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РУМА: ПОБОЉ ША ЊЕ УСЛО ВА У ШКО ЛА МА

Уло же но пре ко
35 мили о на дина ра

Преко35милионадинарајеове
годинеуложилалокалнасамо
управаупредшколскеишкол

ске објекте у румској општини, како
бисепобољшалиуслови за учење,
алииборавакмалишанаувртићима,
каоипроширењекапацитетавртића.
Последњи радови у овој години,

реализованисууподручнојшколиу
Жарковцу.УОШ„23.октобар“уКлен
курадови,закоје јеобезбеђенооко
1,3милионадинара,суутоку.
–Овакоизавршавамоовогодишња

улагања,узмаксималноискоришће
нолеповреме.Вредностулагањау
Кленкујеокомилиондинара.Назах
тев школе, реновирају се тоалети,
наконтогаћесеприступитиисана
цији топловода, будући да постоје
проблеми са грејањемуфискултур
нојсали.Прошлегодинесмоуложи
лимилиондинарауовушколу,када
су рађени подови и централно гре
јање – рекао јеВојиславМиоковић,
шеф Кабинета председника Општи
не,који је6.децембрабиоупосети
школиуКленку.
Пре тога су завршени радови у

жарковачкој основној школи чија је
вредност око 300.000 динара. Они
су обухватили адаптацију унутра
шњости објекта, односно столарију,
поправкупаркетаикречење.
–Миводиморачунаосвакојшко

ли, без обзира колико има ученика,
што се види и данас, јер у Кленку
имамо преко 200 ученика, а уЖар
ковцу десет пута мање. Подсећам,

да смо имали и радове у школи у
Павловцима, коју похађа десетак
ученика.Наставићемосаовомпрак
сом и наредне године, да бисмо
обезбедилиравномеранразвој свих
месних заједница – каже Војислав
Миоковић.
За следећу годину се најављу

ју улагања у више објеката, попут
Пољопривредне, односно Техничке
школе, где је прошле године рађен
деокрова.
–То је важнашколаимислимда

ћемотуиматизначајнаулагања,али
истотакоиуДоњеПетровце,гдесе
налазиишколаипредшколскауста
нова–рекаојеВојиславМиоковић.
 – Радовима на реконструкцији

тоалета подижемо хигијенскоздрав
ственеусловеунашојшколинавиши

ниво.Очекујемодаћеускорокренути
ирадовинатопловодуусали.Цеви
судостастаре,дотрајалеитојепро
блемкојићемоназадовољствосвих
насбрзорешити–истаклаједирек
торкаЈасминаПоповић.
Добрасарадњаизмеђуовемесне

заједнице и румске општине, покре
нулајепозитивнествариуКленку.
 – Наишли смо на разумевање и

готово све наше захтеве локална
самоуправајеподржала.Драгомије
што се води рачуна о равномерном
развоју, јер добра сарадња месне
заједницесалокалномсамоуправом
није само у случају Кленка, већ је
очигледнаи кадасуупитањудруга
села–кажеСлађанаКулачин,пред
седницаСаветаМЗКленак.
 С. Џ.

Оби ла зак основ не шко ле у Кленку

Учи о ни ца у жар ко вач кој шко ли
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Шта смо оно има ли ...?

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Било је у овој јад ној држа ви сва ка
квих бле са вих ини ци ја ти ва, ал’ 
ова да се на бак шиш пла ћа пдв је 

пре ма ши ла сва моја оче ки ва ња. И то, 
пази сад, ини ци ја ти ву не покре ће држа
ва, већ вла сни ци ресто ра на и хоте ла, у 
наме ри да буду сто посто чисти пред 
поре ским орга ни ма. Јер, ко бива, поре
зни ци их затва ра ју кад им нађу вишак 
нов ца у каси, а тај вишак је само (и 
увек) бак шиш, а никад није про мет на 
црно. Нарав но. И зато, пре по ште ни 
хоте ли је ри и кафе џи је тра же да се опо
ре зу је бак шиш, па да ствар буде чиста 
ко суза. 

Ево, ја све ча но изја вљу јем, ако се то 
дого ди, ако бак шиш буде опо ре зо ван, 
од мене ни један коно бар више неће 
доби ти ни дина ра. Пре све га зато што и 
ако дам бак шиш, дам га због љуба зно
сти коно ба ра, због њего ве добре услу
ге, а не због ску по це них пло чи ца у тоа
ле ту, цвет них аран жма на или не знам 
чега већ што чини атмос фе ру у ресто
ра ну или кафи ћу, и уоп ште ме не зани
ма како газда шти ма касу. И то да се 
коно ба ри ма узме та награ да зарад 

коба ја ги веће поре ске дисци пли не, сма
трам врхун ским цини змом, који само 
редак мозак може да сми сли. Ако поре
ски систем може да буде угро жен због 
бак ши ша, онда нешто са тим систе мом 
дебе ло није у реду. 

Посеб но ми је зани мљи во обја шње
ње пред ла га ча да се „у мно гим земља
ма бак шиш опо ре зу је“. У којим земља
ма, моли ћу лепо? Реци те нам и про све
ти те нас ова ко зату ца не.

Сад ја нешто раз ми шљам, ако то 
буде било како се пред ла же, у сва кој 
фискал ној каси мора да буде шифра 
арти кла (или услу ге) „бак шиш“. И онда 
би коно ба ри ваљ да мора ли да пита ју 
госте, а извин ’те да ли даје те бак шиш и 
коли ко? Зна те, мора мо да га про ву че мо 
кроз фискал ну касу. И ко би онда, нор
ма лан уоп ште и дао бак шиш?

Све се то нешто диги та ли зо ва ло, 
ушло у систем, сад можеш да пла ћаш 
рачу не из кре ве та. Не мораш бан ку ни 
да видиш. Не мораш да видиш ни трго
ви ну, можеш да нару чиш робу пре ко 
интер не та. Још само да нам уде се да 
не мора мо ни кафа ну да види мо, а да 

може мо да каже мо да смо били у кафа
ни... Пој ма немам, можда и то сми сле. 
Неку кафа ну без коно ба ра, само са 
фискал ним каса ма и памет ним газда ма 
који пред ла жу пдв на бак шиш? Што да 
не, будућ ност је пред нама. Одав но су 
оти шли у забо рав коно ба ри што на 
олов ку саби ра ју. Њих се сећа мо само 
ми мато ри. На олов ку јест било да вас 
мало завр ну, ту је два и два често било 
седам (мора од нечег да се живи) ал’ 
нека ко нисте има ли осе ћај на сте покра
де ни. Кафа не биле мало боље од 
прчвар ни ца. Коц ка сти стол ња ци, алу
ми ни јум ске пепе ља ре, дрве не сто ли це 
и чиви лу ци... А данас, кад је све на 
рачун, све сте рил но, опо ре зо ва но, бог
зна како смо фини и поште ни, кафа не и 
ресто ра ни сија ју од месин га, све тешко 
дрво и мер мер, кри стал и пор це лан. Па 
од чега дру го ви и дру га ри це хоте ли је ри 
и кафе џи је? Од уред ног пла ћа ња поре
за? И сад бисте да буде те још мало 
поште ни ји него што сте, па да опо ре зу
је те и то мало награ де за коно ба ре? То 
поште ње чак ни поре зни ци неће при
хва ти ти. Живи били па виде ли!

То да се коно ба ри ма 
узме та награ да зарад 
коба ја ги веће поре ске 
дисци пли не, сма трам 
врхун ским цини змом, 
који само редак мозак 

може да сми сли. Ако 
поре ски систем може 
да буде угро жен због 

бак ши ша, онда нешто 
са тим систе мом

дебе ло није у реду
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ПРОСЛАВЉЕН 6. ДЕЦЕМБАР ДАН ОСЛОБОЂЕЊА И ДАН ОПШТИ НЕ ШИД 

Сећања која не бледе
Пово дом Дана Општи не, 6. 

децем бра, дату ма који је у исто
ри ји забе ле жен као дан када је 

Шид 1944. годи не осло бо ђен у Дру гом 
свет ском рату, и ове годи не је низом 
мани фе ста ци ја обе ле жен овај зна ча
јан дога ђај. У сали Кул тур нообра зов
ног цен тра одр жа на је све ча на сед ни
ца Скуп шти не општи не Шид.

Све ча ну сед ни цу отво рио је пред

сед ник Скуп шти не општи не Шид, 
Вели мир Рани са вље вић.

– Част ми је, да вас у овој срем ској 
рав ни ци, поздра вим у име дома ћи
на, Општи не Шид. Посто је дату ми 
у нашим сећа њи ма, као што је и 6. 
децем бар Дан општи не Шид. Неће
мо забо ра ви ти њихо ве жртве, које су 
омо гу ћи ле да данас живи мо у миру, 
изјавио је Ранисављевић.

Тра ди ци о нал но, пово дом Дана 
Општи не Шид, пред сед ник општи не 
Пре драг Вуко вић, уру чио је Децем
бар ску награ ду, нај ве ће општин ско 
при зна ње. Ово го ди шњи добит ник 
Децем бар ске награ де је Поли циј ска 
ста ни ца Шид. У име Поли циј ске ста
ни це Шид награ ду је при мио Радо
слав Лакић, заме ник коман ди ра, који 
се захва лио:

Мултимедијални сценски приказ „Голгота и васкрс Србије“

Добитници Децембарских признања
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–  Желео бих да се захва лим у име 
Поли циј ске ста ни це Шид, на овом изу
зет ном при зна њу, пре све га пред ла га
чу, а затим Општи ни Шид, уз обе ћа ње 
да ћемо наста ви ти да се бри не мо о 
реду и миру, као и без бед но сти свих 
вас, рекао је Лакић.

Добит ник Захвал ни це пово дом 
Дана општи не Шид, је ИМ Срем Шид, 
а уру че на  је Мар ку Баши ћу. Добит
ни ци Пла ке та пово дом 6. децем бра 
су Вла да АП Вој во ди не, Кан це ла ри ја 
за упра вља ње јав ним ула га њи ма и 
Покра јин ски секре та ри јат за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство. 
У име Покра јин ске Вла де и секре та
ри ја та пла ке те је при мио Вук Радо је

вић, покра јин ски секре тар за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шумар
ство, а у име Кан це ла ри је за упра
вља ње јав ним ула га њи ма, пла ке ту је 
при мио Зоран Дизда ре вић, помоћ ник 
дирек то ра Кан це ла ри је. Пред сед ник 
Општи не Шид Пре драг Вуко вић је 
суми рао овај зна ча јан дан :

–  Низом мани фе ста ци ја ми обе ле
жа ва мо Дан осло бо ђе ња и Дан општи
не, сећа ју ћи се жрта ва које су пале, а 
због којих ми данас хода мо сло бод но 
нашим гра дом. Сво ди мо рачу не, шта 
смо ура ди ли, где смо ста ли, где бисмо 
могли боље. Мислим да смо у овом 
тешком вре ме ну ура ди ли мно го. Још 
доста нас про је ка та оче ку је. Важни су 

нам про јек ти, који ће омо гу ћи ти бољи 
живот наших гра ђа на. Ове годи не, 
нај ве ће општин ско при зна ње доби ла 
је Поли циј ска ста ни ца Шид, а нов ча ни 
износ награ де је 100.000 дина ра.

По уру че њу Децем бар ске награ де, 
захвал ни це и пла ке та, све ча на ака
де ми ја наста вље на је мул ти ме ди јал
ним сцен ским при ка зом под нази вом 
Гол го та и вас крс Срби је, у изво ђе њу 
глу ма ца Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду. Сцен ски при каз инспи ри сан је 
и при пре мљен пово дом 100 годи на 
при мир ја у Првом свет ском рату, сто
го ди шњи це про бо ја Солун ског фрон
та, те сто го ди шњи це при са је ди ње ња 
Вој во ди не Срби ји. Д. Попов

Гости на свечаности у Шиду
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БИКИЋ ДО И ПРИ ВИ НА ГЛА ВА: ЗАВР ШЕ НА ВОДО ВОД НА МРЕ ЖА

Све ча но отво рен водо вод
Покра јин ски секре

тар за пољо при вре
ду, водо при вре ду и 

шумар ство др Вук Радо је
вић, пред сед ник Општи не 
Шид Пре драг Вуко вић и 
заме ник пред сед ни ка Зоран 
Семе но вић, при су ство ва ли 
су у четвр так 6. децем бра 
пушта њу у рад водо во да у 
Бикић Долу и При ви ној Гла
ви, којим је реше но пита ње 
водо снаб де ва ња за око 450 
мешта на.

Др Радо је вић је иста као, 
да је реч је о инве сти ци ји 
вред ној 41 мили он дина ра, 
коју су зајед нич ки финан
си ра ли Покра јин ска вла да, 
пре ко Покра јин ског секре
та ри ја та за пољо при вре ду 
и Општи на Шид. Ресор ни 
секре та ри ја т је у овом про
јек ту уче ство вао са око 20 
мили о на дина ра.

– Упра во на овај начин 
пока зу је мо како се зајед
нич ки оку пља мо око про
је ка та, што је у скла ду са 
опре де ље њем Покра јин ске 
вла де, којој је циљ бржи 
еко ном ски раз вој. Покра јин
ски секре та ри јат за пољо
при вре ду, поред актив них 
мера усме ре них ка аграр ној 
поли ти ци, под сти че и раз вој 
кому нал не инфра струк ту ре 
у сео ским сре ди на ма. Циљ 
нам је поди за ње ква ли те та 
живо та за све гра ђа не под
јед на ко, јер рурал ни кра је
ви заслу жу ју да се раз ви ја ју 
исто као и урба не сре ди не – 
рекао је Радо је вић пово дом 
пушта ња водо во да у При

ви ној Гла ви и Бикић Долу.
Бунар, ода кле се пија

ћом водом снаб де ва ју оба 
насе ља, нала зи се у При
ви ној Гла ви. Ода тле се 
поти сни цево вод пру жа до 
резер во а ра за водо снаб де
ва ње оба насе ља, у дужи
ни пре ко шест кило ме та ра. 
Радо је вић је под се тио, да 
је зајед нич ким сред стви
ма ресор ног секре та ри ја
та и Општи не Шид, поред 
ове зна чај не инве сти ци је, у 
послед ње две и по годи не 
реа ли зо ва но и водо снаб
де ва ње у насе љу Сот. У 
поме ну том пери о ду, за реа
ли за ци ју инфра струк тур
них про је ка та на изград њи 
водо вод не мре же, потом за 
уре ђе ње атар ских путе ва и 
отре си шта на под руч ју шид
ске општи не, као и за наста
вак запо че тог поступ ка 
кома са ци је у ката стар ској 

општи ни Моро вић, уре ђе
ње канал ске мре же, те фор
ми ра ње пољо при вред них 
газдин ста ва у овој срем ској 
општи ни, зајед нич ки је уло
же но око 250 мили о на дина
ра у виду нових инве сти ци ја. 
Пред сед ник општи не Шид, 
Пре драг Вуко вић  нагла сио 
је да су кључ ни раз ло зи за 
напре дак и раз вој општи
не Шид, упра во ула га ња у 
кому нал ну инфра струк ту ру.

– Три насе ља доби ла 
су пија ћу воду и то захва
љу ју ћи успе шној сарад њи 
са Покра јин ском вла дом. 
Инве сти ци ја је вред на 41 
мили он дина ра у чему је 
Општи на Шид уче ство ва
ла са сумом од  21 мили он 
дина ра, иста као је Вуко вић 
и навео да ће се са овим 
посло ви ма наста ви ти, како 
би про је кат водо снаб де ва
ња у цело сти био завр шен 

и вода била дове де на у 
још два пре о ста ла насе ља 
шид ске општи не, а то су 
Љуба и Моло вин.

Пред сед ник при вре ме
ног тела Месне зајед ни це 
Бикић До, Дејан Бобаљ, 
иста као је да ће се изгра
ђе ним водо во дом знат но 
побољ ша ти ква ли тет живо
та, јер у селу није било 
исправ не воде за пиће и да 
ће сва ко дома ћин ство моћи 
да се при кљу чи на водо
вод ну мре жу. Од укуп но сто 
дома ћин ста ва, седам де
се так се већ при ја ви ло за 
при кљу че ње на водо вод ну 
мре жу.

При кљу чак на водо вод ну 
мре жу, први је добио дома
ћин Нико ла Јешић из При
ви не Гла ве, са чије чесме 
је у дво ри шту сим бо лич но 
пуште на пија ћа вода.

Д. Попов

Пре драг Вуко вић и Вук Радо је вић Зоран Семеновић

Привина Глава
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Ста но ви за мла де струч ња ке
У апри лу 2019. годи не поче ће 

изград ња 60 ста но ва за мла де 
струч ња ке. Општи на Инђи ја 

финан си ра овај про је кат који обу хва та 
изград њу укуп но 180 ста но ва, а током 
сле де ће годи не биће реа ли зо ва на тек 
њего ва прва фаза.

Како је иста као пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак у апри лу је 
пла ни ра на изград ња прве згра де.

 Наша визи ја јесте да задр жи мо 

мла де струч ња ке у Инђи ји али и да 
дове де мо рад ни ке из дру гих кра је ва 
Срби је  рекао је Гак и додао да ће 
ори ли ку да доби ју ста но ве на кори
шће ње има ти сви. 

