 ова ца. Како 
обо је твр де, циљ им је да офор ме 
ста до од бар 50 ова ца, како би у 
наред ном пери о ду могли озбиљ ни је 
да раз ви ја ју сво ју иде ју и поду хват, за 
који је поред мно го оба ве за, ипак 
потреб но и мало више хра бро сти у 
овим вре ме ни ма. 

Почет нич ки енту зи ја зам

Како сад сто је ства ри, 
од пољо при вре де,
а наро чи то сто чар ства 
 мрка капа, али
не пре да је мо се,
ради мо поште но и 
напор но, али живи мо
у здра вим усло ви ма
и барем смо сигур ни 
шта кори сти мо као
хра ну, каже Или ја

Драган и Милица Јанковић

Пулин Кадет на радном задатку
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ПИЈАЧ НИ ДАН У МИТРО ВИ ЦИ

Људи ма је све ску по,
какве год да су цене

– Ја про да јем муше ме и кон це и исте цене држим већ две, три годи не. Овде седим 
чито да нисам код куће, па коли ко буде, буде. Пен зи ја ми је 11.000 динара, одем у 
апо те ку, дам за леко ве 3.000 дина ра, пла тим стру ју, воду, теле ви зор и не оста не ми 
ништа. Морам овде да седим са сво јих 78 годи на да бих нешто зара ди ла, каже Ђур
ђи ца Панић из Срем ске Митро ви це

Бес па ри ца и ску по ћа. Оно што нај
че шће може мо чути док шета мо 
пија цом јесте да се људи жале на 

поску пље ња. Пуно про из во да али мало 
потра жње. Куп ци углав ном шета ју, раз
гле да ју, често се деси да ништа и не 
купе. Уко ли ко се одлу че да купе нешто 
купу ју у мини мал ним коли чи на ма. 
Тргов ци жељ но ишче ку ју да се нешто 
про ме ни, али како се могло чути на 
пија ци, ситу а ци ја је све гора и гора како 
иду годи не. Мно ги ма од њих про да ја на 
пија ци је глав но зани ма ње, доста их 
тако пре хра њу је сво је поро ди це, међу
тим има и оних који дола зе ту би им 
брже про шло вре ме јер како се могло 
чути, ради се да би се пре жи ве ло. 

Да ситу а ци ја није сјај на може се 
закљу чи ти и из изја ва трго ва ца који су 
за М нови не обја сни ли како им иде про
да ја и да ли се ситу а ци ја побољ ша ла 
или погор ша ла у одно су на прет ход ну 
годи ну. 

–  Некад иде добро, некад иде лоше. 
Људи ма је све ску по какве год да су 
цене јер нема ју нов ца. На пија ци већи
ном паза ре пен зи о не ри, мла ђи сла би
је, они углав ном иду у мар ке те. Лети 
мало боље иде про да ја него зими –   
каже Жељ ко Дрча из Срем ске Митро

ви це који на сво јој тезги држи повр ће.
С обзи ром на то да је про да ја на пија

ци неко ме само дода тан при ход да би 
успео да спо ји крај са кра јем и тако пре
жи ви, мно ги од њих раде, али често се 
деси да им када испла те  рачу не и купе 
себи леко ве не оста не ништа.

– Горе је сто пута него прет ход не 
годи не. Ја про да јем муше ме и кон це и 
исте цене држим већ две, три годи не. 
Овде седим чисто да нисам код куће, па 
коли ко буде, буде. Нема народ пара. 
Пен зи ја ми је 11.000 динара, одем у 
апо те ку, дам за леко ве 3.000 дина ра, 
пла тим стру ју, воду, теле ви зор и не 
оста не ми ништа. Морам овде да седим 
са сво јих 78 годи на да бих нешто зара
ди ла – каже Ђур ђи ца Панић из  Срем
ске Митро ви це.

Ништа боље не про ла зи ни човек који 
на сво јој тезги има бога ту пону ду сувог 
воћа и ора ша стих пло до ва, јер како он 
каже тру ди се да спу сти цене про из во
да, јер дру га чи је не би ништа паза рио.

– Иде тешко, али ја сво ју робу дајем 
јеф ти ни је да се брже про да. Мој мото је 
ква ли тет по при сту пач ној цени. Про да ја 
иде сла би је у одно су на про шлу годи ну. 
Људи се жале да је ску по. Радим само 
да бих пре жи вео и да имам неку зани

ма ци ју – каже Цве ја Села ко вић из 
Срем ске Митр о ви це.

Да ситу а ци ја није само лоша на зеле
ној пија ци гово ри и то да ништа боље 
није ни роб ној. Уоста лом, што би неко 
купо вао оде ћу на пија ци када су град 
пре пла ви ле про дав ни це полов не гар
де ро бе где за један комад који ћете 
купи ти на пија ци или бути ку у про дав
ни ци са полов ном гар де ро бом може те 
купи ти три кома да и још на све то уште
де ти.

– Про да ја је у одно су на прет ход ну 
годи ну дале ко лоши ја. Куп ци се чак и 
не жале да је ску по, јед но став но не 
купу ју. Мало је боље ста ње када се 
про леп ша вре ме – каже Мира Јови чић 
из Срем ске Митро ви це.

И док даље оби ла зи мо тезге наи ла
зи мо на људе који ни не желе да при ча
ју о томе какво је ста ње на пија ци, неки 
од њих при ча ју себи у бра ду оно што 
смо већ више пута чули да је про блем, 
у томе што народ нема посла. А када 
нема посла, нарав но да нема ни пара, 
јер сви ми већ добро зна мо да без 
пуног нов ча ни ка нема ни пуног фри жи
де ра, а ни гар де ро бе ра. 

Андреа Димић 
Фото: Вла ди мир Цуца нић

Ђур ђи ца Панић Цве ја Села ко вић
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Упа ље на је нео н ка,
а љу ди се пра ве да је дан
Кра јем 90их и у пр вој де це ни ји 

но вог ми ле ни ју ма, у ам фи те а тар 
Учи тељ ског фа кул те та Уни вер зи

те та у Бе о гра ду, у окви ру на став ног 
пред ме та Ма сов на ко му ни ка ци ја, по зи
ва ни су го сти из про фе си о нал не про
дук ци је штам пе, фил ма, ра ди ја, те ле
ви зи је и ди ги тал них ме ди ја:

Го сту ју ћа пре да ва ња су би ла ре а ли
зо ва на као им про ви зо ва не ис по ве сти и 
не фор мал ни ин тер вју, у окви ру отва ра
ња исти не с оне стра не ме ди ја; а све у 
ци љу кул ти ви са ња кри тич ке дис тан це 
и ра фи но ва ња естет ског при сту па 
фе но ме ну ду ха ме диј ског вре ме на. За 
оне ко ји под у ча ва ју бу ду ће љу деод
кри те ри ју ма... Ово су ауто ри зо ва не 
бе ле шке са та квог су сре та сту де на та и 
Не бој ше Гло гов ца, ко је је НИНу усту
пи ла про фе сор ка Све тла на Без да нов 
Го сти мир

ДРУ ГИ МАРТ 1999.
Ро ђен сам у Тре би њу, 1969. го ди не, 

жи вео та мо шест го ди на, а он да смо се 
пре се ли ли у Опо во, та мо жи ве ли го ди
ну да на и, кад сам имао се дам го ди на, 
до шли смо у Пан че во. Зна чај не су те 
се лид бе због упо зна ва ња раз ли чи тих 
мен та ли те та и схва та ња ко ли ко је 
ва жно где се жи ви, са ким, са ка квим 
на ро дом. У Пан че ву је кре ну ла основ
на, сред ња шко ла, а па ра лел но с тим, 
што се глу ме ти че, ишла је не ка ве за
ност, ко ја ни је би ла пре си ра на ни са 
ка кве стра не, не го та ко, про сто, би ло је 
ту ре ци то ва ње за Све тог Са ву, на при
мер, у цр кви, где сам се ја драо ко коњ, 
и углав ном су оне ба бе ко је су до ла зи
ле, чу ле са мо ме не, а из то га су про из
ла зи ле и ка сни је по хва ле, на кон це ле 
при ред бе, као: јао, то је би ло сјај но... а 

ја сам још тад ка пи рао да је то ве ро ват
но за то што су са мо ме не чу ле, па им је 
то био је ди ни пра ви по да так. То је ура
ди ло сво је, па сам по чео да ве ру јем 
ка ко ја ту не што мо гу, али и да ље без 
ве ли ких ам би ци ја, па сам се упи сао у 
Драм ски сту дио Ра диоте ле ви зи је Бе о
град, ко ји је те го ди не на пу стио Ба та 
Ми ла ди но вић, а пре у зео Ми ка Алек сић. 
Ауди ци ја у „Бра ћи Ста мен ко вић“, ја сам 
био не где VIVII основ не, и остао сам у 
тој гру пи. Ишао сам сва ке не де ље, два, 
три пу та, ауто бу сом, од око 7 па до 10 
уве че, и вра ћао се на зад у Пан че во. Ту 
смо, као, нео ба ве зно учи ли и са зна ва
ли о глу ми, о рад њи, о су ко бу, али све 
кроз при чу, ша лу, при ме ре из жи во та, и 
та ко... Ту су се сни ма ле ра диодра ме, 
пр ви филм Шест да на ју на (оча јан 
филм!). Ни смо до би ја ли кин ту, не го ску
пља ли и ишли сви за јед но на мо ре. И 
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све је то та ко би ло су пер, не где до кра
ја сред ње шко ле, кад ме је Ми ка упи
тао: „Је л’ ’оћеш да упи шеш глу му?“ Ја 
сам ре као да не ћу.

За што? Не знам. У ства ри, знам да 
сам имао осе ћај да тре ба да ва ти и 
ра ди ти мно го ви ше од оно га што сам ја 
тад схва тао око по зи ва глум ца: шта је 
ту мој за да так, че му то слу жи, и да ли 
је мо гу ће да ме ни све ре ди тељ тре ба 
да ка же или мо гу и ја сам не што да 
сми слим. Не што ми се ни је сви ђа ло, а 
исто вре ме но сам све то пре ви ше 
це нио, ми сле ћи про сто да још увек 
ни сам тај. Се део сам па ана ли зи рао 
чи ме бих се уоп ште ба вио у жи во ту. 
По ми слио сам да је то пси хо ло ги ја. 
При ме тио сам ка ко мо гу о не ком чо ве ку 
да при чам до ста ду гач ку и пре ци зну 
при чу, са мо на осно ву то га што сам га 
гле дао не ко вре ме: не где сам га ви део 
са стра не, пот пу но не по знат чо век, али 
ви дим гест, или ка ко пу ши, или ка ко 
на сту па, ви дим ко јим рит мом при ча... и 
сам сам до ста то га о ње му знао. Док 
сам ишао на те, на зо ви ча со ве у тој 
драм ској гру пи, у ауто бу ској гу жви сам 
ослу шки вао глас иза се бе, чо ве ка ко ји 
при ча, па по ку ша вао да про ва лим ка ко 
он из гле да. До ста сам се из ве штио у 

то ме и успе вао да по га ђам. Би ло је и 
стра шних про ма ша ја – чу јеш не ве ро ва
тан бас, а ви диш чо ве ка од 50 ки ла – 
али, не што сам ја ту тра жио, ба вио се, 
за да вао се би не ке за дат ке, сам са 
со бом...

СТУ ДИ ЈЕ ПСИ ХО ЛО ГИ ЈЕ
И кре нуо сам на пси хо ло ги ју. Пси хо

ло ги ја је по ста ла пот пу но без лич на и 
не за ни мљи ва кад сам про чи тао не ку 
те о ри ју Стен ли ја Сми та Сти вен са, ко ји 
је твр дио да ва жи оно „о уку си ма не 
вре ди рас пра вља ти“ и да по сто је естет
ске пре фе рен ци је по ве за не с хе мис
фер ном ла те ра ли за ци јом у мо згу, па је 
чак по ста вио и фор му ле за то! Е тад ми 
се зга ди ло, још кад сам окре нуо сле де
ћу стра ну, па на шао чо ве ка ко ји све то 
по би ја... (и та ко, от при ли ке, це ле те 
сту ди је, од но сно, то до кле сам ја сти
гао) све је, за пра во, би ло у не ком рит му 
сме њи ва ња раз ли чи тих те о ри ја од 
ко јих ви ше на знаш шта би.

Па ра лел но са сту ди ра њем пси хо ло
ги је, ка да сам на пу стио Драм ски сту дио 
Ра диоте ле ви зи је Бе о град, оти шао сам 
у Ате ље мла дих у Пан че ву и ама тер ски 
се ба вио глу мом, што ми је, у ства ри, 
тек био не ки отвор, пра во по ла зи ште, 
јер смо би ли клин ци, и све што се 
де ша ва ло пре ко да на ни је нас по га ђа
ло ни ти ума ра ло, па смо уве че мо гли 
да из ги не мо на про ба ма, а кад их за вр
ши мо бу де мо од мор ни и срећ ни.

Ка ко се пси хо ло ги ја га си ла, та ко се 
глу ма све ви ше па ли ла, и он да сам у 
јед ном тре нут ку ре шио да про бам. Са 
Ми лен ком За бла ћан ским – ко ји је у 
Ате љеу мла дих ре жи рао Му ши цу и 
Стран ца и стрип ти зе ту  спре мао сам 
при јем ни. Се ћам се да сам до шао на 
Ака де ми ју у не ким ла ким лет њим пан
та ло на ма и да ми се де сна но га тре сла. 
Исто вре ме но раз ми шљао о три ства ри: 
шта сам оно на у чио, ка ко ћу све то да 
ка жем, да ли се ви ди да ми се тре се 
но га, а и ка ко то ути че на ове љу де (ли
це чо ве ка ко ји ме је при мао, Вла де 
Јеф то ви ћа, ни сам ви део – по кло пио је 
ли це ша ка ма и са мо су му очи ви ри ле). 
Се ћам се да уоп ште ни сам имао 
по врат ну ин фор ма ци ју да ли то ва ља 
или не. Чуо сам са мо ка ко је Љи ља 
Ерен рек, бив ша про фе сор ка тех ни ке 
гла са, уз дах ну ла: „Јао, као Шер бе џи ја!“ 
Та кав глас, као. Тад је био мно го бо љи, 
ма ње сам пу шио. И ту још пар љу ди је 
не што од ре а го ва ло, не што се ма ло 
сме шка ли, та ко, али ни шта ни сам знао 
док ми ни су ре кли да сам при мљен. 
Ето.

ПР ВА УЛО ГА
Пред крај дру ге го ди не на Ака де ми ји, 

се де ли смо у мен зи и ру ча ли, кад је 
утр чао Сер геј Три фу но вић, ко га су 
не што зва ли на те ле фон, по чео да ме 
гр ли, љу би, ска че, и ре као да нас је 
звао Ми јач да игра мо у Ве ли кој пљач ки. 
Це ца Бој ко вић, Пе ца Еј дус, Цве ја 
(Бран ко Цве јић), и Сер геј и ја. За нас на 
Ака де ми ји је то би ло све: кад ће да поч

не и ка ко то из гле да, и ко су ти љу ди, а 
он да се, ето, де сио по зив, и по че смо да 
ра ди мо. По сле то га је кре ну ло Ју го сло
вен ско драм ско: Шће пан ма ли, па Там
на је ноћ па... итд..

Све у све му, вр ло бр зо су се рас пр
ши ле не ке (до ду ше, ни кад ни сам ни 
га јио) ве ли ке илу зи је. У по чет ку ми је 
је ди ни мо тив био да то бу де исти ни то: 
као, би ти не ко дру ги, а си ту а ци ја ко ја 
се ства ра у да тој дра ми да бу де пра ва, 
соч на, жи вот на... да за и ста про во ци ра 
љу де ко ји гле да ју. Та да сам чак не што 
де фи ни сао глу му као про во ка ци ју. 
Ме ђу тим, све је то не где не ста ло ула
ском у Ју го сло вен ско драм ско, ко је је 
већ та да смр де ло на по жар, већ та да је 
та мо би ло ра зних ду хо ва – не што ма ло 
до брих, мно го ви ше злих – и не ке ло ше 
ат мос фе ре, ко ја ми ни је при ја ла. У 
по чет ку сам ми слио да је то од мог лич
ног стра ха и нео сло бо ђе но сти. По сле 
сам ви део да је то ствар но кон стан та, 
ко ја да нас, ево, по ла ко не ста је, од но
сно, пре ки да се тим по жа ром, ко ји је, по 
ме ни, мо рао да се де си, да би све то 
ва тром би ло ис те ра но на по ље. Је ди но 
за шта сам мо рао да се др жим, и за 
шта се др жим, то је, на сре ћу, вас пи та
ње (а увек сам се не што, као, бра нио и 
бе жао на ули цу од вас пи та ња у ку ћи!), 
ко је је би ло ту, про сто, део ме не. Хо ћу 
да при чам да ми је отац све ште ник, и 
да је ре ли ги ја би ла при сут на... Све те 
по став ке – ко је ни сам ка пи рао, апри о
ри, узи мао као сво је, ни сам мо гао тек 
та ко да при мим – тек ка сни је сам кре
нуо да ис тра жу јем, чак про во ци рам, да 
их по би јам, или твр дим, и та ко жи вим... 
По ка за ло се да су пра ве и да ту има 
ја ко, ја ко, ја ко ве ли ких вред но сти и да 
је то кли ца ко ја ми са да да је основ да 
ве ру јем у сво ју при чу, у сво ју, не знам 
ка ко да на зо вем, зве зду, у ми си ју, или 
шта већ... Би ло шта, у свој по сао, нај ба
нал ни је. Не ма не ких ве ли ких обе ћа ња 
у све му што се де ша ва око ло, не ма 
на ро чи тог све тла. Има, кад се де си 
пра ви тре ну так... кре а тив ни, пра ви, 
из ме ђу ме не, мог парт не ра или парт
нер ке и ре ди те ља... кад се то све од јед
ном скло пи. Нео п ход но је трој ство... 
Ето, сад сам ту.

ФИЛМ И ПО ЗО РИ ШТЕ
Пи та ње раз ли ке из ме ђу фил ма и 

по зо ри шта је јед но од нај че шћих но ви
нар ских пи та ња и то већ бу ди не ку 
вр сту гну ша ња у ме ни, ви ше не мо гу то 
да раз гла бам. Баш сам о то ме при чао, 
срео сам Ба ту Стој ко ви ћа пре не ки дан 
у „Зве зда ри“, и пи та ме: „Где си, шта 
ра диш?“ Ре ко’: „Ево, опет сам од го ва
рао на оно пи та ње.“ „И шта си рек’о, 
си не?“ Па ја опет ис при чам при чу ка ко 
је по зо ри ште жи ви кон такт, ту су љу ди, 
има сво је пред но сти што се де ша ва тог 
тре нут ка, а филм сни миш јед ном и то је 
тад го то во, ма да су пред но сти фил ма у 
све де ни јем из ра зу, при род но сти емо ци
ја... „Не, си не, знаш шта да им ка жеш? 
То је исто, глу мац је глу мац – и та мо и 
ов де – и мо ра би ти спо со бан да до не се 

Све зву чи не ка ко
ја ко ја ко ла жно.
Не знам ка ко то да 
об ја сним. Ни је пра во. 
Ни је пра во
ни обо жа ва ње,
ни по што ва ње,
а ве ро ват но,
по сле дич но,
ни ми глум ци,
ко ји то ра ди мо. 
Ни смо пра ви,
јер смо у истим
гов ни ма као
и тај на род
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тај тре ну так, би ло кад и би ло где, би ло 
то по зо ри ште или филм.“ И кад ми је он 
то ре као, спо знао сам да је то и не где у 
ме ни би ло пра во ми шље ње, са мо ми је 
зву ча ло на до буд но (или ка ко већ?) да 
ка жем, пре ви ше све зна ју ће за мо је 
ис ку ство и мо је го ди не. Али, ствар но је 
та ко, ми слим да глу мац не мо же, ја бар 
не мо гу да се опре де лим за шта сам 
ви ше. Про сто, кад бих на пра вио тај рез, 
он да бих се ба вио или јед ним или дру
гим.

ЧА РО ЛИ ЈА СЛА ВЕ
Сни миш филм и за крат ко вре ме те 

ви ди, не знам ко ли ко, 200.000 љу ди, а 
да би се то де си ло у по зо ри шту, тре ба 
ти нај ма ње 400 пред ста ва  зна чи 400 
да на, зна чи, нај ма ње две го ди не, јер 
не играш сва ки дан. Али, то је то ли ко 
кван ти та тив на раз ли ка да не знам шта 
бих с тим. Ча ро ли ја сла ве ов де не 
функ ци о ни ше. Ча ро ли ја ни је при сут на, 
вр ло је ба нал но, и вр ло је све де но на 
ими та ци ју оно га што се чи та у но ви на
ма да се не где де ша ва. Ми слим да 
на ша пу бли ка тре нут но не... или... у 
ства ри, то је ка у зал но... Или ми не 
да је мо то ли ку илу зи ју – ни смо спо соб
ни да их од ве де мо у ма шту, да их из ба
ци мо из рав но те же; или ова пу бли ка 
ви ше ни је спрем на да то при ми на пра
ви на чин. Све има об лик ими та ци је 
не ког срећ ног хо ли вуд ског жи во та и 
од но са пу бли ке и на зо ви зве зда. Бла го 
ре че но, сме шно ми је кад ти не ко при
сту па са ста вом да си ти тај ко га је он 
гле дао, и да си ти та кав као што те је 
он ви део у не кој пред ста ви или фил му, 
све јед но. С фил мом се љу ди ви ше 
иден ти фи ку ју, чи ни ми се, и та при ча 
ви ше ва жи за филм. Про сто, ни зак је 
ни во све сти, мно го цр них хро ни ка и 
жу те штам пе, мно го из ме ште них вред
но сти, сро за них па ра ме та ра, мно го 
не по сто је ћих па ра ме та ра... у по след
њих већ 78 го ди на, а ја сам баш то ли
ко у по слу. Све зву чи ја ко, ја ко ла жно, 
зву чи као: упа ље на је нео н ка, а љу ди 
се пра ве да је дан! Не знам ка ко то да 
об ја сним. Ни је пра во. Ни је пра во ни 
обо жа ва ње, ни по што ва ње, а ве ро ват
но, по сле дич но, ни ми глум ци, ко ји то 
ра ди мо. Ни смо пра ви, јер смо у истим 
гов ни ма као и тај на род, ни смо спрем
ни да то из ве де мо на пра ви на чин. 
Не што ту са тим кон так том ни је у ре ду, 
не што те жи це ни су... ни је кра так спој 
још увек, али ло ша стру ја те че...

Ја ко је бит но ши ро ко, а исто вре ме но 
и ја ко уско по и ма ње све та. То је оно 
ми кро и ма кро. (Јао, да вао сам је дан 
ин тер вју не кој, не знам ка ко се зо ве 
же на, ре као сам да имам ја ко пру же не 
ан те не и да та ко ску пљам ин фор ма ци
је из спољ ног све та, и да се то не где у 
ме ни пре ра ђу је, итд.. Про чи там ин тер
вју, пи ше ка ко имам ја ко су же не те ме, 
до бро је чу ла...) Ја ко је ва жно то по и
ма ње све та као ма те ри ја ла и енер ги ја, 
као спо ја ства ри ко је функ ци о ни шу по 
не ком ду хов ном прин ци пу, при че му 
по сто ји и тај ма те ри јал ни, ко ји их до во

ди у ко ли зи ју с не ким ду хов ним прин
ци пом. Ми слим, то је ја ко уоп ште но 
ре че но, али ко ре ни та је ствар да ту 
на ста ју све дра ме и сви про бле ми. 
Не где сам про чи тао, и сла жем се с 
тим, да ка да би чо век имао ап со лут ну 
љу бав, зна чи пот пу ни спој са дру гим 
по лом (ап со лут но, зна чи не мо гу ће!), 
он да не би имао по тре бу ни чим да се 
ба ви, ни шта да ра ди. Он да је то пот пу
ност и као крај, и као тра ја ње. Ва жно је 
то све због то га што у свом по слу 
мо рам да оправ дам сва ког оног ко га 
при хва тим да играм: мо рам да знам и 
да сва ког од њих схва тим као чо ве ка у, 
не знам, ра ља ма суд би не... и нај о ко ре
ли јег уби цу – он је ја дан због не че га 
(што га је отац ту као?), због не че га је 
бе сан, због не че га је, у ства ри, ту жан. 
Да би све то оправ дао, про сто да би 
мо гао да играш, а да не маш га ђе ње, да 
не маш от клон (по сто ји и глу ма с от кло
ном, али то је већ не ка дру га при ча), 
нео п ход но је да схва тиш сва ко га. А то 
мо жеш са мо ако по гле даш ка ко иде 
свет, и по гле даш ма ло у исто ри ју уна
зад, па да про чи таш ма ло по е зи је, па 
он да ма ло про зе, па он да ма ло по гле
даш но ви не, па се он да за љу биш  сви 
ти сег мен ти чи не оброк жи во та. Та ко 
не ка ко.

ПРИ ЈАТ НО И ЈАВ НО
То је као jazz, из то га цр пеш. Са ма 

сло бо да ства ра ња драм ске си ту а ци је, 
ли ка ко ји тре ба да играш... Ни кад то 
ни је бу квал но оно што пи ше, не го ми 
сед не мо, па при ча мо ка ко ће мо, хо ће
мо ли „До бар дан“ са ’Пи зда ти ма те ри
на!’ или „До бар дан“ са ’Где си, чо ве че, 
до сад?’ До го во ри мо се са ко јом те жњом 
иде мо ка то ме. Код сла бо на пи са них 

тек сто ва је то ли ка сло бо да да про сто 
ви ше не знаш шта би, а код ја ко до бро 
на пи са них тек сто ва  огро ман је број 
зна че ња ко ја иду и ко ја су до ста пре ци
зно усме ре на ка на зо ви по ру ци це лог 
тек ста. По сто ји сло бо да ства ра ња, а 
лич ни кон текст (ка ко се баш да нас осе
ћам) упра во мо же би ти ис ко ри шћен да 
из ње га ства раш. Не ко то мо же да про
ту ма чи као лу кав ство, али ја та ко, про
сто, не бих мо гао да играм ни јед ну 
уло гу. Пред ста ва ни кад ни је иста: дру ги 
је дан, дру го је вре ме, ста ри ји смо за 
два ме се ца или ме сец да на, све је дру
га чи је. Не мо же да бу де исто. И он да то 
ствар но има слич но сти за jazzом, са 
осе ћа њем тре нут ка, из ко га се ра ђа 
го ми ла ства ри. Чак су и гре шке – кад се 
де се – ја ко дра го це не на сце ни. И у 
фил му по сто је ка дро ви са гре шком – 
не ко је по гре шно ре као текст, ушао је 
ми кро фон (она пе цаљ ка) у ка дар од о
зго – али ни је ва жно, не што се су пер 
де си ло и тај тре ну так је исти нит и жив, 
и као та кав тре ба да се са у чва. Гре шке 
су ми ја ко за ни мљи ве, баш због тих 
лич них ста ња и све га што се из њих 
ра ђа.