 Меди цин ски рад ни ци из Инђи је 
сва ка ко тре ба да пар ти ци пи ра ју за 
доби ја ње ста но ва, али и инже ње ри, 
еко но ми сти, прав ни ци и дру ги. Сви 
мла ди струч ни људи до 40 годи на ста
ро сти има ће могућ ност да доби ју 

општин ске ста но ве на кори шће ње на 
пери од од 22 годи не, а након тог пери
о да ста но ви ће пре ћи у њихо во вла
сни штво  пору чио је пред сед ник 
општи не Инђи ја.

Под се ти мо да је за изград њу стам
бе них обје ка та пред ви ђе на лока ци ја 
код Цркве Све тог цара Кон стан ти на и 
цари це Јеле не, у непо сред ној бли зи ни 
лока ци је где ће се у наред ној годи ни 
гра ди ти нови вртић. М. Ђ.

НОВИ СЛАН КА МЕН 

Воћа ри дого ди не
на сај му у Ита ли ји

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак, у уто рак 4. децем бра 
уго стио је дела га ци ју менаџ мен

та нај ве ћег европ ског сај ма воћа и 
повр ћа Мак Фрут, који се одр жа ва у 
ита ли јан ском гра ду Рими ни. Земљо
рад нич ка задру га Воћар из Новог 
Слан ка ме на, орга ни зо ва ла је почет
ком маја сту диј ску посе ту сај му, када 
је уго во ре но про ши ри ва ње сарaдње, 
које под ра зу ме ва да и воћа ри из инђиј
ске општи не изло же сво је про из во де.

Пред сед ник Гак упо знао је пред став
ни ке сајам ског менаџ мен та са чиње
ни цом да ова локал на само у пра ва има 
један од нај ве ћих аграр них буџе та у 
Вој во ди ни.

– У пред сто је ћем пери о ду оче ку је мо 
од агробизни са, поред уна пре ђе ња 
при мар не про из вод ње, и нова ула га ња 
у прерaђивачке капа ци те те, како би се 
тржи шту пону ди ли про из во ди са нај ве
ћим уче шћем дода те вред но сти– иста
као је Гак и додао:

– Нама је циљ да сва ка ко при ву че мо 
заин те ре со ва не инве сти то ре који ће, 
захва љу ју ћи савре ме ној тех но ло ги
ји, пла си ра ти финал ни про из вод и из 
наше Инђи је. Да не изво зи мо тре шњу, 
шљи ву, јабу ку и све оста ло само у том 

сиро вом обли ку – нагла сио је Гак.
Луи ђи Бјан ки, дирек тор сај ма Мак 

Фрут гово рио је о буду ћој сарад њи 
изме ђу Инђи је и Рими ни ја, тј. локал
них пољо при вред ни ка, воћа ра и сај
ма, чији је орга ни за тор и додао, да ће 
пао ри има ти при ли ку да се упо зна ју са 
савре ме ним тех но ло ги ја ма које воћа
ри ма и повр та ри ма омо гу ћа ва ју да 
буду бли же крај њем куп цу.

– Има те импре си ван потен ци јал за 
раз вој воћар скоповр тар ског сек то
ра. Мора те напра ви ти један зна ча јан 
корак и пре о крет, када је у пита њу 
осва ја ње нових свет ских тржи шта. Ја 
сам овде, пре све га, да уна пре дим, 
про ду бим и подиг нем нашу сарад њу 
на још виши ниво. Уло га сај ма је та, 
да пове же осо бе, да пове же про из во
ђа че и даје нове могућ но сти за осва
ја ње тржи шта и поди за ње њихо вог 
посло ва ња на виши ниво – пору чио је 
Бјан ки.

У току посе те општи ни Инђи ја, пред
став ни ци сај ма у Рими ни ју има ли су 
при ли ку да посе те Земљо рад нич ку 
задру гу Воћар, у Новом Слан ка ме ну 
и да погле да ју пре зен та ци ју раз вој
них потен ци ја ла у про из вод њи воћа и 
повр ћа. М. Ђ.

Вла ди мир Гак и Луи ђи Бјан ки

КЊИ ЖЕВ НИ КЛУБ
„МИРО СЛАВ МИКА АНТИЋ“

Три деце ни је рада 
Књи жев ни клуб „Миро слав Мика 

Антић” из Инђи је ове годи не сла ви три 
деце ни је посто ја ња. Ову јуби лар ну 
годи ну кра си, изме ђу оста лог, и једа
на е ста само стал на књи га инђиј ског 
ства ра о ца Јова Бодро жи ћа, зби р ка 
песа ма На међи усну лог сја ја и сивог 
недо гле да, која је одр жа на у четвр так 
6. децем бра, у Народ ној библи о те ци 
„Др Ђор ђе Нато ше вић“. О међи све
тло сти и сиви ла, про шло сти и будућ
но сти, непре кид ном току вре ме на, 
бес крај ном путу живо та, кроз стих и 
стро фу, води ли су Јово Бодро жић, 
Ива на Гашић Грбић, Вла ди мир Вук ми
ри ца и Дра га на Вуче но вић.

Пре 30 годи на, гру па енту зи ја ста и 
љуби те ља лепе речи, осно ва ла је у 
Инђи ји књи жев ни клуб. Зва нич но су га 
реги стро ва ли 15. окто бра 1988. годи
не и дали му назив „Миро слав Мика 
Антић”, у спо мен на рано пре ми ну лог 
вели ког срп ског песни ка, сли ка ра и 
бое ма. Поред про стор них и финан сиј
ских пла но ва, како твр де чла но ви 
Клу ба, ова орга ни за ци је је опста ла 
захва љу ју ћи пле ја ди изу зет них људи, 
који су уче ство ва ли и уче ству ју у 
њего вом раду.

Изда вач ка делат ност Клу ба је вео
ма раз ви је на, а акце нат у раду је ста
вљен на орга ни зо ва ње књи жев них 
мани фе ста ци ја. Посеб но су поно сни 
на орга ни за ци ју Међу на род не песнич
ке мани фе ста ци је Гара ви сокак, која 
се одр жа ва од 1989. годи не  пуних 30 
годи на и оку пља песни ке из пре ко 
два де сет зема ља.

Од 2001. годи не Књи жев ни клуб 
„Миро слав Мика Антић“ орга ни зу је 
деч ју песнич ку мани фе ста ци ју под 
нази вом Певај, рав ни цо која оку пи 
децупесни ке школ ског узра ста, са 
тери то ри је општи не Инђи ја. Сва ке 
годи не у мар ту, у пово ду рођен да на 
Миро сла ваМике Анти ћа, већ пет на
ест годи на, сусре ћу се песни ци бое ми 
из земље и ино стран ства. Њих седам
де се так, чита ју сво је боем ске песме, 
напи са не упра во за ово оку пља ње, 
наста вља ју дру же ње уз срем ске там
бу ра ше и вино, до дубо ко у ноћ.

М. Ђ.
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САСТА НАК СИСТЕ МА 48

Нова ауто бу ска ста ја ли шта

У току ове неде ље, поче ће радо ви 
на заме ни дотра ја лих и поста
вља њу нових ауто бу ских ста

ја ли шта у Инђи ји. Како су иста кли 
пред став ни ци ресор ног општин ског 
Оде ље ња, на послед њем састан
ку Систе ма 48, одр жа ном у петак 7. 
децем бра, биће поста вље на ста ја ли
шта на пет лока ци ја у гра ду, два у цен
тру, два код Аутле та и јед но код Кул
тур ног цен тра.

 За ову годи ну смо пред ви де ли да 
сре ди мо пет ауто бу ских ста ја ли шта. 
Потру ди ли смо се да то буду ста ја ли
шта по узо ру на мно ге европ ске гра
до ве, одно сно, ста ја ли шта су пот пу но 
иста као у цен тру Бео гра да  иста као је 
пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак и дода је:

 Има ће мо нај мо дер ни ја ста ја ли шта, 
а са дру ге стра не тру ди мо се да послу
је мо дома ћин ски, што зна чи да ћемо 
посто је ћа ста ја ли шта репа ри ра ти и 

поста ви ти на места где сада не посто
је ника ква ста ја ли шта.

Пре ма њего вим речи ма два ста ја ли
шта ће бити поста вље на у Крче ди ну, 
јед но на Бан сто лу, а за још два ће бити 
одре ђе на лока ци ја по при о ри те ту.

На послед њем састан ку Систе ма 48 
било је речи и о изград њи пар кин га 
код Хра ма Успе ња Пре све те Бого ро
ди це у Љуко ву. 

 Пре ма про јек ту биће изгра ђе но 
изме ђу 10 и 15 пар кинг места, а сви 
мешта ни Љуко ва доби ће лепо уре ђен 
пар кинг про стор  рекао је пред сед
ник општи не. Ове годи не ура ђе ни су и 
пар кин зи испред гро бља у Новим Кар
лов ци ма и испред згра де Месне зајед
ни це у Мара ди ку. Како су потвр ди ли 
над ле жни, ула га ња у сео ске сре ди не 
биће наста вље на и у наред ној годи
ни. Тако ђе, било је речи и о чишће њу 
атмос фер ске кана ли за ци је и про ду
бљи ва њу посто је ће канал ске мре же 

на одре ђе ним лока ци ја ма.
 Одре ђе ни кана ли нису чишће ни 

уна зад 30 годи на и тру ди мо се да, заи
ста, одго вор но реша ва мо те про бле
ме, али само стал но не може мо. Ми 
може мо, у скла ду са зако ном, да доне
се мо одре ђе не одлу ке, па да кре не мо 
да реша ва мо про бле ме са кана ли ма 
који су затр па ни, без обзи ра да ли се 
то неко ме сви ђа или не  иста као је Гак 
и додао, да су у прет ход ном пери о ду, 
на неко ли ко лока ци ја извр ше ни радо
ви на про ду бља ва њу и понов ном отва
ра њу кана ла.

 Јед на од нај зна чај ни јих лока ци ја на 
којој смо ради ли је ули ца Соње Марин
ко вић и ту ће ситу а ци ја сада бити мно
го боља. Ми пози ва мо гра ђа не да се 
сами јаве, уко ли ко има ју ова квих про
бле ма, јер ћемо поку ша ти да их реши
мо у наред ној годи ни, један по један 
 рекао је пред сед ник општи не Инђи ја.

М.Ђ.

Саста нак Систе ма 48

Ста ра Пазо ва се нала зи изме ђу 
два гра да у земљи, а све важне 
сао бра ћај ни це у реги о ну пре се

ца ју тери то ри ју овог дела Сре ма, као 
и зна чај ни међу на род ни желе знич ки 
прав ци који иду ка Субо ти ци на севе
ру и Нишу на југу. Ђаци, сту ден ти и 
запо сле ни из Ста ре Пазо ве нај че шћи 
су пут ни ци који путу ју ка Бео гра ду и 
Новом Саду, а пут до шко ле, факул те
та или посла пред ста вља зна ча јан тро
шак за кућ ни буџет, без обзи ра на то да 
ли путу је те ауто бу сом, возом, соп стве
ним ауто мо би лом или так си пре во зом. 
Пут ни ци који до два нај ве ћа гра да у 
Срби ји иду возом у јед ном прав цу тре
ба да издво је од 185 до 360 дина ра, 

цена ауто бу ске кар те, тако ђе, у јед ном 
прав цу до Бео гра да кошта од 290 до 
340 дина ра, одно сно до Новог Сада 
од 350 до 470 дина ра. Они који путу ју 
соп стве ном ауто мо би лом до Бео гра да 
мора ју сипа ти гори ва за мини мум 500 
дина ра у про се ку, одно сно 800 дина ра 
до Новог Сада, док пре воз так си јем у 
јед ном прав цу до Бео гра да кошта око 
2.500 дина ра, одно сно до Новог Сада 
3.000 дина ра. Рачу ни ца је јасна нај јеф
ти ни је ћете про ћи уко ли ко се пут Бео
гра да или Новог Сада упу ти те возом, 
али ће вам тре ба ти од 40 до 60 мину
та уко ли ко путу је те до глав ног гра да, 
одно сно 70 до 90 мину та до вој во ђан
ске пре сто ни це.  С. С.

МЕЂУ МЕ СНИ ПРЕ ВОЗ У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА

Нај по вољ ни је је возом
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2019. година великих пројеката
Три вели ка про јек

та биће реа ли зо ва на 
током 2019. годи не на 

тери то ри ји општи не Инђи
ја. Како је недав но потвр дио 
пред сед ник Вла ди мир Гак, 
при прем ни радо ви ће кре
ну ти већ почет ком годи не, 
а почет ком мар та и кон крет
ни, гра ђе вин ски радо ви. У 
току сле де ће годи не поче
ће изград ња новог врти ћа, 
рекон струк ци ја и изград ња 
град ске пија це и рекон струк
ци ја трга код Гим на зи је.

 Оче ку је мо да ћемо у 
апри лу има ти већ завр
шен град ски трг, а сам цен
тар Инђи је доби ће моде
ран изглед, какав заслу жу је 
 рекао је пред сед ник Гак и 
додао, да ће се нови вртић 
нала зи ти на лока ци ји у бли
зи ни хра ма Цара Кон стан ти
на и цари це Јеле не, а пре ма 
речи ма пред сед ни ка, када 
вртић буде изгра ђен, биће 
пот пу но бес пла тан за све 
мали ша не.

 Дру ги капи тал ни про је
кат за 2019. годи ну је рекон
струк ци ја и изград ња град
ске пија це. Про је кат пија це 

је у завр шној фази и уско ро 
ће бити пред ста вљен јав
но сти. За вре ме изво ђе ња 
радо ва, пијач не тезге ће 
бити изме ште не на пар кинг 
у пија ци, а како твр де над
ле жни, цена заку па тезги ће 
бити знат но јеф ти ни ја  каже 
пред сед ник општи не Инђи ја.

 Оно што је нај ва жни је, 
рас пи са на је јав на набав
ка за изво ђа ча радо ва на 
асфал ти ра њу свих неас фал
ти ра них ули ца. Сигу ран сам, 
да у исто ри ји Инђи је ника да 
толи ко вели ких инфра струк
тур них про је ка та у јед ној 
годи ни није било  пору чио је 

први човек општи не и додао:
 Нарав но, има ће мо и 

мањих инве сти ци ја попут 
рекон струк ци је тро то а ра и 
изград ње пешач кобици кли
стич ких ста за, као и пуно 
дру гих про је ка та које ћемо 
реа ли зо ва ти, саоп штио је 
Гак. М. Ђ.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИ ЈА

Очу ва ње ћири лич ног писма
Уче ни ци из Основ не 

шко ле „Петар Кочић“ у 
Инђи ји, уче ству ју у 

четво ро ме сеч ном про јек ту 
Удру же ња Етно Дом Горо
цвет, који се одно си на про
у ча ва ње и изра ду ћири лич
них сло ва у тех ни ци веза и 
зла то ве за. Циљ поме ну тог 
про јек та је допри нос зашти
ти, очу ва њу и пред ста вља
њу ћири ли це и тех ни ка тра
ди ци о нал них зана та, као 
зна чај них обе леж ја нашег 
кул тур ног насле ђа.

Радо ви наста ли у про јек
ту, биће пред ста вље ни на 
изло жби која ће бити отво
ре на 20. децем бра 2018. 
годи не у 16:30 часо ва у про
сто ри ја ма Треј дју ник цен тра 
у Инђи ји. По завр шет ку про
јек та и изло жбе, изра ђе ни 
пред ме ти ће бити поста
вље ни у холу шко ле, где ће 
ђаци моћи сва ко днев но да 
ужи ва ју у њихо јој лепо ти и 

цене зна чај нашег писма, 
као и тра ди ци је руч ног рада. 
Део екс по на та биће иско ри
шћен за покло не гости ма и 

ђаци ма шко ле у разним при
ли ка ма. Про је кат Ћири ли
цамоје писмо се реа ли зу је 
захва љу ју ћи подр шци и 

финан сиј ским сред стви ма, 
која су доде ље на од стра не 
локал не само у пра ве у 
Инђи ји. М. Ђ.

Деца уче зла то вез
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РАД НА ЗОНА ЗАПАД

Мост пре ко Кудо шког кана ла

Ове годи не је ура ђе на пешач ко
бици кли стич ка ста за у Инду
стриј ској ули ци, јер у том делу 

рад не зоне Запад има доста фабри ка 
са вели ким бро јем рад ни ка, али ста зе 
није било, тако да су се они рад ни ци, 
који на посао дола зе пешке или бици
клом, мора ли кре та ти сао бра ћај ни цом. 

Тај посао је завр шен пре неко ли ко 
месе ци, само је оста ло да се поста ви 
и пешач кобици кли стич ки мост пре
ко Кудо шког кана ла, како би се ста за 
могла ком плет но кори сти ти, буду ћи да 
ју је овај канал пре се цао.

Мост је поста вљен 6. децем бра, 
њего вом поста вља њу је при су ство вао 

и Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
општи не.

 Мост је метал не кон струк ци је, дуга
чак 17 мета ра, широк је два метра и 
тежак пре ко чети ри тоне.

 – Захва љу ју ћи овом мосту, ком пле
ти ра ће мо оно што смо у току годи не 
ради ли, а то је пешач кобици кли стич
ка ста за у Инду стриј ској ули ци, која 
слу жи рад ни ци ма запо сле ним у овој 
рад ној зони. На дина ми ку радо ва је 
ути ца ла про це ду ра, која нас је успо ри
ла, с обзи ром на то да вла сни штво над 
овим кана лом има ЈП Воде Вој во ди не, 
а мора ли смо да је ком плет но испо шту
је мо. Сагла сност од  ЈП Вода Вој во ди не 

за пре мо шћа ва ње овог кана ла је доби
је на и ми смо нару чи ли изра ду моста са 
огра дом. На тај начин ће ова ста за, коју 
смо рани је изгра ди ли, бити функ ци о
нал на за све рад ни ке – рекао је при ли
ком поста вља ња моста Сла ђан Мачић. 