СТРАХ ДА ЋЕ ТЕ БИ ТИ ИСТИ

Не, ви ди те, тру ба је иста, исто је 
на шти мо ва на, али су то но ви дру га чи ји, 
дру га чи је се сви ра  ако је хлад но на по
љу, те ла се на хлад но ћи ску пља ју, 
са мим тим и тру бе, па ма ло дру га чи ји, 
то се зо ве обер тон, та ко зва ни гор њи 
тон, зна те, има те Г на ги та ри и Г на тру
би, па оно што му да је ква ли тет то је 
обер тон, то је лич на при ча ко ју он но си. 
И та ко (хаха!).

Преузето из НИНа

Пи смо Жар ка Ла у ше ви ћа 
Дра ги Гло ги,

сре да, 14. фе бру ар 2018.

Чи там тво ју по ру ку од пре не ки дан: 
„Знам да ће би ти до бро… При ча ће
мо... Са мо ма ло да про ђе ово лу ди
ло… Што ка жу Ср би пам те до че тврт ка 
та ко да чу је мо се за ви кенд а до та да 
ево ти пар ви це ва…“

Је се нас смо, че ка ју ћи пре воз на аеро
дро му у Бо сто ну, пра ви ли пла но ве да 
не што ра ди мо за јед но. Ре као си „ра ди
ће мо си гур но, или ов де или та мо“. 
Он да ти је сти гла по ру ка и по ско чио си 
као ма ло де те:

„До био сам на гра ду у Лон до ну!“ Би ла 
је то на гра да за нај бо љег глум ца пре
сти жног европ ског фе сти ва ла!

Сви смо по не ти тим осе ћа јем ве ли ког 
по но са од и гра ли по след ње из во ђе ње 
„Ха дер сфил да“. И те но ћи сам те, као 
и на це лој ка над скоаме рич кој тур не ји 
гле дао на сце ни, са стра не, нем од 
сре ће што при су ству јем јед ном чу де
сном пре да ва њу и да ва њу се бе глу ми 
ка кво ни кад ра ни је ни сам ви део.

Мо ја нај ста ри ја ћер ка је го ди на ма има
ла свог оми ље ног и нај бо љег глум ца. 
Он да ми је јед ног да на бо ја жљи во 
из ја ви ла:

„Та та, ти ви ше ни си мој нај бо љи глу
мац!“

„Ах, ко је тај што је че ду мо ме по му тио 
ра зум?“  про му цах не ког па те тич ног 
Шек спи ра из се ћа ња.

„Не бој ша Гло го вац…“  скру ше но ми 
при зна де. За гр лих је.

„Па, он је и за ме не нај бо љи глу мац“ 
 при знах и ја њој.

Лак ну ло јој је. И због те бе је от пу то ва
ла из Чи ка га с на ма за Бо стон да 
по но во од гле да пред ста ву.

Гло ги, од кад сам чуо за тво ју бољ ку 
кре нуо сам не што да пи шем за нас. Па 
да од и гра мо… или ов де или та мо.

И че кам да се чу је мо… за ви кенд.

Твој Жар ко
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При зна ња нај бо љим
спор ти сти ма
Нај бо љим спор ти сти ма и клу бо ви

ма рум ске општи не за постиг ну те 
спорт ске резул та те у 2017. годи ни 

уру че на су при зна ња и новач не награ де 
на све ча но сти која је 15. мар та одр жа на 
у холу Кул тур ног цен тра „Бра на Црн че
вић“. Ово је, као и рани јих годи на, увек 
при ли ка да се уве ри мо коли ко озбиљ
них, мла дих и тален то ва них спор ти ста 
има у Руми.

Нај бо љи спор ти сти су се бира ли у 
више кате го ри ја. Поред пио ни ра, јуни о
ра, сени о ра, нај бо љих шко ла, педа го га 
физич ке кул ту ре, као и спорт ских рад
ни ка уру че не су и спе ци јал не награ де и 
награ де за допри нос у спор ту.

Нај бо љи пио нир у про шлој годи ни је 
Сте фан Зубо вић из ЏК „Сло вен“, а нај
бо ља пио нир ка је Јова на Васи ље вић из 
ТК „Змај“. 

У кате го ри ји каде та нај бо ље резул та
те је оства рио Мар ко Вида ко вић из СБК 
„Рума“, док је нај у спе шни ја кадет ки ња 
била Ана Бје лић из ЏК „Сло вен“. Нај у
спе шни ји јуни ор је Ненад Јова но вић из 
БК „Сло вен“, а нај бо ља јуни ор ка Јова на 
Мушиц ки из ТК „Змај“. У про шлој годи ни 
нај бо ље пред у зе ће у спорт ској рекре а
ци ји је било „Митас“, нај бо љи поје ди нац 
РСИ – Нико ла Цве ти ча нин, тако ђе из 
Мита са, нај у спе шни ја основ на шко ла је 
била град ска ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ , 
а у кате го ри ји сред њих Гим на зи ја „Сте
ван Пузић“ . Душан Димић је нај бо љи 
педа гог физич ке кул ту ре из ОШ „Вељ ко 
Дуго ше вић“, а за сред ње Вера Мило ван
че вић из Гим на зи је „Сте ван Пузић“, нај
бо љи спорт ски рад ник је Петар Сто лић, 
нај у спе шни ји тре нер Бор ко Крстић из ТК 

„Змај“, док је нај бо ља мушка спорт ска 
еки па Атлет ски клуб Рума, а жен ска ЖРК 
„Сло вен“. За нај бо љу сени ор ку је про гла
ше на Ирис Јовић Вуја ко вић из ТК „Змај“ , 
а за сени о ра из истог клу ба Нико ла Вуч
ко вић.

Уру че не су и спе ци јал не награ де које 
су доби ли Биља на Пива ли ца из Пла ни
нар ског клу ба „Бор ко вац“, Алек сан дар 
Бур саћ, кошар ка шки репре зен та ти вац, 
Неве на Нова ко вић, гим на сти чар ка, као 
и Мило рад Игња то вић, за дуго го ди шњи 
рад на афир ми са њу спор та и рекре а ци је 
и за уче ство ва ње у орга ни за ци ји 1. Рум
ског полу ма ра то на.

Награ ду спорт ске леген де пост хум но 
су доби ли Миле Дра ги шић, про фе сор, 
дуго го ди шњи руко мет ни тре нер и Душан 
Томић, дуго го ди шњи гол ман Сло ве на, 
који је потом изгра дио успе шну фуд бал
ску кари је ру и у ино стран ству.

Пред у зе ће „Ваи ваи инстант нудле“ 
доби ло је при зна ње за допри нос у раз
во ју спор та и рекре а ци је на тери то ри ји 
рум ске општи не.

И ове годи не се потвр ди ло да су рум
ски спор ти сти посеб но добри у бори лач
ким спор то ви ма – теквон доу, сава те бок
су, бок су и џудоу, а нај ви ше награ да за 
про шлу годи ну је оти шло Теквод но клу бу 
„Змај“.

Реч је о пет награ да, коли ко је овај 
клуб добио и за прет ход ну годи ну што 
дока зу је озби љан рад и резул та те. 

Ненад Јова но вић, добит ник при зна ња 
у јуни ор ској кате го ри ји бави се бок сом 
осам годи на и каже да је то тежак и напо
ран спорт. Ненад има 17 годи на и так ми
чи се у полу вел тер кате го ри ји. Уче ник је 

ССШ „Бран ко Ради че вић“ на сме ру еко
ном ски тех ни чар. Каже озбиљ ни тре нин
зи мало ути чу на оба ве зе у шко ли, мада 
има подр шку сво јих про фе со ра. Ово му 
је тре ће општин ска награ да.

И Ирис Јовић Вуја ко вић је више пута, 
у мла ђим кате го ри ја ма, доби ја ла ово 
општин ско при зна ње за нај бо љег спор
ти сту. 

На доде ли при зна ња успе шним 
спор ти сти ма, спорт ским рад ни ци
ма и колек ти ви ма на добрим резул

та ти ма је чести тао, у име локал не само
у пра ве, која је и покро ви тељ ове доде ле 
награ да, Сте ван Кова че вић, пред сед ник 
СО Рума. Он је рекао да локал на само
у пра ва посве ћу је вели ку пажњу раз во ју 
спор та и ства ра њу усло ва за раз вој рум
ских спор ти ста. 

 У овој годи ни из општин ског буџе та 
за раз вој спор та и физич ке кул ту ре опре
де ли ли смо нешто више од сто мили о на 
дина ра. То је зна чај но већи износ у одно
су на прет ход ну годи ну. Води ли смо рачу
на да ула же мо у раз вој спорт ске инфра
струк ту ре за боље усло ва за тре нинг и 
так ми че ње наших мла дих спор ти ста, али 
и за њихо во сти му ли са ње и награ ђи ва
ње. Нај бо љим спор ти сти ма доде љу је мо 
и спорт ске сти пен ди је, али финан си ра мо 
и њихо во уче шће на међу на род ним так
ми че њи ма. Мислим да је ова ква све ча
ност зна чај на јер је то начин да се овим 
мла дим и успе шним људи ма оду жи мо и 
захва ли мо – сма тра Сте ван Кова че вић.

Реци мо и то да у рум ској општи ни, са 
више или мање успе ха делу је сто ти нак 
спорт ских клу бо ва.

 С. Џ.

Добит ни ци при зна ња за спор ти сте годи не
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У селу посто је два 
изво ра са леко ви том 

водом. Један се
нала зи у бли зи ни 
мана сти ра Све та

Пет ка а дру ги у
бли зи ни мана сти ра 

Шиша то вац. Ста ри ји 
људи кажу да је та 

вода леко ви та за очи, 
а неки од њих чак

твр де да пома же 
нерот ки ња ма па се 

често деша ва да 
викен дом дођу жене 

из Новог Сада или 
Бео гра да у нади да ће 

им та вода помо ћи

Село Шиша то вац има 200 ста нов
ни ка, а поред при род них лепо та 
које посе ду је нај по зна ти је је по 

исто и ме ном мушком мана сти ру Шиша
то вац, као и по жен ском мана сти ру 
Пет ко ви ца који је сме штен у бли зи ни. 
Како се могло чути нека да дав но сва 
земља је била мана стир ска. Људи су 
дола зи ли, насе ља ва ли место и ради
ли у мана сти ри ма да би пре хра ни ли 
поро ди цу. Поче ли су да отку пљу ју пар
че по пар че земље, пра ви ли куће, и 
обра ђи ва ли земљу. Нека да дав но 
село се нала зи ло на брду, куће су 
биле сме ште не испод саме шуме 
међу тим како је вре ме про ла зи ло, и 
како су људи купо ва ли земљу село се 
раз ви ја ло и шири ло. У селу посто ји и 
Основ на шко ла „Сло бо дан Пајић Паја“ 
коју поха ђа ју три ђака, а од сеп тем бра 
ће се тај број пове ћа ти за још тро је. 
Поред про дав ни це која се нала зи крај 
мана сти ра посто ји и мало игра ли ште 
за фуд бал и одбој ку које углав ном слу
жи да би се деца заба вља ла и ту оба
вља ла фискул тур ну наста ву.

Пред сед ник месне зајед ни це Шиша
то вац Нико ла Митро вић каже да ово 
село има добру под ло гу за раз ви ја ње 
тури зма због позна тих вер ских обје ка
та који се ту нала зе.

– У Шиша тов цу дола зи пуно тури ста 
који посе ћу ју наше мана сти ре. Сма
трам да пер спек ти ва села лежи у 
тури зму и мислим да би мешта ни села 
тре ба ло да се окре ну ка томе. Међу
тим, доста људи се боји да покре не ту 
при чу јер сви они има ју земљу коју 
обра ђу ју и од које живе. Вла да вели ка 
заин те ре со ва ност за купо ви ну кућа у 
овом селу. Људи се нерет ко одлу чу ју 

да чак из Бео гра да дођу и купе кућу 
баш овде јер им при ја свеж ваздух и 
мир које ово место посе ду је – каже 
Нико ла Митро вић. Он дода је да је 
село пре пар годи на било доста запу
ште но међу тим то се пола ко мења јер 
се у сарад њи са локал ном само у пра
вом тру де да ожи ве ово место. 

У селу посто је два изво ра са леко ви
том водом. Један се нала зи у бли зи ни 
мана сти ра Све та Пет ка а дру ги у бли
зи ни мана сти ра Шиша то вац. Ста ри ји 
људи кажу да је та вода леко ви та за 
очи, а неки од њих чак твр де да пома
же нерот ки ња ма па се често деша ва 
да викен дом дођу жене из Новог Сада 
или Бео гра да у нади да ће им та вода 
помо ћи. Поред тога још јед на зани
мљи вост се везу је за ово село, а 

ШИША ТО ВАЦ 

Село које лечи и тело и душу

Нико ла Митро вић
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првен стве но за мана стир Шиша то вац. 
Пре ма исто риј ским пода ци ма нека да 
дав но у овом мана сти ру је бора вио 
наш нај по зна ти ји срп ски науч ник Нико
ла Тесла. Он је боло вао од коле ре и 
упра во из тог раз ло га је бора вио и 
опо ра вљао се у овом мана сти ру. 
Међу тим Нико ла Тесла није једи ни 
који је пре по знао бла го де ти које ово 
место пру жа. Пре ма писа ним тра го ви
ма мана сти ра, наш чуве ни рефор ма
тор, саку пљач и тво рац првог срп ског 
реч ни ка Вук Сте фа но вић Кара џић, 
бора вио у овом мана сти ру и баш на 
том месту забе ле жио неке од нај леп
ших народ них песа ма које је чуо од 
сле пог гусла ра Фили па Вишњи ћа. Чак 
је и глав ни јунак рома на „Сео бе“ Мило
ша Црњан ског Вук Иса ко вич 1742. 
годи не дао нов ча ни при лог уз помоћ 
кога је сагра ђен четво ро спрат ни зво
ник мана сти ра Шиша то вац на Фру шкој 
гори. 

Изнад мана сти ра Шиша то вац нала
зи се и мана стир ско гро бље са седам 
спо ме ни ка. Три су подиг ну та игу ма ни
ма Гер ма ну Јоји ћу, Гера си му Јова но
ви ћу, и архи ман дри ту Петро ни ју Трбо
је ви ћу који је био сестрић Нико ле 
Тесле. Ту се нала зе тако ђе и спо ме ни
ци јеро мо на си ма и мана стир ском кти
то ру Кон стан ти ну Мир ко ви ћу. 

С обзи ром на то да је овде бора вио 
позна ти науч ник, фон да ци ја „Нико ла 
Тесла“ из Фила дел фи је је покре ну ла 
иде ју да се у пор ти мана сти ра Шиша

то вац сагра ди репли ка род не куће 
Нико ле Тесле у Сми ља ну како би се 
сачу ва ла успо ме на на његов бора вак у 
овом селу. Чиње ни ца је да ово место 
поред лепо те коју посе ду је има и бога
ту исто ри ју која га чини још зани мљи

ви јим, а да ли ће у ско ри јој будућ но сти 
тури сти моћи поред мана сти ра да 
посе те и род ну кућу Нико ле Тесле 
оста је нам да види мо. 

Андреа Димић
Фото : Вла ди мир Цуца нић

Мешта нин овог села Алек сан дар 
Петро вић који се из Бео гра да пре се
лио у Шиша то вац каже да је 2006. 
годи не, дола зе ћи у ове кра је ве пре по
знао потен ци јал овог буду ћег тури
стич ког места. 

– С обзи ром на то да ово место 
доста при вла чи тури сте због бога те 
исто ри је, при ро де и два вели ка мана
сти ра мој циљ је да умре жим три 
врсте тури зма. Пла нин ски, сео ски и 
цркве ни тури зам. Пошто на путу ка 
Пет ко ви ци посто је уцр та не ста зе 
здра вља план је да те ста зе про ши ри
мо и покре не мо рекре а тив ни тури зам. 
Тако ђе имам иде ју да се поста ви 
жича ра, мини голф, ста за за пла нин
ски бици кли зам. Поред тога имам 
један апа рт ман који је у функ ци ји а 
два се уре ђу ју тако да ће тури сти који 
овде дођу моћи и да пре но ће. Тре нут
но сам фоку си ран на изград њу етно 
ресто ра на. Мислим да ће ово покре
ну ти људе у селу да и они кре ну да се 
баве тури змом је то гра на која се раз
ви ја. Сма трам да је ово место иде ал

но за неки већи про је кат који би уз 
помоћ општи не Срем ска Митро ви ца у 
бли ској будућ но сти могли да реа ли зу
је мо – каже Алек сан дар Петро вић.

Из Београда у Шишатовац

Алек сан дар Петро вић

Поглед на манастир
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БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ 
ВОЗА РО ВИЋ“

Изло жба руч них 
радо ва

У библи о те ци „Гли го ри је Воза ро вић“ про
шле неде ље 13. мар та отво ре на про дај на 
изло жба руч них радо ва. Изло жбу под нази
вом „Јефи ми ји ни сно ви“ је орга ни зо ва ла 
Библи о те ка у сарад њи са Удру же њем жена 
„Сир ми јум тре ће доба“ и са општин ским 
Дру штвом за помоћ мен тал но недо вољ но 
раз ви је ним осо ба ма. У про гра му су уче
сто ва ли чла но ви Фол клор не сек ци је Дома 
уче ни ка сред њих шко ла, и уче ни ца сред ње 
музич ке шко ле Ања Зец. Удру же ње жена 
„Сир ми јум тре ће доба“ је осно ва но 2008. 
годи не а ове сла ве 10 годи на посто ја ња. У 
свом раду удру же ње је орга ни зо ва ло низ 
актив но сти, као што су посе ћи ва ње домо ва 
за ста ра лица, актив но уче сто ва ње у кул
тур ним мани фе ста ци ја ма, орга ни зо ва ње 
при ред би, орга ни зо ва ње еду ка тив них пре
да ва ња и мно ге дру ге. Дру штво за помоћ 
мен тал но недо вољ но раз ви је ним осо ба
ма осно ва но је 1968. годи не, и има за циљ 
да пома же поро ди ца ма које има ју децу 
са посеб ним смет ња ма. Изло жба ће бити 
отво ре на од 13 до 17. мар та у Чита о ни ци 
библи о те ке. А.Д.

Срп ски ДНК про је кат

У че твр так, 15. мар та, у ми тро вач кој 
би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић“ ор га ни
зо ва на је три би на под на зи вом „Срп ски 
ДНК про је кат“. 

Три би на је отво ре на ро до љу би вим 
пе сма ма хо ра „Сир ми ум кан то рум“ под 
ди ри гент ском па ли цом про фе со ра Во ји сла
ва Бу гар ског, а на њој су го сто ва ли пред
сед ник Дру штва срп ских ро до сло ва ца 
„По ре кло“ Јо ви ца Кр ти нић и уред ник на 
Срп ском про јек ту ДНК Алек сан дар Ан тић. 

На три би ни је пред ста вљен рад пор та ла 
„По ре кло“ као и ре зул та ти ра да Срп ског 
ДНК про јек та. Ово је пи о нир ски по ду хват 
Дру штва срп ских ро до сло ва ца. Дру штво је 
осно ва но 2012. го ди не, а до да нас су об ра
ђе ни по да ци за пре ко 850 љу ди са про сто
ра бив ше Ју го сла ви је. Ка ко ка жу, за хва љу
ју ћи ге не тич кој ге не а ло ги ји мо гу ће је од го
нет ну ти тај не по ре кла по је ди на ца и це ле 
на ци је.

У окви ру три би не одр жа на је и про мо ци ја 

књи ге Етнологија и генетика, ауто ра др 
Иви це То до ро ви ћа и дру гих, као и књи ге 
КњигаоМацурама ауто ра Де ја на Ву ја ни ћа 
и са рад ни ка. Сви по се ти о ци су та ко ђе 
мо гли да на ли цу ме ста оба ве ДНК те сти ра
ње уз по вла шће ну це ну од 6000 ди на ра.

Н.М.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Јесе њин у
Митро вици 

Про шлог четврт ка 15.мар та у позо ри шту 
„Добри ца Милу ти но вић“ је одр жа на пред
ста ва Новог умет нич ког позо ри шта из 
Чеља бин ска под нази вом О веру јем, веру
јем да посто ји сре ћа. Глу мац Алек сан дар 
Мајер је цео свој живот посве тио изу ча ва
њу ства ра ла штва вели ког руског песни ка 
Сер ге ја Јесе њи на. Резул тат тог про у ча ва
ња је и ова моно дра ма коју је Алек сан дар 
Мајер извео пред митро вач ком публи ком. 
Он је кроз чита ње Јесе њи но ве пое ме Ана 
Сње ги на, песме Црни човек, сти хо ва о 
отаџ би ни пока зао митро вач кој публи ци моћ 
Јесе њи но вог дара. Иако је пред ста ва била 
на руском јези ку емо ци ја коју је глу мац иза
звао код публи ке је била и те како видљи ва 
упр кос језич кој бари ка ди.

– Када сам био мали мај ка ми је чита ла 
све руске писце. Међу тим оно што је оста
ло у мом срцу и души су сти хо ви Сер ге ја 
Јесе њи на. Цео живот сам изу ча вао те сти
хо ве. Посто сам имао при ли ку да видим 
прва три реда док сам изво дио ову моно
дра му осе тио сам емо ци ју публи ке као да 
играм у свом род ном гра ду – рекао је глу
мац Алек сан дар Мајер

Чла но ви позо ри шта су на самом кра ју 
пред ста ве глум цу уру чи ли пла ке ту позо ри
шта „ Добри ца Милу ти но вић“.  А. Д.

Дру ги Sir mi um
mu sic fest

У че твр так, 15. мар та, у га ле ри ји „Ла зар 
Во за ре вић“ све ча но је отво рен дру ги ин тер
на ци о нал ни фе сти вал му зи ке Sir mi um 
mu sic fest. Фе сти вал је сво јим обра ћа њем 
пу бли ци отво ри ла умет нич ка ди рек тор ка 
Це ци ли ја Том кић, а по том је усле дио кон
церт свет ског пи ја ни сте про фе со ра Иго ра 
Гри ши ни ма.

Истог да на, у Град ској ку ћи је одр жа на 

кон фе рен ци ја за ме ди је по во дом отва ра ња 
овог фе сти ва ла. Ме ди ји ма се обра ти ла 
за ме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на Ми ло
ва но вић, и ис ка за ла за до вољ ство бро јем 
при ја вље них уче сни ка и пре ра ста њем 
фе сти ва ла у тра ди ци ју.

 Про шле го ди не ово је био пи лот про је
кат, фе сти вал пи ја ни зма. Ове го ди не на ста
вља мо са тим фе сти ва лом и ствар но ће мо 
се по тру ди ти да га у на ред ним го ди на ма 
упот пу ни мо са дру гим ин стру мен ти ма. Оно 
што ме по себ но ра ду је је што ове го ди не 
има око 200 при ја вље них уче сни ка, што 
зна чи да је овај фе сти вал на пра вом пу ту 
раз вит ка – ка же Све тла на Ми ло ва но вић.

Умет нич ка ди рек тор ка Це ци ли ја Том кић 
та ко ђе се обра ти ла ме ди ји ма:

 Овај фе сти вал смо ор га ни зо ва ли пр вен
стве но ра ди на ших уче ни ка, али се про ши
рио то ли ко да има мо уче сни ке из оста лих 
зе ма ља и фе сти вал се пре тво рио у ме ђу
на род ни. Ове го ди не има мо осам кла ри ни
ста и има мо ду ва че   ре кла је Це ци ли ја 
Том кић.

Фе сти вал је тра јао три да на и кон цер ти 
су ор га ни зо ва ни исто вре ме но на три ло ка
ци је, у ба рок ној са ли Му зе ја Сре ма, све ча
ној са ли га ле ри је „Ла зар Во за ре вић“ и у 
све ча ној са ли Срп ског До ма.

Н. Ми ло ше вић

ГРАД СКО ПОЗО РИ ШТЕ РУМА

Почи ње 21. Арт
Тремафест

Наста вља ју ћи сво ју, сада већ више од 
две деце ни је дугу тра ди ци ју, 21. Арт Тре ма 
фест одр жа ће се у Руми, опет тра ди ци о
нал но у мар ту – тач ни је од 22. до 25. мар та.

Овај фести вал који афир ми ше рад сту
де на та умет нич ких ака де ми ја у реги о ну, 
при ка зу ју ћи њихо ве испит не, диплом ске и 
про фе си о нал не про дук ци је, као и камер не 
пред ста ве које наста ју у сарад њи са позо
ри шти ма, неза ви сним теа тар ским асо ци ја
ци ја ма и уста но ва ма кул ту ре је ове годи не 
мало дру га чи ји – са циљем позо ри шног 
раз и гра ва ња гра да одр жа ће се, сем у Кул
тур ном цен тру, у новим про сто ри ма – Зави
чај ном музе ју, Град ској библи о те ци, хоте лу 
„Парк“ и „Блу рок кафеу“.

Почи ње 22. мар та изло жбом „Позо ри шни 
све тло пи си“   Позо ри шног музе ја Вој во ди
не и Срп ског народ ног позо ри шта из Новог 
Сада, а потом сле ди и зва нич но отва ра ње 
међу на род ног фести ва ла Арт Тре ма фест.