Вред ност моста је пре ко два мили о
на дина ра, а сред ства су обез бе ђе на у 
општин ском буџе ту. 

Овај део нема расве те, тако да је 
пред сед ник Ман чић наја вио да се за 
наред ну годи ну пла ни ра и поста вља ње 
расве те у Инду стриј ској ули ци. То ће 
сва ка ко, додат но пове ћа ти без бед ност 
свих уче сни ка у сао бра ћа ју у овом делу 
гра да. С. Џ.

Поста вља ње моста

ССШ „БРАН КО РАДИ И ЧЕ ВИЋ“

Дан посне хра не
Да  хра на у вре ме поста може 

бити уку сна за јело и при ма мљи
ва за очи, пока зу ју већ 13. пут за 

редом, уче ни ци рум ске ССШ „Бран ко 
Ради че вић“. 

Ђаци, који се шко лу ју за кува ре и 
коно ба ре, 5. децем бра су при пре ми ли 
посну трпе зу за сво је дру га ре и настав
ни ке, на којој су биле раз не врсте 
посних пита, пица, кољи ва, кола ча…

С обзи ром да уче ни ци ова посна, 
сла на и слат ка јела, при пре ма ју у 
шко ли, тре ба иста ћи да су ове годи не 
ради ли у обно вље ном и про ши ре ном 
кухињ ском про сто ру.

Бори слав Дим ко вић, настав ник 
кувар ства каже да су уче ни ци, уз 
помоћ сво јих настав ни ка, при пре ми ли 
широ ки асор ти ман посних јела.

 – Ова јела су при пре мље на на спе
ци фи чан начин, ода би ром намир ни ца 
биљ ног поре кла и спе ци јал ном тех
ни ком, да би се напра ви ла ова уку сна 
и хран љи ва јела. Посна јела по свом 
садр жа ју могу бити доста кало рич на, 
зато ми мора мо да зна мо које ћемо 
намир ни це упо тре би ти, да би тај обр ок 
био пуно вре дан, али и удо во љио геслу 
да хра на тре ба да буде лек. Посном 
хра ном орга ни се одма ра ју, а када се 

пост завр ши људи могу нор мал но да 
наста ве са исхра ном – каже настав ник 
Дим ко вић.

Алек сан дар Бебић је уче ник тре ће 
годи не, који редов но поха ђа наста ву 
за коно ба ра и ван ред но за кува ра.

 – Данас смо уче ство ва ли у спре ма
њу, аран жи ра њу и сер ви ра њу хра не. 
Ова мани фе ста ци ја је већ поста ла 
тра ди ци ја и поно сни смо на оно што 
смо ура ди ли и при пре ми ли – рекао 
нам је Алек сан дар.

Дирек тор шко ле Мир ко Зрнић каже, 
да је ово јед на лепа мани фе ста ци ја у 
коју су укљу че ни уче ни ци од првог до 
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Рено ви ра ње амбу лан те
У Путин ци ма су у току 

радо ви на рено ви ра
њу згра де у којој се, 

поред амбу лан те, нала зи и 
апо те ка. Ради се изо ла ци ја 
и ста вља ком плет но нова 
сто ла ри ја, што ће сва ка
ко ути ца ти и на пове ћа ње 
енер гет ске ефи ка сно сти 
згра де. Ово су први обим
ни ји радо ви на згра ди, у 
про те клих више од чети ри 
деце ни је, коли ко има од 
отва ра ња амбу лан те.

Како теку радо ви на тере
ну, про ве ри ли  су 5. децем
бра, пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић и дирек
тор ка Дома здра вља др 
Јеле на Сто ја нац Мра че вић.

Пред сед ник Ман чић је 
иста као, да је за ове радо
ве локал на само у пра ва 
обез бе ди ла пет мили о
на дина ра, а да је тен дер 
обу хва тио и сре ђи ва ње 
уну тра шњо сти амбу лан те 
у Никин ци ма, које је завр
ше но. 

– У Путин ци ма је у току 
ком плет на рекон струк ци
ја амбу лан те, заме ње на 
је спољ на сто ла ри ја, кров, 
поста вље ни су нови олу
ци, а ради се и изо ла ци ја 
фаса де згра де. Потом сле
ди и сре ђи ва ње уну тра шње 
сто ла ри је и кре че ње, а 
исто вре ме но се асфал ти ра 
и при ступ на ста за згра ди – 
рекао је Сла ђан Ман чић.

У  Путин ци ма живи пре
ко 2.600 гра ђа на, тако да 
ће, по окон ча њу ових радо

ва и за њих и за меди цин
ске рад ни ке бити ство ре
ни знат но бољи усло ви за 
лече ње и рад.

 – Ово је један од про је ка
та којим жели мо да уна пре
ди мо усло ве живо та на селу 
– иста као је Ман чић и додао 
да ће се и у наред ној годи ни 
одва ја ти сред ства за сре ђи
ва ње сео ских амбу лан ти.

Др Јеле на Сто ја нац Мра
че вић је захва ли ла локал
ној само у пра ви што  је пре
по зна ла потре бу да се овај 

обје кат Дома  здра вља уре
ди. 

–  Све амбу лан те су у 
лошем ста њу, тако да  се 
надам да  ћемо и сле де
ће годи не сани ра ти неке 
од њих. Сигур на сам да су 
мешта ни Пути на ца задо
вољ ни због ових радо ва и 
да је при мар на здрав стве
на зашти та у овом месту 
подиг ну та на виши ниво – 
ука за ла је др Јеле на  Сто ја
нац Мра че вић.

Задо во љан је и Дра ган 

Вуко вац, члан Саве та МЗ 
Путин ци, који  је иста као да 
од  1976. годи не није било 
зна чај них радо ва на згра ди 
сео ске амбу лан те.

– Ова инве сти ци ја ће 
добро доћи мешта ни ма 
Пути на ца, већ се људи рас
пи ту ју шта се ради и на ово
ме су јако захвал ни. Када 
буду дошли да се лече овде, 
има ће мак си мал не усло ве 
и здрав стве ну зашти ту – 
рекао је Дра ган Вуко вац.  

С. Џ.

Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић, Сла ђан Ман чић и Дра ган Вуко вац

тре ћег раз ре да за зва ње коно ба ра и 
кува ра.

 – Ми ћемо наста ви ти са овом лепом 
мани фе ста ци јом и наред них годи на. 

Ове годи не смо про ши ри ли кухи њу, 
тако да већи број уче ни ка може да је 
кори сти исто вре ме но, па могу и више 
хра не да при пре ме у кра ћем пери о ду. 
Сле де ће годи не ћемо можда про ши ри
ти и ресто ран, то нам је план. За све 
то има мо подр шку локал не само у пра
ве, што нам је вео ма бит но, јер из соп
стве них сред ста ва не бисмо могли све 
то да ура ди мо – каже Мир ко Зрнић.

Дакле, пост је при ли ка да орга ни зам 
одмо ри мо од тешких и масних јела, а 
посна хра на коју смо виде ли и на овој 
трпе зи у „Бран ко вој“ шко ли и иде ја 
како да се неко слич но јело при пре ми 
у дома ћој кухи њи.

С. Џ.
 Уче ни ци са спре мље ним посном хра ном
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СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ТРАЈ НИХ СТАМ БЕ НИХ РЕШЕ ЊА

Нових 30 станова за Роме

Општи на Ста ра Пазо ва запо че
ла је са изград њом стам бе ног 
објек та за соци јал но ста но ва ње 

у окви ру про гра ма Спро во ђе ње трај
них стам бе них реше ња и уна пре ђе ње 
инфра струк ту ре у ром ским насе љи ма 
у општи ни Ста ра Пазо ва – Успо ста
вља ње одр жи вих реше ња и ста но ва
ња Рома у општи ни Ста ра Пазо ва, који 
реа ли зу је Хау синг Цен тар у парт нер
ству са локал ном само у пра вом.

Стам бе не једи ни це су наме ње не 
соци јал но угро же ном ром ском ста нов
ни штву из локал не зајед ни це еви ден
ти ра ном на тери то ри ји ове општи не, 
које је заин те ре со ва но за поме ну ти 
вид стам бе ног реше ња. Ту се, пре све
га мисли на соци јал но угро же на ром
ска лица и поро ди це, које има ју до 
пет чла но ва и које због физич ких или 
мен тал них боле сти, хро нич не боле сти 
или инва ли ди те та чла на дома ћин ства, 
неза по сле но сти и дру гих раз ло га, не 
могу да обез бе де усло ве за живот, 
затим ром ске соци јал но угро же не 
јед но ро ди тељ ске поро ди це и ром ска 
соци јал но угро же на ста ра лица – сам
ци и паро ци спо соб ни да живе само
стал но.

Три де сет стам бе них једи ни ца биће 
изгра ђе но на лока ци ји Фру шко гор ско 
насе ље у Ста рој Пазо ви, док ће се 
рас по де ла стам бе них једи ни ца врши
ти пре ма бро ју чла но ва поро дич ног 
дома ћин ства: јед но чла но дома ћин
ство може кори сти ти стам бе ну једи ни

цу повр ши не од 22 до 30 мета ра ква
драт них, дво чла но, стам бе ну једи ни цу 
повр ши не од 30 до 48 мета ра ква драт
них, тро чла но од 40 до 56 мета ра ква
драт них и четво ро чла но од 50 до 64 
метра ква драт на.

Поро ди це пра во на кори шће ње 
ново и згра ђе них стам бе них једи ни ца 
могу оства ри ти уко ли ко су држа вља ни 
Репу бли ке Срби је, при пад ни ци ром ске 
наци о нал не мањи не, а услов је и да 
не посе ду ју непо крет ност у земљи или 
дру гој држа ви, те да има ју пре би ва ли
ште, одно сно бора ви ште на тери то
ри ји општи не нај ма ње 40 месе ци пре 
дана обја вљи ва ња огла са, као и да 
нису кори сни ци дру гог про гра ма стам
бе ног збри ња ва ња.

Од доку мен та ци је потреб но је доста
ви ти: изја ву о зајед нич ком дома ћин
ству, очи та ну и фото ко пи ра ну лич ну 
кар ту за све чла но ве поро дич ног дома
ћин ства, извод из матич не књи ге рође
них за мало лет не чла но ве, уве ре ње 
из Слу жбе за ката стар непо крет но сти 
општи не Ста ра Пазо ва за под но си о ца 
зах те ва и чла но ве њего вог поро дич ног 
дома ћин ства, који не посе ду ју непо
крет ност, доказ о при хо ди ма и при
ма њи ма, као што су потвр да о неза
по сле но сти изда та од Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње или уве ре ње 
ПИО фон да да нема упла ће них допри
но са за пен зи о но, здрав стве но или 
соци јал но оси гу ра ње које не сме бити 
ста ри ји од 30 дана, потвр да посло дав

ца о виси ни при ма ња у месе цу који 
прет хо ди месе цу под но ше ња при ја ве 
на оглас за запо сле не чла но ве, чек од 
пен зи је за пен зи о не ре и уве ре ње да је 
кори сник нов ча не соци јал не помо ћи, 
које изда је Цен тар за соци јал ни рад.

Коми си ја ће при ли ком избо ра при ја
вље них кан ди да та пажњу обра ти ти на 
социо  еко ном ску угро же ност, годи не 
ста ро сти, јед но ро ди тељ ске поро ди це, 
теле сно оште ће ње или инва ли ди тет 
чла но ва поро ди це, као и на то да ли у 
поро ди ци има уче ни ка или сту де на та.

При ја ве на оглас тра ју до кра ја 
децем бра 2018. годи не. Усе ље
ње ром ских поро ди ца у нове ста

но ве пла ни ра но је за фебру ар 2019. 
годи не. Општи на Ста ра Пазо ва пре по
зна ла је потре бу сво јих нај у гро же ни јих 
сугра ђа на и изра ди ла сву потреб ну 
тех нич ку доку мен та ци ју и обез бе ди ла 
гра ђе вин ске дозво ле, као и сред ства 
за изград њу нових кућа са пра те ћом 
инфра струк ту ром, која укљу чу је водо
вод и кана ли за ци ју, при ла зни пут и 
гасо вод. Сред ства за изград њу нових 
кућа обез бе ђе на су из про гра ма Спро
во ђе ње трај них стам бе них реше ња и 
уна пре ђе ње инфра струк ту ре у ром
ским насе љи ма, који спро во ди Вла
да Репу бли ке Срби је, Мини стар ство 
финан си ја, Сек тор за уго ва ра ње и 
финан си ра ње про гра ма из сред ста ва 
Европ ске уни је и Мини стар ство гра ђе
ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк
ту ре.

Пола га ње каме на темељ ца
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Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 

ЦРВЕ НИ КРСТ

Дан бор бе
про тив сиде

Ста ро па зо вач ки Црве ни крст у сарад њи 
са Домом здра вља низом актив но сти обе
ле жио је Свет ски дан бор бе про тив сиде. 
Деч ко који се сти део, при ча која на зани
мљив начин пра ти девет на е сто го ди шњег 
Ива на, који сту па ју ћи у сек су ал не одно се 
неза шти ћен, без упо тре бе пре зер ва ти ва, 
доби ја ХИВ, при ка зан је пред ста ро па зо
вач ким гим на зи јал ци ма.  Поред про јек ци је 
фил ма, сред њо школ ци ма је поде љен и 
еду ка тив ни мате ри јал и пре зер ва ти ви, уз 
раз го вор са струч ним лици ма, сарад ни ци
ма Црве ног крста. У фоку су ово го ди шње 
свет ске кам па ње бор бе про тив сиде је 
међу на род на соли дар ност.  Уче ни ци након 
свих актив но сти, попу ња ва ли су тест 
позна ва ња ове боле сти и пре вен ци је, што 
има и свој крај њи циљ. Пре ма зва нич но 
доступ ним пода ци ма у Срби ји тре нут но 
живи 2.562 осо бе инфи ци ра не ХИВом, а 
про це њу је се да у нашој земљи још око 500 
до 1.000 осо ба не зна да је инфи ци ра но 
ХИВом. У ста ро па зо вач кој општи ни реги
стро ва но је 22 осо бе од 1985 годи не, 11 
вери фи ко ва них обо ле лих, од тога пет смрт
них слу ча је ва. У овој годи ни, реги стро ва но 
је тро је ХИВ пози тив них осо ба. Љ. Ј.

ПАЗО ВАЧ КА БИБЛИ О ТЕ КА

Сећање из пепела
Науч на моно гра фи ја истак ну тог срп ског 

исто ри ча ра, пре во ди о ца и сце на ри сте 
Деја на Ристи ћа која носи назив Кућа неса
го ри вих речи: Народ на библи о те ка Срби је 
1938 – 1941. Пред ста вље на је у ста ро па зо
вач кој Народ ној библи о те ци „Доси теј Обра
до вић“ где је при ка зан и доку мен тар ни 
филм Сећа ње из пепе ла, рађен по иде ји 
нека да шњег управ ни ка наци о нал не библи
о те ке и држав ног секре та ра за кул ту ру у 
Вла ди Срби је.  Дели мич но стра да ње срп
ског наци о нал ног фон да у Првом, као и 
њего во пот пу но уни ште ње у Дру гом свет
ском рату тема је којом се у моно гра фи ји 
бавио исто ри чар Дејан Ристић. Пола мили
о на библи о теч ких једи ни ца, одно сно 
300.000 насло ва спа ље но је 6. апри ла 
1941. годи не на Косан чи ће вом вен цу. 
Народ на библи о те ка Срби је данас рас по
ла же са шест мили о на библи о теч ких једи
ни ца, наци о нал ни фонд рас по ре ђен је на 
90 кило ме та ра поли ца, хро но ло шки покри
ва пери од од 11. века до данас, док у гео
граф ском сми слу покри ва целу пла не ту и 
вред на је 30 мили јар ди евра. Ристи ћев 

руко пис послу жио је да се за сни ма ње 
доку мен тар ног фил ма Сећа ње из пепе ла 
који је при ка зан у ста ро па зо вач кој библи о
те ци која у овој годи ни обе ле жа ва 140 годи
на од осни ва ња. Ова науч на моно гра фи ја 
обја вље на је кра јем 2016. годи не и од тада 
пред ста вље на је у 50 гра до ва у Срби ји, 
затим у Репу бли ци Срп ској, Сло ве ни ји, 
Босни и Хер це го ви ни и Маке до ни ји. С. С.