За так ми чар ски део је при ја вље но пре ко 
120 пред ста ва, а рум ска публи ка ће виде ти 
шест: Наше место   Kултурни цен тар Новог 
Сада и теа тар 34, пред ста ву „Галеб“ Ака
де ми је умет но сти Бео град, „Д најт бифор“ 
Дра ма теа тар Ловеч из Бугар ске, „Ноћ три
ба да“ ХНК Мостар, „Сеј хај енд блоу ми“ у 
изво ђе њу Арто пие Ско пље и „Каба ре Вале
ска“  из Рије ке.      

Про мо ци ја књи ге Зија ха Соко ло ви ћа 
„Kњига о пред ста ви Глу мац је глу мац је 
глу мац “ зака за на је 23. мар та у Град ској 
библи о те ци. 
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Публи ка ће има ти при ли ку да види и две 
пред ста ве ван так ми чар ског дела то су 
„Рума – Рума“ Град ског позо ри шта Рума и 
„Хор беч ких деча ка“ про дук ци је Југо Арт, у 
част награ ђе них. 

Про грам 21. Арт Тре ма феста су нови на
ри ма пред ста ви ли Зол тан Фрид ман и Сања 
Бошко вић, коо рид на тор и аси стент ки ња 
коор ди на то ра про јек та.

Ове годи не струч ни жири чине Зијах 
Соко ло вић, драм ски умет ник, мр Миро слав 
Радо њић, теа тро лог и Горан Цвет ко вић, 
реди тељ и позо ри шни кри ти чар.

Орга ни за тор Тре ме је Град ско позо ри ште 
Рума, а сред ства је обез бе ди ла, кроз про
јект но финан си ра ње, рум ска општи на.

С. Џ.

РУМА: „ЧАЈ У 8“

Поче ла про лећ на 
сезо на 

Нови циклус музич ког про гра ма рум ског 
Кул тур ног цен тра „Бра на Црн че вић“, попу
лар ног „Чаја у 8“,  запо чео је 14. мар та 
зајед нич ким насту пом вио ли ни сте Ерне 
Шва на и њего ве сестре Хил де, пија нист ки
ње.

Они су рум ској публи ци  изве ли дела  
кла сич не музи ке.

И у  овој про лећ ној сезо ни је, за редов ну 
публи ку овог про гра ма који тра је већ шест 
годи на,  при пре мље на бога та музич ки 
пону да. 

– При пре ми ли смо за овај циклус седам 
кон це ра та, као и сва ке сезо не. Реч је о кон
цер ти ма озбиљ не музи ке, са изле ти ма у 
џез, поне ки аутор ски про је кат, поет ско 
музич ке вече ри… На кра ју ове про лећ не 
сезо не, као изу зе так у одно су на рани је 
годи не, има ће мо вели ки кон церт сим фо ниј
ског орке стра „Музи кон“ из Бео гра да. Са 
овим, осмим  кон цер том, завр ша ва мо про
лећ ни циклус – каже Ненад Вуке лић, коор
ди на тор музич ког про гра ма у Кул тур ном 
цен тру.

Тај вели ки кон церт ће се одр жа ти 26. 
апри ла, а потом сле ди пау за, до јесе њег 
дела циклу са про гра ма „Чај у 8“.  С. Џ.

САРАД ЊА СА ФОН ДА ЦИ ЈОМ 
„ПЛА МЕН МИРА“

Оде ћа и обу ћа
за Ром ки ње

За при пад ни це леп шег пола, Ром ки ње 
из Крче ди на, у поне де љак 12. мар та сти
гли су покло ни из Аустри је, у виду оде ће и 
обу ће, као дар Фон да ци је „Пла мен мира“. 
У пита њу је орга ни за ци ја коју је осно ва ла 
аустриј ска кра љев ска поро ди ца, чији су 
пред став ни ци огран ка за Југо и сточ ну Евро
пу оства ри ли сарад њу са Наци о нал ним 
саве том Рома у Вла ди Репу бли ке Срби је, 

како би реа ли зо ва ли овај, као и низ дру гих 
про је ка та.

Виви јен Роуз, пред став ни ца Фон да ци је 
„Пла мен мира“, иста кла је да 

је задо вољ на поме ну том сарад њом до 
сада и наја ви ла нове про јек те. Наи ме, у 
наред ном пери о ду биће орга ни зо ва ни 
састан ци на који ма ће се тач но одре ди ти 
број про је ка та који ће бити реа ли зо ва ни у 
нашој земљи, што је потвр дио и заме ник 
пред сед ни ка Наци о нал ног саве та Рома у 
Вла ди РС Нино слав Јова но вић.

– Воде се вео ма озбиљ ни раз го во ри и 
уско ро ћемо орга ни зо ва ти посе ту Аустри ји, 
пред став ни штву Фон да ци је „Пла мен мира“ 
– каже Јова но вић и дода је:

– Поку ша ће мо да оства ри мо сарад њу и 
да ром ским поро ди ца ма омо гу ћи мо боље 
усло ве живо та. Виде ће мо да зајед нич ки 
орга ни зу је мо поде лу гра ђе вин ског мате ри
ја ла, сана ци ју кућа, под сти ца је у само за по
шља ва њу и још неке про јек те који има ју 
сли чан циљ.

М.Ђ.

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“ 
ИРИГ 

Иви Бабић прва 
награ да за при чу

Ива Бабић, уче ни ца ОШ „Доси теј Обра
до вић“ из Ири га осво ји ла је прву награ ду у 
кате го ри ји про зе за узраст од петог до 
осмог раз ре да на  3. Лите рар ном кон кур су 
„Сме шна при ча“ који је посве ћен нашем 
позна том писцу Бран ку Ћопи ћу. 

Кон курс је рас пи сао Дечи ји кул тур ни цен
тар Бео град, а пред сед ник жири ја Сло бо
дан Ста ни шић чести тао је награ ђе ни ма и 
уру чио им дипло ме и књи ге.

Иви ну  при чу посеб но је похва лио пред
сед ник струч ног жири ја Сло бо дан Ста ни
шић рекав ши да је то читав један врхун ски 
роман који се издво јио у врло тешкој кон ку
рен ци ји. 

Ива Бабић је уче ни ца VI 2 раз ре да шко ле 
„Доси теј Обра до вић“, а њена мен тор ка је 
била Маја Вук са но вић.

Награ ђе на  при ча Иве Бабић нала зи се у  
Збор ни ку радо ва обја вље ном на сај ту бео
град ског Деч јег кул тур ног цен тра.

С. Џ.

Мала дво ра на 19.00 и 21.00 час
21.3.  Лед
22 – 28.3. Леген да о кон ку би ни 

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Петро ни је вић 
Дани јел и Жива но вић Ива на, Сарач 
Нико ла и Андрић Андре ја, Козо мо ра 
Јован и Кне же вић Нов ка.

ДОБИ ЛИ СИНА: Сла ђан и Јова на 
Ђека но вић  Рума, Вук и Сан дра Раду
ло вић  Срем ска Митро ви ца, Дејан и 
Ната ша Тин тор  Шашин ци, Нема ња и 
Зори ца Нико лић  Јарак, Ненад и Кри
сти на Пуре но вић  Шид, Јован и Дра га
на Петро вић  Шид, Стра хи ња и Гор да
на Ђур ђе вић  Срем ска Митр о ви ца, 
Ален и Ана Ђокић  Срем ска Митро ви
ца, Миро слав и Јасми на Гво ка  Јарак, 
Сте фан и Јеле на Стан ко вић  Срем ска 
Митр о ви ца, Сло бо дан Сте па нов и 
Нико ли на Ћирин Сте па нов  Срем ска 
Митр о ви ца, Бра ни слав и Ката ри на 
Лукић  Моро вић, Мило рад и Радој ка 
Товар ло жа  Гиба рац, Ненад и Јова на 
Јокић  Мар тин ци, Ненад Робић и 
Сања Кукољ Робић  Гиба рац, Андреј и 
Алек сан дра Ристић  Лаћа рак, Нико ла 
Зли чић и Ива на Орло вић Зли чић  
Рума.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Огњен и Мили ца 
Бнду ла ја  Инђи ја, Сло бо дан и Тама ра 
Пета ко вић  Вишњи ће во, Милош и 
Тања Огње но вић  Шид, Вла ди мир и 
Дани је ла Ивко вић  Инђи ја, Ненад и 
Мари ја на Вуко са вље вић  Јарак, Мио
драг и Мили ја на Јово вић  Рума, Дар ко 
и Јеле на Кунић  Заса ви ца II, Пери ца и 
Даја на Дамја нић  Куку јев ци, Ђор ђе и 
Сања Сан ча нин  Буђа нов ци, Игор и 
Бран ка Хар ди  Срем ска Митро ви ца, 
Елвин и Алек сан дра Јуну зо вић  Инђи
ја, Бра ни слав и Ката ри на Јовић  Калу
ђе ри ца.

УМР ЛИ: Кон стан ти но вић Вера рођ. 
1937, Жив ко вић Гра ди мир рођ. 1941, 
Симић Зла то мир рођ. 1936, Ифи ју Ана 
рођ. 1941, Мла де но вић Дани ца рођ. 
1946, Кара лић Мир ја на рођ. 1937, 
Дивљак Милић рођ. 1933, Мар ко вић 
Бра ни сла ва рођ. 1947, Радо ми ро вић 
Ради вој рођ. 1957, Мар че та Јања рођ. 
1935, Павло вић Саша рођ. 1963, Томић 
Ђор ђе рођ. 1952, Мар ти нац Злат ко 
рођ. 1954, Јанић Зори ца рођ. 1955, 
Павло вић Дра го слав рођ. 1947, Вуч ко
вић Живан рођ. 1938, Вујић Мили ца 
рођ. 1949, Ске ле џи ја Анге ли на рођ. 
1938, Петро вић Дра ги ца рођ. 1959, 
Глу ши ца Мил ка рођ. 1935, Радо слав 
Ђукић рођ. 1961, Васић Бран ка рођ. 
1951, Гула го ски Дуле рођ. 1957, Нико
лић Ани ца рођ. 1939, Тома ше вић Ста
на рођ. 1941, Буко ро вић Ђур ђи ја рођ. 
1934, Бодо Јеле на рођ. 1944, Ћур чић 
Дане рођ. 1959, Ста нић Божи дар ка 
рођ. 1936, Савић Стан ко рођ. 1932.

RUMA

УМР ЛИ: Пера Јев тић, рођ.1942, Милан 
Нико лић, рођ.1953, Мили ца Дакић, 
рођ.1940, Мили ца Игу ма но вић, рођ.1953, 
Бра ни слав Честић, рођ.1944, Томо Рисо
вић, рођ.1930, Милан Стан чић, рођ.1926.

РУМСКИ БИОСКОП
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ЈЕ ЛЕ НА СУ ПРУ ГА ЦА РА СТЕ ФА НА ДУ ША НА

Обо жа ва на же на
ве ли ког вла да ра

Пише: др Сне жа на Булат

Аустриј ски ле то пи си ка зу ју 
да је 1336. го ди не, срп
ски краљ Ду шан за про

сио Је ли са ве ту, кћер ку рим ског 
кра ља Фри дри ха. Ме ђу тим, 
Је ли са ве та га од би ја, јер је био 
ши зма тик. На кон овог не ми лог 
до га ђа ја оже ни ће се Ду шан 
Је ле ном, се стром бу гар ског 
ца ра Алек сан дра. „По ну ди 
Алек сан дар Ду ша ну сво ју 
се стру Је ле ну и уде си та ко да 
се же нид ба тај но свр ши у Зр зе
ву“. У брак са Ду ша ном сту пи ла 
је на Ус крс 1332. у цр кви Све тог 
Ђор ђа у Ско пљу. Та ко је Је ле
на по ста ла же на јед не од нај по
пу лар ни јих и нај и зра зи ти јих 
лич но сти у на шој исто ри ји, 
же на вла да ра под чи јом вла
дом се срп ска др жа ва сред њег 
ве ка по пе ла и до се гла нај ве ћи 
обим.

Брак из ме ђу Ду ша на Сил ног 
и Је ле не се сма тра јед ним од 
нај склад ни јих и нај леп ших бра
ко ва срп ског сред њег ве ка. 
Је ле на је, ка ко ка же Ила ри он 
Ру ва рац, 1337. го ди не ро ди ла 
Ду ша ну ду го жељ ног на след ни
ка, Уро ша, у на ро ду по зна тог 
као Не ја ки Урош.  На Ус крс 
1346. Сте фа на је на др жав ном 
Са бо ру у Ско пљу кру ни сао за 
ца ра срп ски па три јарх Јо а ни ки
је, а ње го ва Је ле на кру ни са на 
је за ца ри цу.

У исто ри ји је би ло раз ли чи
тих не су гла си ца о по ре клу 
ца ри це Је ле не. Сам Јо ван 
Ра јић, ка зи вао је да је Је ле на 
би ла кћер грч ког ми ни стра 
Јо ва на Кан та ку зи на. У кри вом 
уве ре њу би ли су Љу бић и 
Ми лан ко вић. Сва ка ко, да нас се 
мо же по у зда но твр ди ти да је 
Је ле на би ла бу гар ска плем ки

ња, кћер ка де спо та Стра ци ми
ра и Ке ра це. Има ла је два бра
та, Ива на Алек сан дра и Ива на 
Асе на, као и се стру Те о до ру.