СЛО ВАЧ КИ НАЦИ О НАЛ НИ САВЕТ

Љибу шка Лака тош 
пред сед ни ца

Љибу шка Лака тош из Ста ре Пазо ве 
већи ном гла со ва иза бра на је за пред сед ни
цу Наци о нал ног саве та сло вач ке наци о нал
не мањи не на кон сти ту тив ној сед ни ци одр
жа ној у Сло вач ком народ ном дому у Ста рој 
Пазо ви. Подр шку ново и за бра ној пред сед
ни ци дало је 25 од укуп но 29 чла но ва Наци
о нал ног саве та ове мањи не међу који ма је 
и про фе сор физи ке Јан ко Хавран који оба
вља функ ци ју дирек то ра Основ не шко ле 
„Херој Јан ко Чме лик“ у Ста рој Пазо ви. Кон
сти ту тив ној сед ни ци при су ство ва ла је и 
амба са дор ка Сло вач ке која се освр ну ла на 
зна чај посто ја ња наци о нал них саве та у 
Срби ји. Нај ве ћи број Сло ва ка живи у Ста
рој Пазо ви где су поче ли да се насе ља ва ју 
пре око два и по века. У овом делу Сре ма 
сем основ не шко ле где се наста ва изво ди 

на сло вач ком јези ку, посто ји и сло вач ка 
еван ге лич ка црква, Сло вач ко кул тур но – 
умет нич ко дру штво „Херој Јан ко Чме лик“ 
на чијем је челу већ две годи не Љибу шка 
Лака тош, као и Месни одбор Мати це Сло
вач ке. Наци о нал ни савет сло вач ке наци о
нал не мањи не чини 29 чла но ва од којих 
четр на е сто ро испред листе „Мати ца Сло
вач ка у Срби ји – Љибу шка Лака тош“, осмо
ро испред листе „Сло ва ци напред – Павел 
Суро ви“, чети ри чла на испред листе „Хеј, 
Сло ва ци – Михал Балаж“ и три испред 
листе „,Лига Сло ва ка Вој во ди не“. С. С.

ДИЈА БЕ ТО ЛО ШКИ
САВЕЗ СРБИ ЈЕ

Еду ка тив ни камп
Међу на род ни камп за мла де лиде ре у 

Ста рој Пазо ви у орга ни за ци ји Дија бе то ло
шког саве за Срби је тра јао је од 4. до 9. 
децем бра. Овај еду ка тив ни камп који се 
актив но одр жа ва послед њих седам годи на 
оку пио је мла де лиде ре узра ста од 18 до 30 
годи на из Срби је и дру гих зема ља. Током 
шест дана мла де осо бе са дија бе те сом 
има ле су еду ка тив на пре да ва ња о физич кој 

актив но сти, а акце нат је дат и на бро ја ње 
угље них хидра та, дози ра ње инсу ли на, ком
пли ка ци је дија бе те са и слич но. Иде ја кам
па је била да се кроз интер ак тив не ради о
ни це пола зни ци нау че шта зна чи бити 
лидер на пољу дија бе те са, спо зна ју те 
ква ли те те у себи и након кам па пре не су 
сво ја зна ња и на оста ле осо бе са дија бе те
сом. Орга ни за тор Међу на род ног кам па за 
мла де лиде ре је Дија бе то ло шки савез 
Срби је, а ово го ди шњи камп оку пио је буду
ће мла де лиде ре из Срби је, Босне и Хер це
го ви не и Црне Горе. С. С.

КЛУБ ЗА ДНЕВ НИ БОРА ВАК

Феникс и при ја те љи

Посе ло Феникс и при ја те љи посве ће но 
обе ле жа ва њу Међу на род ног дана осо ба са 
инва ли ди те том одр жа но је у Клу бу за днев
ни бора вак за ста ра и инва лид на лица у 
Ста рој Пазо ви, уз про мо ци ју рома на На 
оба ли књи жев ни це Љиља не Дуга лић и раз
го вор са аутор ком. Изда вач књи ге је Ризни
ца из Зему на. Тираж 500 при ме ра ка, а како 
је аутор ка рекла уз бла го слов мана сти ра 
Бого ро ди це тро је ру чи це на Ава ли и ста ро
па зо вач ког Удру же ња Феникс. Љиља на 
Дуга лић, песник, при по ве дач, есе јист и 
доку мен та ри ста, аутор је и прве сли ков ни
це на вер ске теме. Роман ће се након пре
ми јер ног пред ста вља ња у Ста рој Пазо ви, у 
наред ним дани ма наћи и пред чита о ци ма 
оста лих срем ских општи на, и доступ на је у 
свим Све тов ним књи жа ра ма. Љ. Ј.

ВОЈ КА

Изло жба живи не

У Вој ки, у дома ћин ству Миро сла ва Опри
ја на, одр жа на је тре ћа по реду изло жба
спе ци јал ка пату ља сте кокин ки не. У пита њу 
је јед на од нај до ми нант ни јих раса укра сне 
живи не поре клом из Кине која има вели ку 
тра ди ци ју гаје ња у Евро пи, наро чи то у 
панон ској низи ји. На изло жби коју орга ни зу
је Клуб љуби те ља и одга ји ва ча пату ља сте 
кокин ки не је уче ство ва ло више изла га ча из 
Срби је. Број ни посе ти о ци ужи ва ли су у рас
ко шном изгле ду изло же них кока и петло ва.

М. Л.
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ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ У КОМ ПА НИ ЈИ ИСО МАТ

Уско ро нова лини ја
за про из вод њу боја
Пред сед ник општи не Пећин ци мр Жељ

ко Трбо вић посе тио је недав но ком па
ни ју Исо мат, где га је са про из вод ним 

про гра мом ове грч ке ком па ни је упо знао 
гене рал ни дирек тор Спи рос Вла хос. Исо
мат је на срп ском тржи шту од 2005. годи не, 
2007. су купи ли земљи ште у Шима нов ци ма, 
а фабри ка у коју је инве сти ра но 11 мили о на 
евра је поче ла са радом 2010. годи не и тре
нут но упо шља ва 49 рад ни ка.

– Исо мат је поро дич на ком па ни ја осно
ва на 1980. годи не са седи штем у Солу ну, 
а послу је у 43 земље широм све та, са про
ме том од 70 мили о на евра. Из фабри ке у 
Шима нов ци ма покри ва мо тржи ште Хрват
ске, Сло ве ни је, Аустри је, Босне и Хер це го
ви не, Црне Горе. Ком па ни ја је поче ла као 
про из во ђач изо ла ци о них мате ри ја ла у гра
ђе ви нар ству. Сада су у нашем асор ти ма ну 
пре по зна тљи ви и гра ђе вин ски леп ко ви, фуг 
масе и боје, а одне дав но и поли у ре тан ске 
хидро и зо ла ци је. Тре нут но се 80 одсто робе 
коју пла си ра мо из цен тра у Шима нов ци ма 
овде и про из во ди, док се оста так уво зи из 
наше фабри ке у Солу ну – рекао је Вла хос.

Спи рос Вла хос каже да су усло ви за 
посло ва ње у Срби ји и општи ни Пећин ци 
бољи него у неким земља ма у окру же њу и 
да ком па ни ја има пла но ве за про ши ре ње 
посла.

– Гра ђе вин ска инду стри ја је у екс пан зи ји 
и то се нај бо ље мери кроз про да ју цемен
та. Ове годи не про да ја цемен та ће бити у 
рекорд ном пора сту за осам, а можда чак 
и девет одсто. То је вели ки скок, обич но је 
у пита њу пораст за три до чети ри одсто, а 
цемен та ре пла ни ра ју скок од осам до девет 
одсто и у наред ној годи ни, што је бит но и 
за нас. Про шле годи не инве сти ра ли смо у 
нову лини ју за про из вод њу фаса да, а сада 

пла ни ра мо ауто ма ти за ци ју лини је за про
из вод њу боја. То су озбиљ не инве сти ци је и 
наши пла но ви овде су дуго роч ни. За локал
ну само у пра ву је важно да има задо вољ
не инве сти то ре, јер на сва ког задо вољ ног 
инве сти то ра дола зи још два до три нова. 
Нор мал но, не тре ба изла зи ти у сусрет по 
сва ку цену. Све мора да буде по про пи су и 
сви ми мора мо да пошту је мо зако не земље 
у којој послу је мо. Довољ но је погле да ти 
каква је ситу а ци је била у Шима нов ци ма 
2005. годи не, када сам први пут дошао, а 
каква је сада. Овде је ситу а ци ја одлич на – 
каже Вла хос, који се као бео град ски сту дент 
одав но у нашој земљи не осе ћа као гост.

Пред сед ник Трбо вић је нагла сио да му 
сва ка озбиљ на ком па ни ја која има дуго роч
не пла но ве за посло ва ње даје раз ло га да 
са опти ми змом гле да на будућ ност раз во ја 
при вре де у пећи нач кој општи ни.

– Наш дома ћин је рекао јед ну вели ку 
исти ну, а то је да су наша нај бо ља пре по
ру ка код буду ћих инве сти то ра задо вољ не 
ком па ни је које већ послу ју у нашој општи
ни. Зато код нас сва ки инве сти тор доби ја 
мак си мал ну подр шку и зато стал но ради мо 
на уна пре ђе њу при вред ног амби јен та. Зато 
смо осно ва ли и При вред ни савет општи
не Пећин ци у којем су више од поло ви не 
чла но ва пред став ни ци при ват ног сек то ра 
и кроз који при вред ни ци ма пру жа мо при
ли ку да сво јим пред ло зи ма и ини ци ја ти ва
ма ути чу на доно ше ње одлу ка који ма се 
мења при вред ни амби јент. Зато и посе ћу је
мо пред у зе ћа која послу ју у нашој општи ни, 
јер жели мо да у директ ном кон так ту чује мо 
коли ко су задо вољ ни и да ли посто је про
бле ми у чијем реша ва њу може мо да помог
не мо – изја вио је први човек пећи нач ке 
општи не.

Спи рос Вла хос и Жељ ко Трбо вић

ЦРВЕ НИ КРСТ

Зна њем
про тив сиде

Пово дом обе ле жа ва ња 
Свет ског дана бор бе про тив 
сиде, Црве ни крст Пећин ци 
орга ни зо вао је, 3. децем
бра, у пећи нач ком Кул тур
ном цен тру еду ка тив но пре
да ва ње за уче ни ке сед мог и 
осмог раз ре да Основ не 
шко ле „Сло бо дан Бајић 
Паја“ из Пећи на ца, о пој му, 
зна ча ју и зашти ти од ХИВ 
инфек ци ја.

Како је рекла Гор да на 
Коње вић, секре тар пећи
нач ког Црве ног крста, ове 
годи не се у све ту по три де
се ти пут обе ле жа ва овај 
дан.

– У циљу веће инфор ми
са но сти и изград ње све сти 
о сиди као боле сти и начи
ни ма њене пре вен ци је пре 
све га међу мла ди ма, Црве
ни крст Пећин ци сва ке годи
не орга ни зу је еду ка тив не 
три би не пово дом обе ле жа
ва ња Свет ског дана бор бе 
про тив сиде. У орга ни за ци ји 
ова квог дога ђа ја увек нам 
изла зе у сусрет и волон те
ри, уче ни ци Сред ње тех
нич ке шко ле из Пећи на ца, 
који на једин ствен начин 
пре но се зна ње сво јим 
вршња ци ма – рекла је 
Коње вић.

Током првог дела еду ка
тив ног пре да ва ња уче ни ци 
су били у при ли ци да сазна
ју нешто више о ХИВ инфек
ци ји, самој боле сти, ризич
ним пона ша њи ма, како се 
зашти ти ти или тести ра ти, а 
пре зен та ци ју су реа ли зо ва
ле волон тер ке Црве ног 
крста Пећин ци, уче ни це 
Сред ње тех нич ке шко ле 
„Милен ко Вер кић Неша“, 
Дра га на Лон чар, Јели са ве
та Бог да но вић, Нико ли на 
Нико лић и Ана ста си ја Нико
лић. У настав ку пре да ва ња 
волон тер ка Црве ног крста 
Биља на Ради са вље вић 
про фе сор био ло ги је, одр
жа ла је интер ак тив но пре
да ва ње, а након тога уче ни
ци су погле да ли филм 
Црве ног крста под нази вом 
Деч ко који се сти део.
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Срем у Вели ком рату
У пећи нач ком Кул тур

ном цен тру 4. децем
бра одр жа на је три би на 

Срем у Вели ком рату за уче
ни ке Сред ње тех нич ке шко ле 
„Милен ко Вер кић Неша“, у 
орга ни за ци ји Кул тур ног цен
тра и Општи не Пећин ци. Кроз 
при че о стра да њу, вите штву и 
пожр тво ва њу сре мач ких Срба 
током чети ри годи не рата, 
публи ка је била у при ли ци да 
чује позна те и мање позна те 
чиње ни це из овог пери о да.

На почет ку три би не уче ни
ке је поздра вио дирек тор Кул
тур ног цен тра Јован Девр ња, 
који је том при ли ком рекао 
да ова уста но ва има посеб
ну одго вор ност обра зо ва ња 
и кул тур ног раз во ја мла дих, 
као и да је три би на осми
шље на као сво је вр стан исто
риј ски час.

– У годи ни када наша 
земља обе ле жа ва 100 годи
на од завр шет ка Вели ког рата 
и при са је ди ње ња Вој во ди
не Кра ље ви ни Срби ји и када 
наша уста но ва про сла вља 
јуби лар них 40 годи на посто
ја ња и рада, желе ли смо да 
на посе бан начин обе ле жи мо 
сто го ди шњи цу и да један део 
слав не епо пе је наших пре да
ка пре не се мо на вас мла де. 

Пошто на вама почи ва будућ
ност и наста вља се тра ди
ци ја, желим вам да буде те 
дослед ни наслед ни ци наших 
пре да ка – рекао је Девр ња у 
свом обра ћа њу.

Три би на Срем у Вели ком 
рату реа ли зо ва на је кроз 
неко ли ко сег ме на та – кра
ћег освр та на поче так рата и 
прве бит ке и побе де срп ске 
вој ске, затим одно са аустро у
гар ских вла сти пре ма пра во
слав ном, наро чи то срп ском 
живљу погра нич них обла
сти цар ства, а пре ма речи ма 
Пери це Одо ба ши ћа архе о ло

га, посе бан сег мент посве ћен 
је Срем ској офан зи ви срп ске 
вој ске и стра да њу сре мач ких 
Срба након повла че ња срп
ске вој ске, на при ме ру Купи
но ва и Ога ра.

– У вре ме ни ма када људ ска 
суд би на носи венац од трња, 
све моли тве, бол и нада да ће 
све про ћи, бле де пред писа
њи ма и сећа њи ма оних који 
су се Вели ким ратом касни је 
бави ли из пер спек ти ве бита
ка, ста ти стич ких пре бро ја ва
ња и поли тич ких шпе ку ла ци ја. 
Мали, оби чан човек и њего во 
стра да ње, оста ју на мар ги на

ма инте ре со ва ња. Зато смо 
на дана шњој три би ни, гло бал
ну еуфо ри ју и европ ски патри
о ти зам, лока ли зо ва ли и све ли 
на Срем, на Доњи Срем, на 
поје ди на села наше општи не 
и суд би не неких наших пре
да ка, уче сни ке и стра дал ни ке 
Вели ког рата, који су на раз
ли чи те начи не били изло же ни 
репре си ја ма као део наро да 
који је тежио наци о нал ном 
осло бо ђе њу и при са је ди ње
њу Кра ље ви ни Срби ји – изја
вио је Одо ба шић.

На три би ни су уче ство ва ли 
Сло бо дан Стан ко вић, Мари
ја Ђури чић, Весна Девр ња и 
Мари ја Сте ва но вић, који су 
чита ли одлом ке из исто риј
ске гра ђе и на један посе бан 
доча ра ли пат ње са који ма су 
се сусре та ли жите љи Купи но
ва и Ога ра током чети ри годи
не рата.

На три би ну се при род но 
надо ве зу је изло жба Први 
свет ски рат оком објек ти
ва, која је поста вље на у холу 
Кул тур ног цен тра и која, кроз 
низ фото гра фи ја, осли ка ва 
Први свет ски рат у јед ном 
ширем кон тек сту, не само 
кроз рат на деј ства, већ и кроз 
сли ке које све до че о после ди
ца ма рата.

Детаљ са три би не

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЕНЕР ГЕ ТИ КУ, ГРА ЂЕ ВИ НАР СТВО И САО БРА ЋАЈ

Сред ства за без бед ни ји
сао бра ћај
Општи на Пећин ци је јед на од три

на ест локал них само у пра ва са 
тери то ри је АП Вој во ди не које су 

доби ле под сти цај на сред ства за раз вој 
сао бра ћа ја и пут не инфра струк ту ре – 
зоне шко ла, брзин ски дис пле ји и сема
фо ри. У згра ди Покра јин ске вла де, 28. 
новем бра, пред став ни ци ма локал них 
само у пра ва уго во ре је уру чио Покра јин
ски секре тар за енер ге ти ку, гра ђе ви нар
ство и сао бра ћај Ненад Грбић. У име 
Општи не Пећин ци уго вор о доде ли сред
ста ва за поста вља ње тех нич ких сред ста
ва за успо ра ва ње сао бра ћа ја у два насе
ља пот пи сао је пред сед ник Општи не мр 
Жељ ко Трбо вић.

– Доде ље ним сред стви ма биће поста
вље на два леже ћа поли цај ца у ули ци 
Јове Негу ше ви ћа у Пећин ци ма, на рас кр
сни ци са оби ла зни цом из прав ца Сиба ча 
и из прав ца Пећи на ца, као и један леже
ћи поли ца јац у ули ци Бра ће Нешко вић 
у Дечу, у зони шко ле. Ина че, Општи на 
Пећин ци послед њих годи на доста је учи
ни ла на уна пре ђе њу без бед но сти свих 

уче сни ка у сао бра ћа ју. У Шима нов ци ма 
је, на месту где деца на путу до шко ле 
пре ла зе јед ну од нај про мет ни јих ули ца у 
нашој општи ни, поста вљен леже ћи поли
ца јац са пешач ким пре ла зом на њему, 
као и брзин ски дис пле ји са обе стра не 
пешач ког пре ла за, а недав но смо обно
ви ли и хори зон тал ну и вер ти кал ну сиг
на ли за ци ју на општин ским путе ви ма, 

посеб но у зона ма шко ла – рекао је пред
сед ник Трбо вић.

Укуп на вред ност ове две инве сти ци је 
је 342.540дина ра. Покра јин ски секре
та ри јат доде лио је пећи нач кој локал
ној само у пра ви сред ства у изно су од 
274.032 дина ра, док ће оста так сред
ста ва из буџе та обез бе ди ти Општи на 
Пећин ци.

Нова сиг на ли за ци ја у Шима нов ци ма
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НЕНАД КАТА НИЋ, ПОМОЋ НИК МИНИ СТРА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ

Више сред ста ва и веће суб вен ци је
На сај му ВИВО у Врд ни ку, помоћ

ник мини стра за пољо при вре
ду Ненад Ката нић, наја вљу ју ћи 

под сти цај не мере у новој годи ни, ука
зао је да ће још више сред ста ва бити 
наме ње но за пре ра ду и воћа, повр ћа  
и гро жђа. 

– Нисмо задо вољ ни са резул та ти
ма које смо до сада има ли, у сми слу 
да и даље зна чај не коли чи не при
мар них про из во да изво зи мо. Жели мо 
да их задр жи мо овде, пре ра ди мо, а 
онда као гото ве про из во де изве зе мо – 
рекао је Ката нић. 

Он је потвр дио и да ће, у окви ру 
нових мера аграр не поли ти ке, суб вен
ци је за тов но гове дар ство бити 15.000 
дина ра по грлу, и додао да је у наја ви 
пове ћа ње кво те за извоз јуне ћег меса 
у Тур ску.

 – Поку ша ће мо да тај сек тор про из
вод ње поја ча мо, има мо уса гла ше не 
сер ти фи ка те и са Кином, Тур ском, ЕУ 
нисмо довољ но кори сти ли. Мислим да 
нам је шан са упра во про из вод ња јуне
ћег меса и јасно ћемо то про из во ђа чи
ма и рећи. Са пове ћа њем суб вен ци ја 
ове годи не, ути ца ће мо на то да се та 
про из вод ња пове ћа – сма тра Ката нић.

Када је реч о дизел гори ву и регре
си ра њу, Ката нић исти че, да тре ба 
схва ти ти, да Мини стар ство пољо при
вре де није једи на адре са на коју се 
може обра ти ти за реша ва ње тог про
бле ма.

–  Ми смо про шле годи не уки ну ли 
ту могућ ност под сти ца ња инпу та и 
регре си ра ног гори ва, као и мине рал
ног ђубри ва, и пра вац у којем тре ба 
ићи је сма ње ње акци за за које је заду
же но Мини стар ство финан си ја. Ми 
може мо бити сагла сни да пољо при
вред ни ци ма тре ба иза ћи у том прав
цу у сусрет, али ми на тај начин више 
не може мо суб вен ци о ни са ти пољо
при вред ни ке, него само помо ћи да се 
акци зе на дизел гори во сма ње. Овог 
момен та је у Скуп шти ни Срби је доно
ше ње буџе та за 2019. годи ну, пре ма 
томе, тек у наред ном пери о ду може мо 
има ти при ли ку да о ово ме при ча мо са 
Мини стар ством финан си ја – рекао је 
Ката нић.

Он је додао и да се интен зив но ради 
на обра ди што већег бро ја пред ме та и 
испла ти што више пољо при вред ни ка. 

– Не могу овог момен та рећи тач ну 
цифру, али све се ради да се обра ди 
што већи број пред ме та и да са што 
мање пре не тих сред ста ва уђе мо у 
2019. годи ну – рекао је нови на ри ма 
у Врд ни ку, Ненад Ката нић помоћ ник 
мини стра за пољо при вре ду.

 С. Џ.

Ненад Ката нић

Лици та ци ја за дава ње у закуп пољо
при вред ног земљи шта у Срем ској 
Митро ви ци завр ше на је 6. децем бра. 
На лици та ци ји је укуп но било 50 над ме
та ња, и то за око 1.066 хек та ра.

За 12 над ме та ња није било пону да, а 
реч је о пашња ци ма и обра ди вом 
земљи шту на тери то ри ји Срем ске 
Раче. Од 38 пре о ста лих над ме та ња за 
која се лици ти ра ло, 35 њих је изли ци
ти ра но по почет ној цени, а у над ме та
њи ма на пар це ла ма 103 у Босу ту, 257 у 
Мар тин ци ма и 258 у Мар тин ци ма 
дупли ра ни су депо зи ти.

Укуп но је изли ци ти ра но 852, 26 хек
та ра, про сеч на почет на цена за хек тар 
изно си ла је 26.337 дина ра, док је про
сеч на лици ти ра на цена изно си ла 
29.956 дина ра за хек тар. Н. М.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Изли ци ти ра но
око 850 хек та ра

Уче ни ци Пољо при вред не шко ле „Сте
ван Петро вић Бри ле“ и чла но ви 
Рота ри клу ба Рума, заса ди ли су сад

ни це којим је запо че ло фор ми ра ње бота
нич ке баште у овој шко ли.

Боја на Гра во ња, настав ни ца струч них 
пред ме та, исти че да ће ова бота нич ка 
башта бити у функ ци ји наста ве, како би 
уче ни ци могли да се кон крет но упо зна ју са 
раз ли чи тим врста ма биља ка.

 – Доби ли смо сад ни це дрве ћа, укра сног 
жбу ња, биће и леко ви тог биља, за које 
сада није вре ме за сад њу. Наши уче ни ци, 
сме ра пољо при вред ни тех ни чар, изу ча ва
ју све тех но ло ги је биљ не про из вод ње, па 
и цве ћар ских кул ту ра, тако да ће има ти 
при ли ке да се са њима и упо зна ју у окви ру 

бота нич ке баште – каже Боја на Гра во ња.
Ово је наста вак сарад ње Пољо при вред

не шко ле и Рота ри клу ба, јер је ова шко ла 
про шле годи не доби ла тује, које су заса
ђе не и сада су гра нич ник ново фор ми ра не 
бота нич ке баште.

Мари јо Кржић каже, да се њима допа ла 
ова иде ја да се фор ми ра бота нич ка башта. 

– Један од наших циље ва је помоћ шко
ла ма и деци. Поче ли смо са акци јом при
ку пља ња сред ста ва и сад ни це смо наба
ви ли таман за јесе њу сад њу. Реч је, о 
ско ро 350 сад ни ца 56 биљ них врста, а 
укуп на вред ност про јек та је око 200.000 
дина ра – рекао је Мари јо Кржић, пред сед
ник Рота ри клу ба Рума.

 С. Џ.

Оформ ље на бота нич ка башта

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА РУМА



1712. DECEMBAR 2018.  M NOVINE

ВЛА ДИ СЛАВ КРСМА НО ВИЋ, ПОМОЋ НИК СЕКРЕ ТА РА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ НАЈА ВИО 

Инве сти ци је у воћар ство
и вино гра дар ство
Вла ди слав Крсма но вић, помоћ ник 

покра јин ског секре та ра за пољо
при вре ду иста као је, на првом 

Сај му вино гра дар ства и воћар ства у 
Врд ни ку, да су дома ћој пољо при вре ди 
нео п ход не инве сти ци је у зна ње и нове 
тех но ло ги је, јер је то пут ка кон ку рент
ној и одр жи вој пољо при вред ној про из
вод њи у Срби ји. 

– За раз вој вино гра дар ства и воћар
ства у Вој во ди ни посто је изу зет ни 
усло ви. Про це не су да се вино гра ди 
у Вој во ди ни нала зе на нешто више 
од 5.000 хек та ра, има 127 реги стро
ва них вина ри ја, а про шле годи не је 
про из ве де но 5,6 мили о на лита ра 
вина. Само у ири шком вино гор ју, под 
заса ди ма вино ве лозе се нала зи 250 
хек та ра са тен ден ци јом шире ња, има 
седам реги стро ва них вина ри ја и вели
ки број мањих, кућ них вина ри ја. У ири
шкој општи ни има и 1.200 хек та ра под 
воћем, а доми ни ра ју јабу ке, бре скве, 

шљи ве – рекао је Крсма но вић.
У про те кле две годи не, у окви ру мера 

за доде лу сред ста ва за суфи нан си ра
ње инве сти ци ја у набав ку опре ме за 
про из вод њу вина, пот пи са но је 44 уго
во ра, вред но сти око 110 мили о на дина
ра. За суфи нан си ра ње набав ке опре ме 
за зашти ту од вре мен ских непо го да и 
еле ме на та потреб них за поди за ње 
заса да воћа ка и вино гра да, у мину ле 
две годи не, пот пи са но је 397 уго во ра, 
вред но сти пре ко 851 мили он дина ра, 
док је у истом пери о ду, за опре ма ње 
хлад ња ча и поди за ње тех нич ке опре
мље но сти газдин ста ва опре де ље но 
259 мили о на дина ра. 

– За опре ма ње вина ри ја, за наред
ну годи ну, пред ви де ли смо сред ства 
у вред но сти 45 мили о на дина ра, за 
набав ку опре ме за зашти ту од вре мен
ских непо го да и поди за ње заса да воћа 
и вино ве лозе, износ од 190 мили о на, а 
за подр шку мла ди ма у рурал ним под

руч ји ма 250 мили о на дина ра – инфор
ми сао је про из во ђа че, Вла ди слав 
Крсма но вић, помоћ ник покра јин ског 
секре та ра за пољо при вре ду. С. Џ.

Вла ди слав Крсма но вић

ВОЈ КА

Уре ђе ње депо ни је
Меха ни за ци ја је сти гла 

у војач ку ули цу Нико
ле Фили пи на, што 

је ујед но и поче так реше
ња дуго го ди шњег про бле
ма мешта на ули це надо мак 
чијих кућа се нала зи депо
ни ја, нај пре пред ви ђе на 
за одла га ње гра ђе вин ског 
мате ри ја ла, а ипак пре тво
ре на у место где се одла
гао сва ка кав отпад.  Аме
рич ка бара, сада депо ни ја, 
биће затр па на након чега 
ће се овај про стор уре ди
ти. Сред ства за ову наме ну 

обез бе дио је ста ро па зо вач
ки Рота ри клуб пре ко про
гра ма Кари та са  спре ча ва
ње еле мен тар них непо го да, 
ства ра ње ветро за штит них 
поја се ва. Реч је о радо ви
ма повр ши не две хиља де 
ква драт них мета ра, где се 
одла же гра ђе вин ски отпад. 
За сада ће се ура ди ти део, 
пред ви ђен издво је ним сред
стви ма. Затва ра њем аме
рич ке баре, на овој лока ци ји 
у Вој ки поста ви ће се хумус, 
засад тра ве, затим и дрво
ре ди. Љ. Ј.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Бран ко ви дани
Тра ди ци о нал на мани

фе ста ци ја Бран ко
ви дани одр жа на је 

у Новим Банов ци ма под 
сло га ном Нику да без куда 
у Дому кул ту ре. Насту пи
ла су кул тур ноумет нич ка 
дру штва из Инђи је, Мола 
и Ста ре Пазо ве, а дома
ћин и орга ни за тор био је 
ново ба но вач ки КУД „Бран
ко Ради че вић“. Ове годи
не по први пут пред ста вио 
се КУД „Новак Радо нић“ из 
Мола. Сарад ња изме ђу кул
тур ноумет нич ких дру шта ва 
и скла па ње при ја тељ ста ва 
глав ни је мотив за уче ство
ва ње на овој мани фе ста ци

ји. Гост је тра ди ци о нал но 
био КУД „Бран ко Ради че вић“ 
из Ста ре Пазо ве, као и КУД 
Соко из Инђи је који је тре ћи 
пут уче сник на Бран ко вим 
дани ма.  На репер то а ру је 
и ове годи не био шаро лик 
и разно вр стан про грам који 
су изве ли деца и омла ди на 
узра ста од седам до 25 годи
на. Циљ ове мани фе ста ци је 
је очу ва ње срп ске кул ту ре и 
тра ди ци је, као и кул ту ре дру
гих наро да који живе у Срби
ји, али пре све га упо зна ва
ње међу децом, а подр жа ли 
су је Месна зајед ни ца Нови 
Банов ци и Општи на Ста ра 
Пазо ва. И. П.
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ВРД НИК: ПРВИ ВИВО – САЈАМ ВОЋАР СТВА И ВИНО ГРА ДАР СТВА

Пут до зна ња

– Желим, да ова мани фе ста ци ја 
поста не тра ди ци о нал на, садр жај но и 
ино ва тив но бога ти ја, да се пове ћа 
број изла га ча и посе ти ла ца, али и 
струч ња ка који ће гово ри ти на ода
бра не теме у обла сти вино гра дар ства 
и воћар ства. Све похва ле на новим 
иде ја ма и ини ци ја ти ва ма дома ћи на – 
рекао је помоћ ник покра јин ског секре
та ра за пољо при вре ду Вла ди слав 
Крсма но вић. 

 Он је зва нич но отво рио први ВИВО 
– Сајам воћар ства и вино гра дар
ства, пут до зна ња, који је у врд нич
ком Тер ма лу, одр жан 4. децем бра, у 
орга ни за ци ји Аген ци је за рурал ни раз
вој Ири га и Удру же ња Агро про фит, а 
под покро ви тељ ством ири шке општи
не. 

Вла ди слав Крсма но вић је додао, да 
је Покра ји на у послед ње две годи не за 
набав ку опре ме за про из вод њу вина, 
пот пи са ла три уго во ра у вред но сти 
осам мили о на, а у опре му за зашти ту 
од еле мен тар них непо го да и поди за
ње про из вод них заса да воћа и вино ве 
лозе 18 уго во ра, вред но сти 53 мили о
на дина ра са про из во ђа чи ма из ири
шке општи не.

 – За подр шку опре ма њу вина ри ја у 
Вој во ди ни за наред ну годи ну, пред ви
де ли смо сред ства у вред но сти 45 
мили о на дина ра, за набав ку опре ме 
за зашти ту од вре мен ских непо го да и 
поди за ње заса да воћа и вино ве лозе 
износ од 190 мили о на, а за подр шку 

мла ди ма у рурал ним под руч ји ма 250 
мили о на дина ра – рекао је помоћ ник 
секре та ра за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство Вла ди слав Крсма
но вић.

У зва нич ном делу отва ра ња, вели
ком бро ју про из во ђа ча и струч ња ка се 
обра тио и Сте ван Кази ми ро вић, пред
сед ник Општи не, који је иста као да се 
овај Сајам орга ни зу је са циљем да се 
воћа ри ма и вино гра да ри ма пру же 
зна ња и инфор ма ци је које су им 
потреб не за њихов посао, да се обра

де теме које их инте ре су ју и сагле да 
ста ње у овој обла сти. 

У дру гом делу Сај ма, у мар ту наред
не годи не, у Ири гу ће се пока за ти 
опре ма, маши не, расад нич ка про из
вод ња, уз жељу да се оку пе ком па ни је 
у сек то ру пре ра де, изво зни ци и ино
куп ци.

 – Схва ти ли смо да је данас важно 
зна ти за кога и шта про из во ди мо. Наш 
је инте рес да се воћар ство и вино гра
дар ство, уз нове заса де, али и уз 
дора ду и пре ра ду, шири. Жели мо бити 

Пону да про из во да

Вла ди слав Крсма но вић и Сте ван Кази ми ро вић
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део озбиљ не и одр жи ве пону де за 
тржи шта. Насто ји мо да више поро дич
них газдин ста ва уђе у ову про из вод њу 
где су носи о ци мла ди – пору чио је 
Сте ван Кази ми ро вић и додао, да сами 
нити могу, нити хоће у реа ли за ци ју 
овог Сај ма. Он је иста као, да је локал
на само у пра ва даљи посао на орга ни
зо ва њу и раз ви ја њу Сај ма, пове ри ла 
Аген ци ја за рурал ни раз вој Ири га, која 
ће за то сама бира ти сарад ни ке.

Федор Пушић, дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој Ири га је ука зао да се 
на иде ју, да се орга ни зу је овај Сајам 
дошло, јер су јужне пади не Фру шке 
горе и Ириг позна ти по про из вод њи 
воћа, вина, гро жђа… 

– Логич но је да напра ви мо јед ну ова
кву мани фе ста ци ју, а данас је њен 
први, при вред ноеду ка тив ни део са 
еми нент ним пре да ва чи ма. Оно, што 
ми има мо богом дано, тре ба и стру ка и 
нау ка да помог не у раз во ју. Теме за 
први сајам смо утвр ди ли тако, што смо 
ана ли зи ра ли наше тржи ште. Зна мо 
чиме се људи баве, ослу шки ва ли смо 
шта им је то потреб но и те про фе со ре 
смо и зва ли – каже Федор Пушић.

Првом ВИВО сај му при су ство вао је 
и Ненад Ката нић, помоћ ник мини стра 
за пољо при вре ду. 