У Историји Ма вра Ор би на, 
Ду ша но ва же на се зва ла Ро го
зна. Ово име нас нео до љи во 
под се ћа на ца ри цу Рок сан ду у 
на род ним еп ским пе сма ма. 
Хр ват ски ле то пи сци, зва ли су 
је Аном, ве ро ват но ми слив ши 
на же ну Уро ше ву. Ин те ре сант
но је Краљевство Словена 
Ма вра Ор би на, ко је Је ле ну 
пред ста вља као ве о ма охо лу и 
па ко сну же ну. Го во рио је Ор бин 
да је на „на го вор сво је же не 
Ро го зне, опа ке же не, ко ја је 
мно го мр зе ла ка то ли ке, ли шио 
све га зла та и сре бра и дру гих 
дра го це но сти ла тин ске цр кве и 
ма на сти ре у обе Зе те“. Ор бин 
иде и да ље, те Је ле ну сма тра 
глав ним крив цем за рас пад 
Уро ше вог цар ства. Ка же да је 
Је ле на по сле му же вље ве смр
ти, жи ве ла у ве ли ком не за до
вољ ству. На и ме, ни је хте ла да 
се по ја вљу је пред ве ли ка ши ма 
цар ства, па се дру жи ла са 
мо на си ма по пут не ке мо на хи
ње, те је увек би ла ту жна. „По
што ве ли ка ши ни су мо гли свр
ша ва ти сво је по сло ве (јер је у 
по чет ку она упра вља ла кра
љев ством) вр ло се раз гне ви
ше. И то је био глав ни раз лог 
ру ше ња и про па сти цар ства 
ње зи ног си на. Ка да је ви де ла 
да је њен син при ти снут то ли
ким не во ља ма, про во ди ла је 
жи вот у јед ном се лу и умр ла у 
оча ја њу“. 

Ме ђу тим, дру ги исто риј ски 
спи си о Је ле ни ка зу ју као о 
по жр тво ва ној и до број ца ри ци, 
ис так ну том пред став ни ку срп

ског дво ра. По зна то је да је 
пра ти ла ца ра на ње го вим рат
ним по хо ди ма, а че сто је њен 
глас био пре су дан у до но ше њу 
од лу ка. Ко ли ко је Је ле на ути ца
ла на Ду ша на Сил ног по ка зу је 
по дро бан опис Јо ва на Кан та ку
зи на. У го то во свим стра на ма 
сво је исто ри је Јо ван Кан та ку
зин ис ти че из у зет ну на кло ност 
ко ју je пре ма ње му ис ка зи ва ла 
Је ле на. Већ у опи су пре го во ра 
са Сте фа ном Ду ша ном (ле то 
1342) Јо ван Кан та ку зин по себ
но ис ти че бла го на клон став 
Је ле нин, a та кве оце не ње ног 
др жа ња про ве ја ва ју кроз чи та
во ца ре во де ло. 

О Је ле ни као бла го ча сти вој и 
хри сто љу би вој ца ри ци и ње ним 
до брим де ли ма, ка зу је Житије 
Па ри јар ха Пај си ја. Па три јарх 
Пај си је у Житију цараУроша, 
све до чи о Је ле ни ном и Уро ше

вом уче шћу при за вр ша ва њу 
цр кве Ус пе ња Бо го ро ди це, ко ју 
је Ду шан за по чео. „И та да бла
го ча сти ва ца ри ца са си ном сво
јим до вр ши цр кву ко ја је оста ла 
од бла го ча сти вог и пре ви со ког 
Сте фа на у Цр ној Го ри, не до вр
ше на и тру дом и под ви гом и 
по мо ћу пре чи сте Вла ди чи це 
на ше Бо го ро ди це и по мо ћу и 
за сту пље њем сво јих пра ро ди
те ља до вр ши ше цр кву пре
слав ну у по хва лу и сла ву Ус пе
ња пре чи сте и пре бла го сло ве
не Вла ди чи це на ше Бо го ро ди
це и до да нас на зи ва се Цр но
гор ска Бо го ро ди ца, бу ду ћи да 
је цар Сте фан ве ли ки бе ше 
осно вао и не до вр ше на бе ше, 
смрт га до сти же“. 

Пре ма Пај си је вој при чи, 
Ву ка шин је био тај ко ји је Не ја
ког Уро ша усмр тио. У Житију
ЦараУроша, ца ри ца Је ле на се 

По зна то је да је пра ти ла ца ра на 
ње го вим рат ним по хо ди ма, а че сто 
је њен глас био пре су дан у до но ше
њу од лу ка. Ко ли ко је Је ле на ути ца
ла на Ду ша на Сил ног по ка зу је 
по дро бан опис Јо ва на Кан та ку зи
на. У го то во свим стра на ма сво је 
исто ри је Јо ван Кан та ку зин ис ти че 
из у зет ну на кло ност ко ју je пре ма 
ње му ис ка зи ва ла Је ле на

Ца ри ца Је ле на и цар Ду шан

ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (11)
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су ко бља ва са уби цом свог 
си на. „Ца ри ца и ма ти ве ли ког и 
хра брог Сте фа на при ла зи 
Ву ка ши ну у пла чу и ри да њу и 
са двор ја ни ма упи та: Где је 
мла ди цар и шта би и ка мо 
по ђе? ... Мај ка пла чу ћи и у пр са 
се уда ра ју ћи оти де и по сла до 
гра да Со лу на и до Све те Го ре. 
И сву да пре тра жи ше и ни шта 
не успе ше, вра ти ше се. И би 
плач до пла ча и ри да ње и ва пај 
не ма ли. Ја ој, шта би мла дом 
ца ру, ка мо по ђе? Шта му би?“. 

Сма тра се да је Је ле на, 
је ди на же на чи ја је но га 
кро чи ла на Све ту Го ру. 

По сто је раз ли чи та пре да ња о 
то ме шта је био узрок Је ле ни
ног бо рав ка на све том ме сту. 
Не ки ка жу да је раз лог би ла 
ку га, по зна та црнасмрт, ко ја је 
за хва ти ла чи та ву Евро пу. Та ко 
је Ду шан, обо жа ва ју ћи сво ју 
же ну, у на ди да ће на изо ло ва
ном остр ву про на ћи спас за 
сво ју по ро ди цу, ре шио да пре
кр ши све то пра ви ло и по ђе са 
ца ри цом Је ле ном и си ном Уро
шем. Ка ко је по све то гор ским 
пра ви ли ма стро го за бра ње но 
да жен ска но га кро чи на Све ту 
Го ру, по сто ји ле ген да ко ја ка же 
да су ца ри цу Је ле ну по ста ви ли 
на но си ла и та ко је уне ли. 
По ро ди ца ца ра Ду ша на, би ла 
је на Све тој Го ри од ав гу ста 
1347. до апри ла 1348. Је дан од 
раз ло га, због ког Ду шан ни је 
про гла шен за све ца, огле да се 
упра во у кр ше њу све тог пра ви
ла. Цар Ду шан је Је ле нин 
до ла зак на све то ме сто по ку
шао да оправ да, та ко што је 
ис та као да она не до ла зи као 
же на, већ као ца ри ца, с об зи
ром на то да је Све та Го ра од у
век ду хов но, а у пе ри о ду од 
1342. до 1371. и те ри то ри јал но, 
при па да ла срп ској др жа ви.

У ве зи са овим Ду ша но вим 
по ступ ком, на ве шће мо и члан 
195. Ду ша но вог Законика 
(Но ва ко ви ће во из да ње) у ком 
сто ји: „И же не да не но ће у 
цр кви, раз ве го спод ња ца ри ца 
и кра љи ца“. Пра ви ло св. Са ве 
Је ру са лим ског ко ји се сма тра 
за осни ва о ца ма на стир ског 
жи во та, за бра њу је же на ма да у 
ма на стир и ра ди мо ли тве ула
зе. Мо же би ти да је овим чла
ном Ду шан за пра во же лео да 
сво јој ца ри ци и кра љи ци обез
бе ди по вла сти це.

За пис све то гор ског стар ца 
Јо а ни ки ја, да ру је нам по да так о 

Је ле ни ној из ра зи тој љу ба ви 
пре ма књи га ма. „Бла го вер на и 
хри сто љу би ва и све та ца ри ца 
Је ле на срп ска, има ју ћи од вај
ка да мно гу усрд ност и не ис ка
за ну љу бав пре ма све тим књи
га ма, ка кве не има ђа ше ни ко 
дру ги, и у ово вре ме до шав ши у 
Све ту Го ру Атон ску, не јав но, 
већ не ка ко пре му дро и по кри
ве но, на ђе та мо не ко ја го стар
ца име ном Ја ни ћи ја и ујед но 
за мо ли, да јој пре ве де на срп
ски је зик све то је ван ђе ље, ко је 
на пи са не ка да бла же ни Те о фи
лакт, ар хи е пи скоп Бу гар ски, 
умо љен бив ши од не ка да шње 
бла же не ца ри це Ма ри је. Овој 
та ко усрд ној же љи и мол би 
бла го вер не ца ри це Је ле не 
по кло нив се, пру жих по слу шну 
ру ку и узех сми ре но пе ро и 
по чех пи са ти бла го да ти ју и 
по мо ћу Ису са Хри ста, бу ди му 
сла ва и хва ла до бес крај но сти 
ве ко ва“. Све тла на То мин ис ти
че где Је ле ни на књи го љу би
вост по себ но до ла зи до из ра
жа ја. На и ме, реч је о ли тур гиј
ским ру ко пи си ма XIV ве ка из 
атин ске На ци о нал не би бли о те
ке у ко ји ма се у ви ше за пи са 
на во ди име ца ри це Је ле не, 

упу ћу ју на за кљу чак да je Је ле
на би ла обра зо ва на же на и да 
je има ла лич ну би бли о те ку. 
Њен брат цар Јо ван Алек сан
дар та ко ђе je по се до вао збир ку 
ру ко пи са. У знат но ка сни јим 
го ди на ма пи са ња сво јих ме мо
а ра Јо ван Кан та ку зин хва ли 
ца ри чи ну ре чи тост и би стри ну, 
ка да ви ше ни је имао раз ло га 
да Ду ша но вој су пру зи пра ви 
пра зне ком пли мен те. Ови 
по да ци све до че o ви со ком 
обра зо ва њу ца ри це Је ле не.

На кон смр ти сво га су пру га 
ца ра Ду ша на, 1355. го ди
не, Је ле на је при ми ла 

мо на шки чин и узе ла име Је ли
са ве та. Пра ва уло га ца ри це 
Је ле не по сле смр ти Сте фа на 
Ду ша на по ста ла je ја сна за хва
љу ју ћи ре зул та ти ма те мељ ног 
ис тра жи ва ња Остро гор ског ко ји 
упо зо ра ва да Јо ван Кан та ку зин 
ка же да je Је ле на за вла да ла 
де лом срп ског цар ства, али не 
на во ди ко јом те ри то ри јом. 
Остро гор ски je по ка зао да je 
Jeлена за вла да ла Се ром и око
ли ном, чи ме je и по че ла дра ма
тич на исто ри ја тзв. сер ске 
др жа ве, јед не од це ли на из дво
је них по сле Ду ша но ве смр ти из 

Срп ског цар ства. По што je 
Је ле на као мо на хи ња Је ли са
ве та за вла да ла Се ром, по ста
вља се пи та ње ње ног од но са 
пре ма си ну Уро шу ко ји je вла
дао као цар у срп ској др жа ви. 
По да ци са вре ме них из во ра 
све до че да je бар у пр вим го ди
на ма вла сти у Се ру ца ри ца 
Је ле на при зна ва ла власт ца ра 
Уро ша. Из сеп тем бра 1359. 
го ди не по ти че за пис сер ског 
ми тро по ли та Ја ко ва у ко ме се 
по ред ца ри це Је ле не — Је ли
са ве те као вла да ју ћи цар спо
ми ње Урош. Је ле на je у апри лу 
1357. го ди не при су ство ва ла 
др жав ном са бо ру у Ско пљу. 
Урош je  у ма ју 1356. био у 
Се ру, где je из дао хри со ву љу 
епи ско пу Мел ни ка. 

Је ле на је умр ла 1376. го ди
не, а са хра ње на по ред ца ра 
Ду ша на у ње го вој за ду жби ни –  
ма на сти ру Све ти ар хан ге ли.

По ред цр кве Ус пе ња Бо го ро
ди це ко ју је са гра ди ла са сво
јим си ном, Је ле на се сма тра 
дру гим кти то ром Ка реј ске 
ће ли ји на Све тој Го ри, охрид ске 
цр кве Бо го ро ди це Пе ри влеп те. 
Је ле на је по ди гла и ма на стир 
Свих Све тих, ко ји је цар Урош 
при ло жио Ла ври Све тог Ата на
си ја на Ато су. 

Пор тре ти ца ри це Је ле не, до 
да на шњих да на су са чу ва ни. 
По себ но се ис ти че Је ле нин 
пор трет из ма на сти ра Ле сно ва, 
где je она сли ка на као мла да и 
вит ка же на од 20 го ди на. Је ле
нин пор трет са чу ван je и у 
ма на сти ру Ма теј чи, али он 
по ти че из знат но ка сни јег вре
ме на: Је ле на je ов де осли ка на 
у бе лој оде ћи, што по ка зу је да 
je већ би ла удо ви ца. 