– Овде у Сре му и Фру шкој гори, где 
је про из вод ња воћа и вино ве лозе 
нешто по чему смо веко ви ма уна зад 
позна ти, томе се поно во вра ћа мо и 
заи ста ми је част бити у Врд ни ку, седи
шту винар ске и воћар ске про из вод ње. 
Видим, велик је број заин те ре со ва них 
људи и то је пока за тељ да су над ле
жни и Мини стар ство и Секре та ри јат са 
сво јим под сти цај ним мера ма, ути ца ли 
на то да се зна ча јан број пољо при
вред ни ка опре де ли за про из вод њу 
воћа и вино ве лозе, као и за пре ра ду у 
вино и оста ле про из во де од воћа. 
Чести там сви ма који су се опре де ли ли 
да се овим послом баве, код нас су 
отво ре на вра та и што год буде мо 
могли, ми ћемо помо ћи – обе ћао је 
Ненад Ката нић.

На Сај му смо зате кли и Жива на 
Касап ског, позна тог и награ ђи ва ног 
про из во ђа ча вина, који нам је рекао да 
је добро што се Сајам одр жа ва баш у 
Ири гу, јер је Ириг пре сто ни ца вина за 
Фру шку гору.

 – Видим велик број про из во ђа ча, 
љуби те ља вина, али и струч ња ка. Ово 
је један леп поче так нече га што ће има
ти још већи зна чај убу ду ће. Као винар, 
при ме ћу јем да се дошло до ква ли те та 
у самој пону ди, не може више да се 
види вино у неа де кват ној амба ла жи. 
Тако про из во ђа чи дају част садр жа ју, и 
ква ли те том и изгле дом боце – иста као 
је Касап ски.

Живан Радо са вље вић из подру ма 
Мачак каже да је важна сва ка мани фе
ста ци ја. 

– Ако нисте при сут ни, нисте ни виђе
ни, тре ба кому ни ци ра ти са дру ги ма, 
сти ца ти иску ства, тако да увек има шта 
да се нау чи – сма тра Живан. 

Свој штанд са при род ним ком по ти ма 
и џемо ви ма, има ла је Мир јам Сто ја но
вић са новом мар ком Коли ко. 

– То је све чешће пита ње које се 
поста вља, коли ко има воћа у сва ком 
од ових про из во да? Ми гле да мо да 

напра ви мо што ква ли тет ни је про из во
де. Дошли смо из Бео гра да и тамо смо 
увек били жељ ни неке добре и ква ли
тет не хра не. Тако смо покре ну ли у Сур
ду ку про из вод њу ових про из во да којих, 
на жалост, више нема, као што је моја 
бака пра ви ла слат ко и ком пот од дуња. 
Сви про из во ди у себи има ју Ц вита мин, 
џем од кај си ја је са вани лом и Ц вита
ми ном. Ми смо про из вод њу запо че ли у 
јуну ове годи не, пио ни ри смо и ова кви 
дога ђа ји нам доста зна че. Не само због 
про да је, него због могућ но сти за неку 
сарад њу, инфор ма ци ја за нова тржи
ште и то је добро код ова квих сај мо ва 
– рекла је Мир јам за наше нови не.

Нарав но, ова квог Сај ма не би било 
ни без удру же ња жена и њихо вих про
из во да. У врд нич ком Тер ма лу свој 
штанд је има ло и Удру же ње жена Јаза
чан ке, које посто ји две годи не.

 – Ми смо воћар ско вино гра дар ски 
крај и при пре ми ле смо про из во де од 
воћа, вина, раки је, све дру го што се 
пра ви од воћа. Ту су и кола чи наших 
вред них дома ћи ца, сео ски, по рецеп
ти ма наших бака, као и руч ни радо ви 
– рекла нам је Бра ни сла ва Мла де но
вић, пред сед ни ца Удру же ња.

После зва нич ног дела отва ра ња, 
усле ди ле су панел диску си је на ода
бра не теме. Вино гра да ри и воћа ри су 
пока за ли инте ре со ва ње за мере аграр
не поли ти ке које се одно си на ову 
област, тако да им је о томе гово рио 
Ненад Ката нић, помоћ ник мини стра 
пољо при вре де.

Уче сни ци су има ли при ли ку да од 
струч ња ка и науч ни ка сазна ју акту ел
но сти из овог сек то ра, као и да се упо
зна ју са задру жним орга ни зо ва њем, 
потом о зашти ти јабу ке, пре ра ди воћа, 
где су нова тржи шта за ове про из во де, 
како поди ћи и раз ви ти про из вод њу 
орган ског гро жђа и шта догра ди ти у 
вино гра дар ском и вин ском сек то ру да 
би се уве ли ЕУ стан да р ди.

 Дру ги део Сај ма воћар ства и вино
гра дар ства пла ни ран је за март наред
не годи не, а биће одр жан у Ири гу.

С. Џ.

Федор Пушић Мир јам Сто ја но вић

Ненад Ката нић

Живан Радо са вље вић



20 12. DECEMBAR 2018.  M NOVINE СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јав но кому нал но пред у
зе ће Реги о нал на депо
ни ја „СремМачва“, које 

је са радом поче ло 2014. 
годи не пред ста вља реги о
нал ни систем за упра вља ње 
чвр стим отпа дом на тери то
ри ја ма гра до ва Шап ца и 
Срем ске Митро ви це, чије је 
седи ште у Срем ској Митро
ви ци.

Основ на наме на ове сани
тар не депо ни је је одла га ње 
чвр стог кому нал ног отпа да 
из дома ћин ста ва и са јав них 
повр ши на.

Оба вља ње посло ва се по 
тери то ри јал ном прин ци пу 
врши на две лока ци је: сани
тар ној депо ни ји „Јарак“ у 
Срем ској Митро ви ци и на 
тран сфер ста ни ци у Шап цу. 
Функ ци јом тран спор та, са 
тран сфер ста ни це до депо
ни је,  зао кру жу је се тех но ло
шки про цес и пове зу је тери
то ри јал на одво је ност. 

Овом депо ни јом је решен 
про блем пра вил ног одла га
ња отпа да за више од 
200.000 ста нов ни ка и то по 
стан дар ди ма Европ ске уни је 
Њен зна чај је од вели ке 
важно сти у еко ло шком сми
слу, јер се неа де кват но 
посту па ње са отпа дом  
ства ра ње дивљих депо ни ја, 

нега тив но одра жа ва на јав но 
здра вље и живот ну сре ди ну. 

Са дру ге стра не, зна чај на 
је могућ ност кори шће ња 
секун дар них сиро ви на, с 

обзи ром да неспро во ђе њем 
реци кла же држа ва губи и до 
50 мили о на евра годи шње.

Акту ел но је мон ти ра ње 
лини је за сепа ра ци ју отпа

да, која тре ба да поч не са 
радом у наред них пар месе
ци.

– У првој фази је изгра ђе
на хала, сад се мон ти ра ју 
маши не и почет ком сле де ће 
годи не би тре ба ло да поч не 
са радом. Упо сли ће се десет 
нових рад ни ка. На тра ку ће 
ићи сав отпад, рад ни ци ће 
да раз вр ста ва ју, одва ја ће се 
оно што може поно во да се 
вра ти у про из вод њу, каже вд 
дирек то ра Ђор ђе Гршић.

Тре нут но је иско ри сти во 
све га десет посто сиро ви на 
за реци кла жу. Ако би се 
сепа ра ци ја врши ла у самим 
дома ћин стви ма, одва јао 
нео р ган ски отпад од орган
ског, ком по сти ра ло и пра
вил но кори сти ла реци кла
жна остр ва, иско ри сти вост 
сиро ви на би била чак 80, 
одно сно 90 посто.

–  То би био вели ки корак 
у сми слу буђе ња све сти гра
ђан ства о чува њу живот не 
срединe, јер пра вил ним тре
ти ра њем отпа да, већ у 
дома ћин стви ма, про ду жио 
би се и век тра ја ња касе те 
на депо ни ји, који, уз сепа ра
ци ју, изно си само 20 годи на, 
а после тога тре ба да се 
пра ви нова, каже Гршић.  

Т. С.

 У првој фази је изгра ђе на хала, сад се 
мон ти ра ју маши не и почет ком сле де ће 
годи не би тре ба ло да поч не са радом. 
Упо сли ће се десет нових рад ни ка. На тра
ку ће ићи сав отпад, рад ни ци ће да раз вр
ста ва ју, одва ја ће се оно што може поно во 
да се вра ти у про из вод њу, каже в.д. 
дирек то ра Ђор ђе Гршић

ЈКП СРЕМ МАЧВА: МОН ТИ РА СЕ ЛИНИ ЈА ЗА СЕПА РА ЦИ ЈУ ОТПА ДА

Корак даље за
здра ви ју сре ди ну

Ђор ђе Гршић



2112. DECEMBAR 2018.  M NOVINE

ОЗЕ ЛЕ ЊА ВА ЊЕ ЖЕЛЕ ЗНИЧ КЕ УЛИ ЦЕ

Нов дрворед

Про те кле неде ље, у окви ру 
рекон струк ци је Желе знич ке 
ули це у Срем ској Митр о ви ци, 

ЈКП Кому на ли је поче ло је са њеним 
озе ле ња ва њем. У овој ули ци заса ђе
на је 51 сад ни ца јаво ра и 51 сад ни

ца хра ста, док су у ули ци Др Душа на 
Попо ви ћа поса ђе не 24 сад ни це хиби
ску са. У наред ном пери о ду оче ку је се 
сад ња 10 нових пла та на, као и сад ња 
ружа, котон сте ра, лони це ре и поста
вља ње бусе но ва тра ве. 

ЛЕЖИ МИР

Огра ђен фуд бал ски терен
У сре ду, 5. децем бра, начел ник Град ске 

упра ве за обра зо ва ње кул ту ру и спорт 
у Срем ској Митро ви ци Или ја Недић и 

пред сед ник Саве та месне зајед ни це Лежи
мир Јови ца Кузман че вић, оби шли су завр
шне радо ве на поста вља њу огра де око 
фуд бал ског тере на у овом селу. 

Начел ник Недић овом при ли ком је изја вио 
да је митро вач ка локал на само у пра ва увек 
спрем на да ради на побољ ша њу усло ва за 
бавље ње спор том у свим њеним насе љи
ма. Сход но томе, за овај поду хват из град

ске касе је издво је но 735 хиља да дина ра. 
Пре ма речи ма пред сед ни ка Саве та месне 
зајед ни це Лежи мир Јови це Кузман че ви ћа, 
изград ња огра де око фуд бал ског тере на је 
кори сна ствар за спорт у овом селу, а посеб
но из раз ло га што утак ми ца ма које се игра
ју на поме ну том тере ну при су ству је вели ки 
број нави ја ча.

Радо ве је оби шао и пред сед ник ФК Пла
ни нац Жељ ко Вуја нић, који је због поме ну
тих радо ва изра зио захвал ност митро вач кој 
локал ној само у пра ви.  Н. М. 

Медијски пројекат „Инфраструктура основ економског развоја: Митровица, велико градилиште“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Оби ла зак радо ва

За овај поду хват из 
град ске касе је
издво је но 735 

хиља да дина ра. 
Пре ма речи ма

пред сед ни ка
Саве та месне

зајед ни це
Лежи мир Јови це

Кузман че ви ћа,
ово је кори сна 
ствар за спорт
у овом селу, а 

посеб но због тога 
што утак ми ца ма 
које се игра ју на 

поме ну том тере ну 
при су ству је вели ки 

број нави ја ча
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ЛАЋА РАК: НАЈ ВЕ ЋЕ СЕЛО У СРБИ ЈИ (1)

Место из ког се не одла зи

Лаћа рак је данас јед но модер но 
село, по бро ју ста нов ни ка веће од 
мно гих општи на у Срби ји. Њего во 
ста нов ни штво и даље се бави 
пољо при вре дом, ратар ством и сто
чар ством, а велик је број и оних 
који су, због бли зи не гра да, запо
сле ни и у обла сти инду стриј ске 
про из вод ње

На запад ном обо ду 
Срем ске Митро ви це, 
на левој оба ли реке 

Саве, про сти ре се нај ве ће 
село у Срби ји, Лаћа рак. Ово 
село је, прет по ста вља се, 
доби ло име по лађа ма које 
су се некад зау ста вља ле на 
њего вој тери то ри ји и број
ним лађа ри ма који су ту 
бора ви ли, а назив поти че, 
веро ват но, из шестог века, 
када су Сло ве ни поче ли да 
насе ља ва ју ове кра је ве. 

Село је наста ло још у 
сред њем веку, а архе о ло
шка иско па ва ња пока за ла 
су да на њего вој тери то ри ји 
посто је тра го ви људ ских 
насе о би на и у пери о ду нео
ли та, као, уоста лом, и на 

целој оба ли Саве. Први зва
нич ни пода ци о Лаћар ку 
дола зе из пери о да Осман
ског цар ства и сма тра се да 
је у пери о ду тур ских осва ја
ња село оста ло пусто. Зато 
је на њего ву тери то ри ју 
насе ље но ста нов ни штво из 
Сме де рев ског сан џа ка. У 
вре ме Мари је Тере зи је, у 
Лаћа рак су дола зи ли и 
неза до вољ ни Бачва ни, а, 
када је већ реч о исто ри ји, 
Лаћар ци су се посеб но 
иста кли у пери о ду Дру гог 
свет ског рата. У то вре ме, 
они су масов но одла зи ли у 
пар ти за не, а кра јем рата у 
Лаћар ку је био ста ци о ни ран 
и вој ни аеро дром. О њему 
све до чи и спо ме никкри ло 

на изла ску из села, који је 
посве ћен југо сло вен ским и 
совјет ским пило ти ма који су 
се бори ли и дали живо те на 
Срем ском фрон ту. 

Лаћа рак је данас јед но 
модер но село, по бро ју ста
нов ни ка веће од мно гих 
општи на у Срби ји. Њего во 
ста нов ни штво и даље се 
бави пољо при вре дом, 
ратар ством и сто чар ством, 
а велик је број и оних који 

су, због бли зи не гра да, 
запо сле ни и у обла сти инду
стриј ске про из вод ње. 

Пре ма речи ма пред сед
ни ка Саве та месне зајед ни
це, Милен ка Мари чи ћа, у 
одно су на пар годи на уна
зад пуно тога је ура ђе но, а и 
за број не пла но ве нема 
сум ње да ће се реа ли зо ва
ти, с обзи ром да Лаћа рак 
има одлич ну сарад њу са 
с р е м  с к о  м и  т р о  в а ч  к о м 

Милен ко Мари чић
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локал ном само у пра вом. 
– Ми не може мо мно го да 

ура ди мо без сарад ње са 
град ском упра вом. Месне 
зајед ни це више нема ју сво
је соп стве не при хо де, и све 
што се ради и обна вља, 
ради се пре ко град ских 
упра ва и у сарад њи са 
њима. Могу да кажем да 
има мо добру сарад њу са 
гра до на чел ни ком, увек нам 
изла зе у сусрет. У одно су на 
пар годи на уна зад, пуно је 
ура ђе но  цен тар, глав ни 
пут кроз цело село, ства ри 
функ ци о ни шу редов но – 
при ча Милен ко Мари чић. 

Када је реч о про бле ми ма 
са који ма се ова месна 
зајед ни ца суо ча ва, пре ма 
Мари чи ће вим речи ма, 
Лаћар це тре нут но нај ви ше 

муче дивље депо ни је са 
ани мал ним отпа дом.

– Наш нај ве ћи про блем  је 
одла га ње ани мал ног отпа
да. Људи нису све сни какве 
све опа сно сти то може да 
иза зо ве, али не посто ји ни 

аде кват но место за одла га
ње. Месеч но у селу буде 
сигур но изме ђу 150 и 200 
уги ну лих сви ња, што је јако 
вели ка број ка, и ми смо у 
сарад њи са Град ском упра
вом за опште и зајед нич ке 

посло ве и имо ви ну на пра гу 
да сле де ће годи не то реши
мо. Завр шен је про је кат за 
јед но ани мал но остр во ода
кле би кафи ле ри ја „Про те
ин ка“ из Сом бо ра врши ла 
одно ше ње тог отпа да. Ми 
бисмо кон крет но напра ви ли 
ани мал но остр во, где би 
људи могли да одла жу уги
ну ле живо ти ње, и на сва ких 
два, три дана, пет, у зави
сно сти од коли чи не којом 
би се пуни ли кон теј не ри, 
људи би дола зи ли из Сом
бо ра и то би одно си ли. Про
је кат је већ готов и увр штен 
је у буџет за наред ну годи ну 
– рекао је Милен ко Мари
чић. 

 Што се тиче инфра струк
тур них пита ња, више од 
пола села је при кљу че но на 
кана ли за ци ју. Сва ке годи не 
се ура ди део по део, као и 
асфал ти ра ње спо ред них 
ули ца.

– У сарад њи са инспек ци

Пољо при вред ник Живан 
Вла ди са вље вић при ча да 
тра ди ци ја бавље ња пољо
при вре дом у њего вој поро
ди ци поти че још из дав них 
вре ме на. 

–  Не знам када смо се 
тач но досе ли ли овде, али 
било је дав но. Већ пет 
гене ра ци ја бави мо се 
пољо при вре дом, и то ком
би на ци јом сто чар ства са 
ратар ством. Бави мо се 
про из вод њом сви ња и има
мо зао кру же ну про из вод
њу, сво је пра си ће које тови
мо и даље пла си ра мо. Тре
нут но има мо око 70 крма

ча, а капа ци тет това је од 
400 до 500 кома да, док 

годи шње обр не мо 800 до 
1.000 кома да. Што се про
да је тиче, држим се стал но 
јед ног кла ни ча ра, са којим 
сам ство рио корек тан 
послов ни однос. У зад ње 
вре ме сто ча ри има ју про
бле ма са пла сма ном и еко
ном ском ценом про из вод
ње, па мно ги пре ста ју да се 
баве сто чар ством. Оба ве зе 
пре ма држа ви су вели ке, 
наф та мно го кошта, тако да 
је про из вод ња ску па. Уко
ли ко жели мо да мла ди 
оста ну на селу, потреб но је 
пољо при вред ну про из вод
њу учи ни ти испла ти вом. 