(Крај)

По ро ди ца ца ра Ду ша на, би ла је на Све тој Го ри од 
ав гу ста 1347. до апри ла 1348. Је дан од раз ло га, због 
ког Ду шан ни је про гла шен за све ца, огле да се упра во 
у кр ше њу све тог пра ви ла. Цар Ду шан је Је ле нин до ла
зак на све то ме сто по ку шао да оправ да, та ко што је 
ис та као да она не до ла зи као же на, већ као ца ри ца

Брак из ме ђу Ду ша на Сил ног и Је ле не се сма тра јед
ним од нај склад ни јих и нај леп ших бра ко ва срп ског 
сред њег ве ка. Је ле на је, ка ко ка же Ила ри он Ру ва рац, 
1337. го ди не ро ди ла Ду ша ну ду го жељ ног на след ни ка, 
Уро ша, у на ро ду по зна тог као Не ја ки Урош.  На Ус крс 
1346. Сте фа на је на др жав ном Са бо ру у Ско пљу кру
ни сао за ца ра срп ски па три јарх Јо а ни ки је, а ње го ва 
Је ле на кру ни са на је за ца ри цу

Оста ци Ду ша но ве за ду жби не ма на стир Све тих Ар хан ге ла у При зре ну
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Алек сан дар Инђић веле мај
стор из Ста ре Пазо ве по дру ги 
пут је осво јио титу лу прва ка 
Срби је. Он је на поје ди нач ном 
првен ству које је завр ше но у 
Новом Саду осво јио пое на 
коли ко и Седлак и Мар ко вић, 
али су додат ни кри те ри ју ми 
одлу чи ли да титу ла при пад не 
Инђи ћу. У послед њем, одлу чу
ју ћем колу Инђић је реми зи рао 
са Мар ку шом, а реми јем је 
завр ше на и пар ти ја изме ђу 
Седла ка и Мар ко ви ћа. Четвр
то место је осво јио Дамља но
вић са пет и по пое на. Д. Б.

ШАХ

Инђић нови шам пи он 
Срби је

МАЛИ ФУД БАЛ

Тур нир „Наши херо ји“
У орга ни за ци ји 204. Вазду

хо плов не бри га де Вој ске 
Срби је и 890. Мешо ви те хели
коп тер ске еска дри ле „Пега зи“, 
у Спорт ском цен тру „Аре на“ у 
Новој Пазо ви одр жао се 
Мемо ри јал ни тур нир „Наши 
херо ји“ у којем је уче ство ва ло 
шест еки па међу који ма су, 
изме ђу оста лог и пред став ни

ци општи на Ста ра Пазо ва и 
Инђи је саста вље них од запо
сле них у општин ским упра ва и 
јав ним пред у зе ћи ма. Тур нир 
је орга ни зо ван у знак сећа ња 
на поги ну ле у поме ну тој бри
га ди и еска дри ли, а побе ду је 
одне ла еки па из општи не 
Инђи ја.

 С. С.

Kom pa ni ja Modi ne Manu fac tu ring je viso ko struč na u obla sti pro iz
vod nje ter mal nih siste ma I kom po ne na ta  sa akcen tom na opre mu 
i kom po nen te za gre ja nje i hla đe nje koji pred sta vlja ju naj no vi ja 
inže njer ska dostig nu ća u ovoj obla sti.
Modi ne je glo bal na kom pa ni ja sa sediš tem u Rasi nu, drža va Vin
skon sin (SAD), sa fabri ka ma širom sve ta.
Modi ne u Srbi ji širi svo je pro iz vod ne kapa ci te te i tra ži rad ni ke zain
te re so va ne za izgrad nju svo je kari je re u mul ti na ci o nal noj kom pa
ni ji.
Uslo vi za zapo sle nje:
• Mini mal no osnov no obra zo va nje; poželj no III i IV ste pen struč ne 
ško le
• Rad no isku stvo nije potreb no, ali je poželj no
• Tač nost i odgo vor nost na radu
• Dostup nost za rad u tri sme ne 

Modi ne nudi:
• Redov ne i  sta bil ne pri ho de
• Ugo vor o radu i mogućnost stal nog zapoš lja va nja
• Usa vr ša va nje i moguć nost una pre đe nja

Vaš  CV može te posla ti na email adre su sne za na.lica nic @mo di
ne.com ili ga osta vi ti na por tir ni ci kom pa ni je, adre sa: Modi ne SRB 
d.o.o.  Rum ski drum 1, Srem ska Mitro vi ca (pre ko puta Vatro ga sne 
slu žbe).

ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Ком ши лук Пише:
Дра га на Попов

Лепо је има ти ком ши лук. То вам дође ко неки даљи род, 
а опет мно го су вам дра жи од неких бабатет ки, рођа
ка у тре ћем коле ну, при ја и слич них поро дич них веза. 

Ком ши лук је јед на орга ни зо ва на зајед ни ца где по непи са
ном пра ви лу сва ко има сво ју зна чај ну уло гу. Бар тако је то 
дав но било када су људи из наше непо сред не бли зи не, без 
усте за ња, ула зи ли у наше куће да позај ме мало кафе, уља 
или нешто слич но. Одлич но се сећам тих вре ме на. Капи
је се нису закљу ча ва ле, ком ши ни ца би уле та ла са тањи
ром пуним мири сних кроф ни, само спу сти и већ је иза шла. 
Жури ла да јој оста так не заго ри, а ми би опи је ни мири сом 
и очи ма гута ли нео че ки ва ни слат киш. У поноћ, ако неком 
тре ба помоћ, лако се зове ком ши ја  лекар. Прва помоћ је 
ту. Тре ба нешто изгра ди ти или огра ди ти, брзо се орга ни зу је 
еки па (можда би то данас био струч ни тим). Ком ши ји није 
сме тао пас који је целу ноћ лајао. То му је посао, прав дао 
би ком ши ја авли ја не ра не спо ми њу ћи да није могао да спа
ва, а да ради од шест сати. Није било тешких, ружних речи. 

И онда се деси ла про ме на. Вели ка. Циви ли за циј ска. Неко 
је то тако хтео. Ком ши лук је пола ко неста јао. Одсе ли ли се, 
про да ли сво је куће и оти шли у неки бољи живот, на овај или 
онај начин. Неки дру ги ветро ви су поче ли да дува ју, како у 
при ро ди тако и у нашим душа ма.

И где смо сад? У истом кра ју, пома ло умор ни од сил них 
дру штве них, поли тич ких, соци јал них, па и физич ких про
ме на. Свет се мења, јасно је то сви ма, али зар баш мора 
и ком ши лук? На месту куће првог ком ши је оста ле су само 
руше ви не. Неки пред у зет ник ће то нека да сре ди ти и поди
ћи нешто. До тада то зја пи као пра зна душа. Нема више 
ни кесте на у дрво ре ду испред куће, оста рио и пре дао се. 
Ком ши лук пола ко губи сво ју функ ци ју и све је мање људи 
са који ма се поздра вља мо. Са првим сумра ком кућа се 
закљу ча ва, што је сигур но сигур но је. Кроф не вам дођу као 
ретро посла сти ца, а да при зна мо, тре ба и вре ме на мла
дим дома ћи ца ма да их напра ве да изгле да ју као са сли ке 
неког ста рог кува ра. Деца се више не игра ју по ком шиј ским 
дво ри шти ма. Рођен да ни се сла ве по игра о ни ца ма. Ком ши
ни це рет ко одла зе на кафу и чаши цу раз го во ра. Сви смо 
зао ку пље ни сво јим посло ви ма и про бле ми ма, а вре ме неу
мит но про ла зи. Зна ли смо кад је коме рођен дан и кад тре
ба чести та ти Божић. Функ ци о ни са ло је све бес пре кор но и 
онда као да је неко све то јед ним поте зом обри сао. Тра ди
ци о нал но седе ње лети на клу пи ца ма испред куће и дуги 
раз го во ри, одав но су про те ра ни са ових про сто ра. Ком шиј
ско дру же ње данас има веро ват но неку дру гу вари јан ту. 
Кон так ти се успо ста вља ју путем СМС пору ка, феј сбу ка, а 
зајед нич ка кафа пије се у кафи ћу. Ти начи ни кому ни ка ци је 
пусти ли су коре не и у про вин ци ји, није то више при ви ле ги ја 
само вели ких гра до ва. Иако је реч комшилук ушла у наш 
језик као тур ци зам, он је тако истин ски само наш про дукт, 
свој ствен овом про сто ру на Бал ка ну и не би тре ба ло тек 
тако да га се одрек не мо. Можда да га зашти ти мо као роб ну 
мар ку, бренд? А до тада негуј те ком шиј ске одно се. Нема 
већег рода од ком ши је.

Ком ши лук пола ко губи сво ју функ ци ју и 
све је мање људи са који ма се поздра
вља мо. Са првим сумра ком кућа се 
закљу ча ва, што је сигур но сигур но је. 
Кроф не вам нико не доноси. Рођен да ни 
се сла ве по игра о ни ца ма. Кон так ти се 
успо ста вља ју путем СМС пору ка, феј сбу
ка, а зајед нич ка кафа пије се у кафи ћу
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ОВАН: У дого во ру са 
сарад ни ци ма је 
потреб но да оства ри те 
сагла сност у ува жа ва

њу раз ли чи тих инте ре со ва ња или 
прак тич них циље ва. Нове дога ђа је 
на послов ној сце ни при хва ти те у 
опти ми стич ком сти лу, без обзи ра 
на раз ли ке које посто је у мишље
њу. Посто је нека пита ња која се 
поступ но реша ва ју или тај не које 
се откри ва ју само кроз зајед нич ки 
однос. 

БИК: Неко вас инди
рект но наво ди на 
погре шан избор или 
на при кри ва ње исти

не. Посто је ства ри које чини те у 
тај но сти или мимо нечи јег зна ња, 
што лоше ути че на вашу кон цен
тра ци ју. На кра ју, потреб но је да 
пре ду зме те одго вор ност за сво је 
поступ ке. У одно су са бли ском 
осо бом избе га вај те нову рас пра ву 
и ривал ство. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема 
раз ло га да опту жу је те 
дру ге за свој послов но 
– финан сиј ски неу спех 

или да се пона ша те непра вед но 
пре ма сарад ни ци ма. Нала зи те се 
под при ти ском али то вам не даје 
за пра во  да зане ма ри те сво је 
редов не оба ве зе. Има те ути сак да 
парт нер упор но при кри ва неке 
дета ље исти не, које бисте желе ли 
да чује те и што додат но ути че на 
вашу сум њи ча вост или на рас по
ло же ње. 

РАК: Инте ре су ју вас 
кон крет ни послов ни 
резул та ти, а не опшир
ни пла но ви или пре го

во ри. Уко ли ко вам је ста ло да 
реши те сво је диле ме пре о ста је 
вам да пре у зме те ства ри и кон тро
лу у сво је руке. Сло бод но покре ни
те ини ци ја ти ву. Пра ти те свој уну
тра шњи глас или пред о се ћај који 
има те у сусре ту са бли ском осо
бом. Ваше срце ће напра ви ти 
добар избор. 

ЛАВ: Поне кад вам 
недо ста је само по у зда
ње и сми сао за прак
тич ном ори јен та ци јом, 

али увек посто ји неко зао би ла зно 
реше ње. Обра ти те пажњу на нове 
инфор ма ци је, важно је да удру жи
те сво је инте ре се са про ве ре ним 
сарад ни ци ма. Добра воља поне
кад чуда чини и делу је сна жно. 
Довољ но је да види те осмех  задо
вољ ства на лицу дра ге осо бе, како 
бисте осе ти ли нову кре а тив ну 
инспи ра ци ју или занос. 

ДЕВИ ЦА: Иде ја или 
посао који сте ода бра
ли пред ста вља добар 
избор. Оче ку је вас 

успех у сарад њи са јед ном ста ри
јом осо бом. Покре ни те ини ци ја ти
ву у раз ли чи тим прав ци ма, како 
бисте оства ри ли ком би на ци ју 
послов ног успе ха и лич ног задо
вољ ства. Раду ју вас нови дога ђа ји 
који вас пра те или рас по ло же ње 
које пре по зна је те код бли ске осо
бе. Сло бод но изра зи те сво ја осе
ћа ња како бисте доби ли пра ви 
одго вор. 

ВАГА: Има те ути сак да 
око ли на нема довољ
но раз у ме ва ња за 
ваше потре бе или 

инте ре со ва ња. Ипак, немој те 
доно си ти закљу чак на осно ву 
првог ути ска. Саче кај те да вам 
неко зва нич но саоп шти сво ју одлу
ку о сарад њи. Изне на ђе ња су 
могу ћа у оба прав ца. Немој те 
зане ма ри ти сво је емо тив не диле
ме, изме ђу вас и парт не ра повре
ме но про ве ја ва зајед нич ко непо
ве ре ње и нова пита ња. 

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
добре иде је, али на 
жалост ваша око ли на 
као да нема довољ но 

слу ха да вас подр жи. Због раз ли
чи тих пра ви ла и послов них инте
ре са, пожељ но је да при хва ти те 
ком про ми сну вари јан ту као нај бо
ље реше ње. Важно је да пра вил но 
исти че те сво је пози тив не осо би не. 
У одно су са воље ном осо бом 
буди те довољ но машто ви ти и 
заво дљи ви док не осе ти те зајед
нич ко задо вољ ство. 

СТРЕ ЛАЦ: Има те 
пома ло лош пред о се
ћај у ишче ки ва њу на 
рас плет неких дога ђа ја 

на послов ној сце ни или на сусрет 
са одре ђе ним сарад ни ци ма. Сто
га, избе га ва ти сум њи ве пону де и 
екс пе ри мен тал не ситу а ци је. 
Посве ти те пажњу неким поро дич
ним тема ма или осо би која уме да 
делу је врло пози тив но на ваше 
рас по ло же ње. Тре нут но вам је 
потреб но не само нечи је при су
ство већ и емо тив на подр шка. 

ЈАРАЦ: Неко оспо ра
ва ваше иде је или ути
цај који има те у 
послов ним кру го ви ма. 

Буди те про ми шље ни и немој те 
дозво ли ти да се то нега тив но 
одра жа ва на ваше рас по ло же ње. 
Са пар добрих поте за, може те 
реши ти сво је про бле ме. Изне на
ди те воље ну осо бу на неки несва
ки да шњи начин, ако има те довољ
но маште све је могу ће про ме ни ти 
у пози тив ном прав цу. 

ВОДО ЛИ ЈА: На вама 
је да оправ да те свој 
послов ни углед или 
пове ре ње у сусре ту са 

сарад ни ци ма. Поне кад раз ли чи те 
оба ве зе пред ста вља ју вели ки пси
хо ло шки терет, али не и изго вор за 
неис пу ње на обе ћа ња. При хва ти те 
кори стан савет. Не забо ра ви те да 
први ути сак уме лако да пре ва ри, 
осло ни те се на сво ја осе ћа ња. 

РИБЕ: Неко у вама 
под сти че кре а тив ну 
радо зна лост и жељу 
за новим сазна њем. 

Обра ти те пажњу на кори сне 
инфор ма ци је и при хва ти те пози
ти ван ути цај, Пока жи те сво јим 
сарад ни ци ма да има те озбиљ не 
наме ре и јасне циље ве. У дру
штву воље не осо бе немој те 
дозво ли ти да вам недо ста је 
машто ви тост или љубав на инспи
ра ци ја, као добар под сти цај за низ 
нових ситу а ци ја у који ма обо је 
може те да ужи ва те. 

VREMEPLOV
21. март

1913. Ро ђен је ју го сло вен ски 
књи жев ник Иван Го ран Ко ва чић, 
аутор по е ме Ја ма (1943), по тре
сног де ла о зло чи ни ма у Дру гом 
свет ском ра ту у ко ји ма је и сам 
стра дао. 

22. март
1876. Ро ђен срп ски пи сац Бо ри
сав Стан ко вић, је дан од за чет
ни ка мо дер не срп ске про зе. 
При ка зу ју ћи жи вот род ног Вра
ња с кра ја XIX ве ка, дао и пси
хо ло шку ана ли зу лич но сти, уно
се ћи пр ви пут у срп ску ли те ра
ту ру еро ти ку и сен зу ал ност.

23. март
1903. У де мон стра ци ја ма око 
5.000 сту де на та, ђа ка и рад ни ка 
про тив ап со лу ти стич ког ре жи ма 
срп ског кра ља Алек сан дра 
Обре но ви ћа ко је су ор га ни зо ва
ли сту ден ти со ци ја ли сти Ди ми
три је Ту цо вић и Три ша Кац ле
ро вић, у Бе о гра ду је у су ко бу с 
по ли ци јом по ги ну ло пет, а 
ра ње но шест љу ди.

24. март
1736. У Бу ди му је му че њем на 
точ ку умо рен во ђа срп ских уста
ни ка Пе ра Се ге ди нац, ко ји је 
1735. у По мо риш ју, Бач кој и 
По са ви ни по ди гао Ср бе про тив 
Бе ча. Да би за стра ши ле бун тов
не Ср бе, аустриј ске вла сти су 
мр твог Се ге дин ца од не ле у Печ
ку и обе си ле. Ср би су се ди гли 
на бу ну због мо би ли за ци је у 
аустриј ску вој ску, а уста нак се 
про ши рио ме ђу се ља ци ма. 
Срп ски пи сац Ла за Ко стић на пи
сао је дра му „Пе ра Се ге ди нац“. 

25. март
1669. Еруп ци ја Ет не уби ла је 
20.000 љу ди. 
1844. Про гла шен је пр ви срп ски 
гра ђан ски за ко ник, ко ји је од и
грао зна чај ну уло гу у прав ном и 
дру штве ном жи во ту Ср би је. 
Уки нут је 1945. до ла ском ко му
ни ста на власт. 

26. март
1984. Ју го сло вен ски пи сац 
Бран ко Ћо пић, је дан од нај
плод ни јих и нај по пу лар ни јих 
пи са ца у пе ри о ду по сле Дру гог 
свет ског ра та, из вр шио са мо у
би ство, ско ком са мо ста на 
Са ви у Бе о гра ду.

27. март
1941. У Бе о гра ду је, пред зо ру, у 
офи цир ском пу чу сврг нут 
ре гент кнез Па вле Ка ра ђор ђе
вић и на пре сто је до ве ден 
ма ло лет ни краљ Пе тар II Ка ра
ђор ђе вић. Зба че на је и вла да 
Дра ги ше Цвет ко ви ћа и Влат ка 
Ма че ка и обра зо ва на но ва с 
ге не ра лом Ду ша ном Си мо ви
ћем на че лу. Ка сни је то ком да на 
на род је по здра вио пуч ма сов
ним де мон стра ци ја ма у Бе о гра
ду и дру гим гра до ви ма Ср би је. 
Јав но су спа љи ва не не мач ке и 
ита ли јан ске за ста ве, це па не 
сли ке Адол фа Хи тле ра и Бе ни
та Му со ли ни ја и из ви ки ва не 
па ро ле “Бо ље рат не го пакт”, 
“Бо ље гроб не го роб”. 

HOROSKOP

Сре да, 21. (8) март 
Све ти Тео фи лакт Испо вед ник 
(Прво бде ни је)

Четвр так, 22. (9) март 
Св. 40 муч. Сева стиј ских – Мла
ден ци; Св. 42 муч. Моми шић ка

Петак, 23. (10) март 
Све ти муче ник Кодрат Коринт
ски (Дру го бде ни је)

Субо та, 24. (11) март 
Све ти Софро ни је Јеру са лим ски

Неде ља, 25. (12) март 
Преп. Симе он Нови Бого слов; 
Све ти Гри го ри је Дво је слов

Поне де љак, 26. (13) март 
Пре нос мошти ју Све тог Ники
фо ра Цари град ског

Уто рак, 27. (14) март 
Пре по доб ни Бене дикт Нур сиј
ски

Crkveni
kalendar

• Моли мо памет не и 
поште не да чува ју здра
вље и не губе наду. За 
сва ки слу чај, ако нам 
нико дру ги не помог не. 
• Бити марк сист има 
сми сла само ако нисте 
памет ни. 

Брза слана 
торта

Са стој ци: 1 па ко ва ње тост хле
ба, 8 ко ма да пе че них цр ве них 
па при ка, 300гр шун ке, 800мл ки се
ле па вла ке и 150гр твр дог си ра.

При пре ма: На тац ну по ре ђа ти 
по ла тост хле ба. На ма за ти сло јем 
па вла ке, пре ко то га по ре ђа ти 
пе че ну па при ку исе че ну на тра ке 
(4 ко ма да) . На па при ку по ре ђа ти 
по ла ко ли чи не шун ка ри це. Пре
ма за ти опет па вла ком и по ре ђа ти 
пре о ста лу па при ку а по том шун
ка ри цу. На ма за ти опет тан ким 
сло јем па вла ке и од о зго по ре ђа ти 
пре о ста лу по ло ви ну тост хле ба. 
Та ко до би је ну тор ту са свих стра
на пре ма за ти па вла ком  и од о зго 
по су ти на рен дан сир ( кач ка ваљ, 
еда мер, га у да или не ки дру ги по 
уку су ). По же љи укра си ти пер шу
но вим ли стом. Ста ви ти пре слу
же ња у фри жи дер да се охла ди, а 
по том сер ви ра ти на ма ње или 
ве ће коц ке. Уко ли ко вам оста не 
ви шак ма те ри ја ла (пар пи ка или 
шун ка) мо же те сло бод но до да ти 
још је дан слој пре ста вља ња 
то ста. 
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ОМЛА ДИ НА ИЗ КРА ЉЕ ВА ЦА ПОКРЕ НУ ЛА АКЦИ ЈУ ПОМО ЋИ ШЕСНА Е СТО ГО ДИ ШЊЕМ 
ДРА ГО ЉУ БУ НИКО ЛИ ЋУ

Дра го љуб  драг
и мио целом селу
Шесна е сто го ди шњег 

Дра го љу ба Нико ли
ћа из Кра ље ва ца, 

живот није мазио! Одра
стао је у тешким и неху ма
ним усло ви ма, остао је без 
оба роди те ља. Да више није 
сам и има при ја те ље као 
подр шку у све му дока за ли 
су му чла но ви Неза ви сне 
омла дин ске орга ни за ци је 
из овог села, пре ко које се 
укљу чи ла и месна зајед ни
ца. Они су кроз раз не акци
је уре ди ли и опре ми ли дом 
свог мало лет ног сугра ђа
ни на, како би му  доне кле 
ство ри ли нор мал не усло ве 
за живот. И ту није крај бор
бе за овог сред њо школ ца.

Дра го љуб је са 14 годи на 
остао без мај ке, само годи
ну дана после и отац му 
је умро. У стра ху како да 
наста ви живот сам, потра
жио је уте ху код полу бра та 
у Руми, али брзо су им се 
путе ви раз и шли, па се вра
тио у село.

 Њего ва поро ди ца живе
ла је од соци јал не помо ћи. 
Кућа је била запу ште на, без 
стру је већ 14 годи на. Живе
ли су у мра ку. А онда када 
се вра тио у ту кућу пре шест 
месе ци,  наша омла ди на из 
села прва је пред ло жи ла да 
му се нека ко помог не. Тај 
њихов пред лог изнео сам 
на састан ку саве та месне 
зајед ни це и нарав но сви 
смо га јед но гла сно усво ји
ли. Одмах смо сви зајед но 
засу ка ли рука ве и кре ну ли 
у посао  при се ћа се Нико ла 
Чана џић, пред сед ник Саве
та месне зајед ни це Кра љев
ци.

Акци ја је запо че ла мења
њем полу па ног цре па на 
кро ву, како више не би про
ки шња вао. Затим се пре
шло на уре ђе ње уну тра
шњо сти куће. Јед ну собу 
су му оспо со би ли, уба ци ли 
пећ на дрва, кре вет, ормар 
и Дра го љуб за сада живи 
само у њој. Од недав но му 
је при кљу че на и вода, тако 
да је оста ло да се наме сти 
бој лер и сла ви не, како би 
мла дић могао да кори сти и 
купа ти ло.

 Он је див но дете, послу
шно и ми жели мо да га изве
де мо на пра ви пут, да поста
не добар човек, супруг, отац. 
Прва годи на је уго сти тељ
ске и иде редов но у шко лу, 
купи ли смо му књи ге, оде
ћу, обу ћу, сада тре ба да му 
узме мо уни фор му. Ни нама 
није лако, али поку ша ва мо 
на све начи не сви зајед но 
да помог не мо Дра го љу бу  

гово ри први човек села, при
се ћа ју ћи се првог сусре та са 
овим шесна е сто го ди шња
ком када му је на цен тру 
села при знао да је гла дан.

Иако му је ста ра тељ Цен
тар за соци ја ли рад у Руми, 
Дра го љуб није при хва тио 
њихов пред лог да се хра
ни у Народ ној кухи њи. То 
му то није било изво дљи во, 
да одла зи у град по топли 

оброк. Њега из шко ле са 
јелом на сто лу доче ку је 
Мире ла Пејић, која је пред
сед ни ца КУДа „Кра љев ци’.

 Она му кува и чим дође 
из шко ле, да ли из пре 
поднев не или попо днев
не сме не, код ње иде кући 
да једе  каже Нико ла, који 
овом при ли ком  захва љу је 
Пејић ки на овом хума ном 
гесту.

Кра љев ча ни само са 
речи ма хва ле гово ре о 
овом деча ку, који није био 
у могућ но сти да про ме ни 
живот на боље. Они би били 
захвал ни када би се мај
сто ри, добро тво ри јави ли и 
помо гли Дра го љу бу да се и 
оста так куће сре ди како би 
могао да живи као сав нор
ма лан свет.

С. Костић

Дра го љуб није одра стао 
уз елек трич ну енер ги ју. У 
кући у којој су живе ли 
остао је дуг од 24.000 
дина ра, који тре ба да се 
пла ти, да би се стру ја 
поно во укљу чи ла. Међу
тим, како сма тра Нико ла 
про блем су и ста ре инста
ла ци је које сада пред ста
вља ју коч ни цу у реша ва њу 
овог про бле ма. 

Дуг за стру јуДра го љуб Нико лић и Нико ла Чана џић

Кућа у којој Дра го љуб живи сам