Пољо при вре да је поро дич на тра ди ци ја

Живан Вла ди са вље вић

 Ми не може мо мно го да ура ди мо без сарад ње са 
град ском упра вом. Месне зајед ни це више нема ју сво је 
соп стве не при хо де, и све што се ради и обна вља, 
ради се пре ко град ских упра ва и у сарад њи са њима. 
Могу да кажем да има мо добру сарад њу са гра до на
чел ни ком, увек нам изла зе у сусрет. У одно су на пар 
годи на уна зад, пуно је ура ђе но  цен тар, глав ни пут 
кроз цело село, ства ри функ ци о ни шу редов но, каже 
Милен ко Мари чић
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ја ма на сва ких пар месе ци 
оби ђе мо ули це, напра ви мо 
запи сник где је пут за сани
ра ње и доста ви мо им те 
изве шта је. Посто јао је про
блем воде и стру је, као и 
пута, у неким дело ви ма 
насе ља која су ница ла 
после рат них деша ва ња, 
али је сада и то одра ђе но. 
Нема више кућа без воде, 
мада их је било до пре 
неко ли ко годи на и људи су 
се сна ла зи ли на раз не 
начи не. Било би добро да 
се саче ка да про ђу сва 
кому нал на опре ма ња, и гас 
и кана ли за ци ја, па да се 
онда ура ди асфалт, при ча 
Мари чић.  

У Лаћар ку је ната ли тет 
већи од мор та ли та, тако да 
је кон стант на потре ба за 
сло бод ним мести ма у врти
ћу, пошто сва ке годи не 
изме ђу сто и 130 мали ша на 
буде рас по ре ђе но у објек
ти ма у гра ду. Тај про блем 
ће се реши ти у току сле де
ће годи не, када се иза 
посто је ћег врти ћа буде 
изгра дио нов обје кат, на 

Бран ко Пусти њак је 
прав ник у пен зи ји. Послед
ње две годи не је пред сед
ник Град ског удру же ња 
пен зи о не ра Срем ска 
Митро ви ца Лаћа рак.  

– Има мо 216 чла но ва, 
од тога 156 чла но ва у 
Лаћар ку. Кан це ла ри ја је у 
Лаћар ку, а месне орга ни
за ци је које при па да ју овом 
град ском удру же њу у 
Месним зајед ни ца ма 
Сутје ска, Блок Б, Нико ла 
Тесла, 29 новем бар. Наша 
актив ност се сво ди на 
помоћ пен зи о не ри ма, која 
се састо ји у снаб де ва њу 
огрев ним дрве том и 
живот ним намир ни ца ма. 
Буде ту и екс кур зи ја, али 
мање, при мар на нам је 
ова набав ка. Пошто вели
ки број њих живи од малих 
пен зи ја, тако да тим путем 
поку ша ва мо да им помог
нем да себи при у ште оно 
што им тре ба. У про гра му 
има мо 11 арти ка ла чије је 

пла ћа ње рас по ре ђе но на 
месеч не рате, поред 
огрев ног дрве та, ту су 
пасуљ, кром пир, купус, 
пасте ри зо ва на зим ни ца, 
сок од пара дај за, сухо ме
сна ти паке ти, смр зну то 
лисна то тесто и мед, каже 
Чика Бран ко. 

Разо но да и путо ва ња су 
битан сег мент живо та, 

нео ви сно о живот ној доби. 
Чла но ви овог Удру же ња 
има ју могућ ност да, у дру
штву сво јих при ја те ља и 
вршња ка, оби ђу нека лепа 
места. Након тога сва ко
дне ви ца, каквом год нам 
се ина че чини ла, може 
изгле да ти као сла би ји про
тив ник.  

– Иде мо и на јед но днев
не екс кур зи је. Послед њи 
пут смо били у Срем ским 
Кар лов ци ма на бер би гро
жђа. Има мо скло пље не 
уго во ре са чети ри хоте ла у 
неко ли ко одма ра ли шта. 
Ина че, сара ђу је мо са свим 
удру же њи ма, а нај ви ше са 
Удру же њем бора ца, тако 
да зајед нич ки орга ни зу је
мо дру же ња, утор ком увек 
има мо игран ку, по прин ци
пу да сва ко себи доне се 
хра ну и пиће, и 150 дина ра 
за музи ку и доби је се кафа 
гра тис. Оку пи мо се, дру жи
мо и буде нам лепо, речи 
су нашег саго вор ни ка.

Дру же ње у нај бо љим годи на ма

Бран ко Пусти њак

У Лаћар ку функ ци о ни ше 
ловач ко дру штво и  јед но 
је од рет ких на тери то ри ји 
Сре ма које посе ду је сво ју 
имо ви ну.

– Ловач ко дру штво је 
осно ва но дав не 1936. 
Годи не. Осно вао га је 
један мешта нин, Коста 
Сени ча нин, са дру гим 
Лаћар ци ма који су има ли 
жељу да осну ју ловач ко 
дру штво. Чла н смо Удру
же ња СремМачва, газду
је мо лови штем са око 
4.200 хек та ра, а од имо ви
не има мо ловач ки дом са 
пра те ћим објек ти ма и 
фаза не ри јом капа ци те та 
око 1.800 фаза на. Газду је
мо зецом и фаза ном из 
при род ног и вештач ког 
узго ја. На при мер, у про
ле ће испу шта мо матич но 
јато ради репро дук ци је у 
при ро ди, а пред лов испу
шта мо и већ узго је не 
фаза не. Рани је смо има ли 
и срне, али су оне биле 
истре бље не. Међу тим, 
сада су се поја ви ла два
три чопо ра, тако да се тру
ди мо да их задр жи мо на 
нашој тери то ри ји и оне 
нису за одстрел. Поред 
зеца и фаза на лови мо 
ште то чи не, шака ла и 

лиси цу, каже Сло бо дан 
Дивљак, пред сед ник Удру
же ња лова ца ЛСК Лаћа
рак.

– Има мо 30 актив них 
лова ца, али има мо и поча
сне чла но ве, при прав ни ке, 
пома жу ће чла но ве и тако 
даље. Добро функ ци о ни
ше мо као орга ни за ци ја, 
има мо сво ја дру же ња и 
крсну сла ву, а сара ђу је мо 
и са локал ним удру же њи
ма жена и дру гим при ја те
љи ма из села, каже Сло
бо дан и дода је да нај ви ше 
про бле ма има ју са дивљим 
сточ ним депо ни ја ма.

Лов који не угро жа ва

Сло бо дан Дивљак

У Лаћар ку је ната ли тет већи од 
мор та ли та, тако да је кон стант на 
потре ба за сло бод ним мести ма у 
врти ћу, пошто сва ке годи не изме ђу 
сто и 130 мали ша на буде рас по ре
ђе но у објек ти ма у гра ду. Тај про
блем ће се реши ти у току сле де ће 
годи не, када се иза посто је ћег врти
ћа буде изгра дио нов обје кат
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спрат, са пет сто ти на ква
дра та у осно ви, и по про јек
ту, који је већ ура ђен, ход
ни ком спо јен са ста рим.

– Оста ла пита ња се реша
ва ју сво јим током. У јед ном 
делу ата ра ради ли смо 
шљун че ње атар ских путе
ва. На сва ка два, три месе
ца чисти мо дивље депо ни
је. Када се буде ура дио тај 
ани мал ни тер ми нал пла ни
ра мо да сва ко вече оку пља
мо одре ђен број људи у 
свр ху еду ка ци је, да подиг
не мо свест људи о потен ци
јал ним ката стро фла ним 
после ди ца ма ства ра ња 
дивљих депо ни ја. У пла ну 
је и штам па ње фла је ра на 
ту тему, као и оба ве шта ва
ње путем меди ја о важно
сти очу ва ња живот не сре
ди не. Тај фак тор је код нас 
изо стао, не мисли мо о томе 
довољ но. По неким про це
на ма у Лаћар ку буде годи
шње изме ђу 40 и 50 хиља
да товље ни ка, а смрт ност је 
изме ђу пет и седам про це
на та, каже Мари чић на ову 
тему.

Лаћа рак је тре нут но у 
фази осни ва ња кул тур но 

умет нич ког дру штва, коме 
би тре нут но послу жи ла 
сала коју кори сте сва удру
же ња гра ђа на, бар док згра
да Дома кул ту ре, у којој се 
тре нут но нала зи фир ма 
Гомекс, не буде поно во у 
упо тре би којој је наме ње на. 
Мада, по речи ма нашег 
саго вор ни ка, посто ји алтер
на ти ва.

–  Има мо и про стор иза 
месне зајед ни це где је 
некад била диско те ка 
Миле ни јум. У пла ну је да се 
ту ура ди Кул тур ни цен тар, 
намен ски про стор за про бе 
и насту пе КУДа, док бисмо 
у дру гом делу ура ди ли 
библи о те ку, чита о ни цу и 
мали музеј нашег места. За 
музеј и библи о те ку има мо 
буквал но спре ман мате ри
јал, и ако буде мо има ли 
сред ства, сре ди ће мо тај 
про стор. Лаћа рак, као 
место, би тре ба ло да има 
све те инсти ту ци је, али 
првен стве но због деце, коју 
би тре ба ло усме ра ва ти пре
ма спор ту и кул ту ри, каже 
Мари чић. 

Н. Мило ше вић 
Т. Сив чев

Удру же ње жена Лаћар ку
ше  посто ји већ 73 годи не, 
од Дру гог свет ског рата до 
данас. Жене су после Дру
гог свет ског рата биле 
актив не и осни ва ње удру
же ња, акти ва жена, је био 
при ро дан наста вак кроз 
рад не акци је, пома га ње 
сиро ма шни ма, обно ву 
земље и тежак рад раме уз 
раме са јачим полом.   

Уз све то би нашле вре
ме на и за пре ла, дру же ња, 
где би уз руч ни рад дели ле 
лепо и ружно. У знат но 
лоши јим усло ви ма од оних 
које ми данас има мо, уз 
лам пу на гас, оне су тка ле, 
шлин га ле, везле. Мно ге од 
тих изу зет них руко тво ри на 
више ни не нала зе сво ју 
при ме ну у сва ко днев ној 
упо тре би, али жене из удру
же ња, које још увек има ју 
афи ни те та пре ма тој делат
но сти, тру де се да сачу ва ју 
овај сег мент тра ди ци је, 
како би пре не ле на потом ке 
оно што су насле ди ле од 
сво јих прет ки ња, а то укљу
чу је него ва ње лепог исто 
коли ко упо шља ва руке. 

– Жели мо да сачу ва мо 
наше радо ве, како би се 
кроз њих очу ва ла и тра ди

ци ја и вред но сти. Сачу ва ле 
смо неке пре сли це, раз бој. 
Ништа се више не ства ра 
руч но, заме ње но је фир ми
ра ном оде ћом, али жели мо 
да нашој деци и уну ци ма 
пока же мо како се рани је 
ради ло.  Изла же мо радо ве 
нашег удру же ња на разним 
мани фе ста ци ја ма, а међу 
њима има и оних који су 
ста ри чак 150 годи на, при ча 
Сми ља Равић, пред сед ни
ца Удру же ња Лаћар ку ше. 

Удру же ње жена је уче

ство ва ло у број ним акци ја
ма које су за циљ има ле 
напре дак и бољи так зајед
ни це. Чишће ње пар ко ва, 
спре ма ње руч ка за три сто
ти не људи који су уче ство
ва ли у поди за њу тор ња или 
изград њи чесме. После 
зајед нич ког кува ња, сер ви
ра ња, распре ма ња и пра ња 
судо ва дошао би ред и на 
игру и песму.

– Сада се и дру же ња 
орга ни зу ју у ресто ра ни ма. 
Жао ми је што се изгу би ла 

та при сност изме ђу свих 
нас, деце. Рани је бисмо 
орга ни зо ва ле омла ди ну, 
посто ја ле су сек ци је, спре
ма ле се при ред бе, заба ве, 
играо се фол кор, све је то 
било у кру гу нашег Лаћар
ка. Било је дале ко инте ре
сант ни је. Сада су дру штве
не мре же пре о вла да ле. 
Мада, жене из нашег удру
же ња су актив не и рас по ло
же не, вред не,  радо се ода
зо ву  кад год је нешто 
потреб но, каже Сми ља.

Лаћаркуше

Лаћар ку ше 
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Током ове годи не, срем ско ми тро
вач ка локал на само у пра ва сво
је актив но сти је, изме ђу оста

лог, у вели кој мери усме ри ла и раз вој 
инфра струк ту ре у гра ду, али и на дру
гим њего вим насе љи ма. Гра ди ли су се 
путе ви и шко ле, а Срем ска Митро ви ца 
је инфра струк тур ним инве сти ци ја ма 
дока за ла да је достој на титу ле гра да 
коју носи.

Изград ња савре ме них
сао бра ћај ни ца

Добар тренд раз во ја пут не инфра
струк ту ре у Срем ској Митро ви ци 
наста вљен је и ове годи не. Поло ви ном 
авгу ста, радо ви ма у Желе знич кој ули
ци, поче ли су радо ви на оса вре ме њи

ва њу сао бра ћај ни ца у око ли ни под во
жња ка у бли зи ни желе знич ке ста ни це. 
Како је тада изја вио гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер, зна чај ових радо
ва лежи у томе што се на тај начин 
врши рекон струк ци ја путе ва на који
ма је пове ћан интен зи тет сао бра ћа ја у 
гра ду. Поме ну те сао бра ћај ни це пове
зу ју ула зак у град, пут пре ма Лаћар ку и 
Репу бли ци Срп ској, и након завр шет ка 
радо ва биће нај бр же у гра ду. Изград
њом кру жног тока у Желе знич кој ули
ци, сао бра ћај у овом делу гра да неће 
бити само убр зан, него и без бед ни ји. 

Пре ма речи ма начел ни ка Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло
ве и имо ви ну, Миро сла ва Јоки ћа, као 
и код недав не рекон струк ци је ули це 
Вука Кара џи ћа, у Желе знич кој ули ци  
је заме ње на и дотра ја ла водо вод на и 

кана ли за ци о на мре жа, а поста вље не 
су и нове гасне инста ла ци је. 

У финан си ра њу ове вео ма важне 
инфра струк тур не инве сти ци је нај ве
ћим делом уче сту је пред у зе ће Путе ви 
Срби је, а локал на само у пра ва уче
ству је у озе ле ња ва њу ком плет не ули
це, поста вља њу јав не расве те и дру
гим инве сти ци ја ма, што укуп но изно си 
око 30 мили о на дина ра. 

Кра јем сеп тем бра, већ су фор ми ра
не тра се тро то а ра и сер ви сних сао
бра ћај ни ца, што је гра ђа ни ма омо гу
ћи ло лак ше кре та ње кроз гра ди ли ште. 
Оно што је, веза но за рекон струк ци ју 
Желе знич ке ули це, са еко ло шке стра
не нај ва жни је, при ли ком радо ва очу
ван је нај ве ћи број пла та на, који су и 
њен заштит ни сим бол, а до завр шет ка 
радо ва биће заса ђе но и 10 нових. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ВЕЛИ КО ГРА ДИ ЛИ ШТЕ

Инфра струк ту ра достој на 
највећег града у Срему

Асфалтирање Железничке улице
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Прве сло је ве асфал та Желе знич ка 
ули ца и окол не сао бра ћај ни це поче
ли су да доби ја ју кра јем новем бра, сви 
радо ви теку пла ни ра ном дина ми ком, а 
јед на од нај леп ших митро вач ких ули ца 
уско ро ће заси ја ти у свом пуном сја ју. 

Поред рекон струк ци је Желе знич
ке ули це, ради ло се и са дру ге оба ле 
Саве. Кра јем окто бра, рекон стру и сан 
је пут у ули ци Мачван ски кеј, од згра
де поште до укр шта ња ове ули це са 
ули цом Вла де Стан ко ви ћа, у сме ру 
ка Заса ви ци II. Радо ви су врше ни на 
дужи ни од око 700 и у шири ни од око 
шест мета ра, а њихо ва вред ност била 
је око пет мили о на дина ра, које је обез
бе ди ла срем ско ми тро вач ка локал на 
само у пра ва. Оно што је зна чај но, веза
но за рекон струк ци ју Мачван ског кеја, 
јесте чиње ни ца да је њом решен дуго
го ди шњи про блем задр жа ва ња воде 
на глав ној сао бра ћај ни ци, чиме је сао
бра ћај оте жан, а самим тим и угро же
на без бед ност воза ча, пеша ка и бици
кли ста. При ли ком оби ла ска поме ну тих 
радо ва, пред сед ник Скуп шти не гра да 
Томи слав Јан ко вић наја вио је и рекон
струк ци ју, одно сно, понов ну изград њу 
моста на кана лу Богаз у Мачван ској 
Митро ви ци, чија вред ност би, пре ма Обилазак ПУ Цврчак

Отворена школа у Мачванској Митровици
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њего вим речи ма, тре ба  да буде око 
осам мили о на дина ра.

На тери то ри ји Срем ске Митро ви
це, први пут у Срби ји упо тре бљен је и 
пот пу но нови прин цип изград ње путе
ва, као дона ци ја ком па ни је Лафарж. 
Наи ме, кра јем јула и почет ком авгу
ста изгра ђен је нови пут ка гро бљу у 
Диво шу. Пут је, што је нови на, гра ђен 
од  ваља ног бето на, са под ло гом од 
земље ста би ли зо ва не хидра у лич ним 
вези ви ма. Пре ма речи ма гра до на чел
ни ка Вла ди ми ра Сана де ра, радо ви 
су изве де ни у дужи ни од 300 мета ра, 
а Диво ша ни ма је овим путем решен 
више де це ниј ски про блем. 

Тако ђе, кра јем окто бра, завр ше ни су 
и радо ви на уре ђе њу атар ских путе ва 
у Кузми ну и Мар тин ци ма, у орга ни за
ци ји Град ске упра ве за пољо при вре
ду и зашти ту живот не сре ди не. Пре ма 
речи ма начел ни ка ове Упра ве, Вла
ди ми ра Насто ви ћа, ове годи не је за 
сана ци ју и корек ци ју атар ских путе ва 
утро ше но укуп но 6,5 мили о на дина ра, 
од чега је град ски буџет обез бе дио 5,5 
мили о на. Изме ђу Мар ти на ца и Кузми
на изгра ђе но је и ново отре си ште, 
што ће пољо при вред ни ци ма помо ћи 
у чишће њу гума на пољо при вред ним 
маши на ма, и, самим тим, допри не ти 
већој без бед но сти у сао бра ћа ју. 

За ква ли тет ни је
обра зо ва ње

Град Срем ска Митро ви ца ове годи не 
посеб ну пажњу посве тио је побољ ша
њу усло ва за обра зо ва ње. Тако су ђаци 
са тери то ри је Мачван ске Митро ви це 
нову школ ску годи ну доче ка ли у новој 
шко ли. Нови обје кат Основ не шко
ле „Добро сав Радо са вље вић Народ“ 
отво рен је 3. сеп тем бра и тиме је, пре
ма речи ма гра до на чел ни ка Вла ди ми ра 
Сана де ра, напра вљен први корак  у 
оства ре њу кон цеп та Град на две оба
ле. Отва ра њу шко ле при су ство вао је и 
мини стар пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де Бра ни слав Неди мо вић, 
који је том при ли ком изра зио задо
вољ ство и наја вио изград њу фискул
тур не сале у овој шко ли сле де ће годи
не. Укуп на вред ност радо ва у првој 
фази била је око 120 мили о на дина ра, 
од чега је нај ве ћи део финан си ра ла 
митро вач ка локал на само у пра ва, док 
је оста так финан си ран уз помоћ Мини
стар ства при вре де и Мини ста р ства 
про све те, као и Покра јин ског секре та
ри ја та за обра зо ва ње. 

Ове годи не поче ла је и реа ли за ци
ја још јед ног вео ма зна чај ног инфра
струк тур ног про јек та веза ног за побољ
ша ње усло ва обра зо ва ња, а ради се о 
изград њи новог објек та Основ не шко ле 
„Јован Попо вић“ у Срем ској Митро ви
ци. Камен теме љац за изград њу овог 
објек та 9. новем бра поло жи ли су гра
до на чел ник Вла ди мир Сана дер и пред
сед ник Покра јин ске вла де Игор Миро
вић, који је том при ли ком изја вио да је 
један од основ них зада та ка Покра јин
ске вла де упра во ула га ње у школ ство и 
ква ли тет ни је усло ве за обра зо ва ње. За 
прву фазу изград ње поме ну тог објек
та Покра ји на је пре ко Упра ве за капи
тал на ула га ња издво ји ла 63 мили о на 
дина ра, док је уче шће Гра да Срем ска 
Митро ви ца 18 мили о на. 

Том при ли ком, гра до на чел ник Вла
ди мир Сана дер изра зио је захвал
ност Покра јин ској вла ди и иста као да 
се завр ше так радо ва оче ку је до 2020. 
годи не. Пре ма њего вим речи ма, сва 
обе ћа ња веза на за изград њу инфра
струк тур них обје ка та у обла сти обра
зо ва ња су испу ње на, а сле де ће годи не 
се оче ку је поче так дру ге фазе радо ва. 
Прва фаза радо ва обу хва та изград
њу бетон ске кон струк ци је, а дру га 
поста вља ње нео п ход них инста ла ци ја, 
фаса де, сто ла ри је и завр шне уну тра
шње радо ве. Про јек то ва на вред ност 

Положен камен темељац за „Поповићеву“ школу
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инве сти ци је је укуп но око 300 мили о на 
дина ра. 

Током новем бра ове годи не поче ли 
су и радо ви на рекон струк ци ји ста
рог објек та Основ не шко ле „Добро сав 
Радо са вље вић Народ“ у Заса ви ци I. 
Рекон струк ци ја шко ле поче ла је заме
ном кро ва на објек ту, а радо ве су 6. 
новем бра оби шли заме ни ца гра до
на чел ни ка Све тла на Мило ва но вић и 
дирек тор Аген ци је за рурал ни раз вој 
Петар Самар џић. 

Радо ве је оби шао и дирек тор ОШ 
„Добро сав Радо са вље вић Народ“ Сла
ђан Папић, који је изра зио жељу да 
овај обје кат у пот пу но сти буде рено
ви ран у ско ри јој будућ но сти, с обзи
ром на то да укуп ни пла ни ра ни радо
ви изно се око 12,5 мили о на дина ра, а 
тре нут но је за сана ци ју кро ва од стра
не Покра јин ског секре та ра за обра зо
ва ње издво је но 2,5 мили о на дина ра. 

Тако ђе, у току ове годи не, извр ше ни 
су и број ни радо ви на посто је ћим објек
ти ма обра зов них уста но ва у Срем ској 
Митро ви ци. Начел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, обра зо ва ње и спорт Или ја 
Недић, зајед но са заме ни цом гра до
на чел ни ка Све тла ном Мило ва но вић, 
оби шао је завр ше не радо ве 31. авгу
ста. У Митро вач кој гим на зи ји рено ви
ра ни су подо ви и пот пу но су рено ви ра
не учи о ни це у подрум ском про сто ру, а 
сред ства издво је на за Гим на зи ју изно
се 6.970.000 дина ра, а доби је на су на 
кон кур си ма Покра јин ског секре та ри ја
та за обра зо ва ње и Мин стар ства обра
зо ва ња.

У окви ру радо ва, уре ђе но је и 
школ ско дво ри ште ОШ „Јован Попо
вић“ у Вели ким Радин ци ма, уре ђе
на је фискул тур на сала ОШ „Сло бо
дан Бајић Паја“, за шта је издво је но 
2,9 мили о на дина ра, ШОСО „Ради вој 
Попо вић“ је доби ла сред ства у изно
су од 370 мили о на дина ра за уре ђе ње 
енте ри је ра две учи о ни це, а ПУ Цвр чак 
доби ла је сред ства у виси ни од три 
мили о на дина ра за сре ђи ва ње сани
тар них чво ро ва.

Отво рен Трг инве сти то ра
Један од зна чај ни јих инфра струк тур

них про је ка та у току ове годи не била 
је и изград ња Трга инве сти то ра на 
Рум ској мал ти. Трг је све ча но отво рен 
16. новем бра, у окви ру Новем бар ских 
дана и пред ста вља знак захвал но сти 
свим инве сти то ри ма који су свој капи
тал уло жи ли у Срем ској Митро ви ци 

Обилазак атарских путева

Нови мостић у Малој Босни

Асфалтирање Мачванског кеја
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и обез бе ди ли рад на места за вели ки 
број Митров ча на.  Трг је све ча но отво
рен уз поди за ње заста ва инве сти то
ра уз зву ке фан фа ра, а отва ра њу су, 
изме ђу оста лих, при су ство ва ли пред
став ни ци митро вач ке локал не само
у пра ве, мини стар држав не упра ве и 
локал не само у пра ве Бран ко Ружић, 
као и мини стар пољо при вре де, водо
при вре де и шумар ства Бра ни слав 
Неди мо вић. 

Под се ти мо, изград ња овог трга 
кошта ла је 8,7 мили о на дина ра, од 
чега је Мини стар ство држав не упра ве 
и локал не само у пра ве издво ји ло 4,7 
мили о на, а оста так је финан си ра ла 
срем ско ми тро вач ка локал на само у
пра ва. 

Овом при ли ком, мини стар Ружић 
наја вио је и више сред ста ва за локал
не само у пра ве у току наред не годи не. 

Боље водо снаб де ва ње
у Чал ми

Када је реч о снаб де ва њу сео ских 
насе ља водом, ЈКП Водо вод у Срем
ској Митро ви ци ове годи не је ради ло и 
на изград њи водо вод не мре же, којом су 
мешта ни Чал ме при кљу че ни на јав ни 
систем водо снаб де ва ња. Чал ма се до 

сада снаб де ва ла водом путем соп стве
не црп не ста ни це, чије су рекон струк
ци је повре ме но рађе не, али капа ци те
ти локал них буна ра нису били довољ ни 
за снаб де ва ње чита вог села, посеб но у 
пери о ди ма пове ћа не потро шње. Радо
ве је 18. окто бра оби шао дирек тор 
ЈКП Водо во да Бори слав Бабић, који 
је том при ли ком иста као да је укуп на 
вред ност ове инве сти ци је 15,7 мили о
на дина ра, а радо ви су финан си ра ни у 
сарад њи са Покра ји ном, која је обез бе
ди ла око 10 мили о на. 

Ула га ња у спорт
Митро вач ка локал на само у пра ва 

ове годи не ради ла је и на побољ ша њу 
усло ва за бавље ње спор том у гра ду. 
Тако су кра јем лета поче ли радо ви на 
изград њи Адре на лин пар ка, на про сто
ру изме ђу Казне нопоправ ног заво да и 
Атлет ског ста ди о на у насе љу КПдом 
у Срем ској Митро ви ци. Пре ма речи ма 
начел ни ка Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве и имо ви ну Миро
сла ва Јоки ћа, функ ци ја овог пар ка пре 
све га веза на је за заба ву, како нај мла
ђих Митров ча на, тако и свих оних који 
воле да осе те адре на лин. Вред ност 
инве сти ци је је 2,7 мили о на дина ра, од 

чега је 2,3 мили о на дони рао Покра јин
ски секре та ри јат за при вре ду и тури
зам, а оста так је обез бе ди ла срем ско
ми тро вач ка локал на само у пра ва. У 
пар ку је поста вље но укуп но 14 пре пре
ка раз ли чи те тежи не, за гра ђа не раз
ли чи те ста ро сне доби. Читав про стор 
опре мљен је и видео над зо ром, како 
би остао зашти ћен од евен ту ал них 
оште ће ња, а у окви ру њега поста вље
на је и јав на расве та.

Сре ди ном новем бра, све ча но је 
отво рен и фуд бал ски терен са вештач
ком тра вом, чија је изград ња на про
сто ру иза Град ског базе на поче ла у 
авгу сту ове годи не. Терен је зва нич но 
отво рен у поне де љак, 12. новем бра, 
у при су ству пред став ни ка митро вач ке 
локал не само у пра ве, мини стра пољо
при вре де Бра ни сла ва Неди мо ви ћа, 
као и митро вач ког фуд ба ле ра Бра ни
сла ва Ива но ви ћа, по којем је терен 
добио свој назив.

Том при ли ком оди гра на је и фуд бал
ска утак ми ца изме ђу петли ћа ста ро сти 
10 годи на, а почет ни уда рац извео је 
Бане Ива но вић, након чега је раз го
ва рао и дру жио се са децом. Тако ђе, 
Бане је са гра до на чел ни ком Вла ди ми
ром Сана де ром открио таблу са нази
вом тере на. 

Отворен Трг инвеститора
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Димен зи је тере на за игру су 65 
пута 30 мета ра, а сред ства за њего ву 
изград њу у изно су од око 18 мили о на 
дина ра обез бе ди ли су Град Срем ска 
Митро ви ца и Мини стар ство трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја.

Поду хват мале
гра до на чел ни це

Сво је уче шће у побољ ша њу инфра
струк ту ре у гра ду има ла је и доско ра
шња мала гра до на чел ни ца Срем ске 
Митро ви це Боја на Бре кић. Тако је, на 
њену ини ци ја ти ву, 18. окто бра у насе
љу Мала Босна поста вљен нов мостић 
бетон ске кон струк ци је пре ко кана ла у 
ули ци Све тог Нико ле. До тог момен
та, ста нов ни ци насе ља су за пре лаз 
пре ко кана ла кори сти ли дрве ни мост, 
који је сво јим лошим ста њем пред ста
вљао потен ци јал ну опа сност за гра ђа
не, наро чи то децу. Пре ма речи ма гра
до на чел ни ка Вла ди ми ра Сана де ра, 
вред ност ове инве сти ци је је око два 
мили о на дина ра, а изград њом новог 
мости ћа је, пре ма речи ма мале гра
до на чел ни це Боја не Бре кић, деци у 
Малој Босни обез бе ђен без бе дан пут 
до шко ле. Н. Мило ше вић

Медијски пројекат „Инфраструктура основ економског развоја: Митровица, велико градилиште“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Повезивање Чалме на водоводну мрежу

Отворен терен „Бане Ивановић“



32 12. DECEMBAR 2018.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

СЛАВ КО ШОЈИЋ, ПРЕД СЕД НИК КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА КУЗМИН

Кул ту ра у нашим сели ма
ипак може да живи
Кул ту ра у нашим сели ма у послед

ње две деце ни је гото во да је пот
пу но скрај ну та и забо ра вље на. 

Домо ви кул ту ре у већи ни срем ских 
села пот пу но су запар ло же ни, неки су 
изда ти у закуп тргов ци ма, а у неким 
сели ма посто ја ли су без у спе шни 
поку ша ји њихо вог ожи вља ва ња. Ипак, 
да није све тако црно, и да људи ма на 
селу кул ту ра ипак може да се вра ти, 
већ неко ли ко годи на пока зу ју нам ста
нов ни ци Кузми на, који су, корак по 
корак, пола ко ожи ве ли свој дом кул ту
ре и удах ну ли сео ској кул ту ри нови 
живот. 

Тим пово дом, посе ти ли смо чове ка 
који је можда и нај за слу жни ји за овај 
поду хват, пред сед ни ка сада шњег 
Кул тур ног цен тра Кузмин и нада ле ко 
позна тог там бу ра ша и мај сто ра за 
изра ду там бу ра шких музич ких инстру
ме на та Слав ка Шоји ћа, са којим смо, 
поред саме кул ту ре и њеног зна ча ја 
за живот у селу, раз го ва ра ли и о там
бу ра шком „зана ту“, њего вим там бу ра
шким поче ци ма, изра ди там бу ра и 
зна ча ју извор не музи ке за кул тур ну 
еду ка ци ју мла дих. 

Чита ва при ча око осни ва ња Кул тур
ног цен тра поче ла је пре око чети ри 
годи не, када је Слав ко још био у 
Саве ту месне зајед ни це Кузмин.

– Ја сам човек од речи. Када сам 
ушао у Савет месне зајед ни це и када 
смо при ча ли о томе да нам је кул ту ра 
на ника квом нивоу и да по том пита њу 
тре ба нешто ура ди ти, неки су одмах 
рекли да је то немо гу ће код нас. Ја 
сам рекао да се не раз у мем у њиве и 
такве ства ри, бавим се музи ком, али 
да бих могао нешто по том пита њу да 
ура дим. Нас чети рипет се орга ни зо
ва ло да осну је мо Кул тур ни цен тар, 
има ли смо добар сиг нал из Град ске 
упра ве... Деца су се лако ску пи ла, и 
на први моме нат било је више од сто
ти ну њих – при ча Слав ко Шојић и 
наста вља:

– Ипак, прво је тре ба ло ство ри ти 
усло ве. Све што смо има ли било је у 
ката стро фал ном ста њу. Води ли смо 
бит ку да ство ри мо нео п ход не усло ве 
за рад. Сти ца јем окол но сти, код нас 
има дуван џи ја, па смо упо зна ли неке 
људе и поку ша ли да нађе мо спон зо
ре. Они су нам иза шли у сусрет, и од 
фир ме Јапан тоба ко доби ли смо 
сред ства да сре ди мо један део Дома 
кул ту ре. Месна зајед ни ца је има ла 
слу ха за то. Сви у Саве ту су се сло жи
ли, тако да смо одмах доби ли сред
ства да сре ди мо про стор. Онда смо 
сре ђи ва ли и салу. Изне ли смо неко
ли ко трак тор ских при ко ли ца разног 

сме ћа, то је било за не ући уну тра – 
рекао је Слав ко Шојић. 

Ипак, рад је уро дио пло дом и, пола
ко, нека да руи ни ра ни Дом кул ту ре, 
почео је да поста је пра ви Кул тур ни 
цен тар.

– Сада има мо и био скоп, који повре
ме но ради. Про ме ни ли смо про зо ре, у 
чему нам је помо гла Град ска упра ва, 
Месна зајед ни ца је помо гла око вра
та, купи ли смо раз глас, стал ке за 
ноте... Сада смо уз помоћ Град ске 

Слав ко Шојић у сво јој ради о ни ци

Пуна сала кузмин ског Кул тур ног цен тра
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Почет ком деве де се тих годи на про
шлог века, у току све оп ште кри зе на 
овим про сто ри ма, Слав ко је већ уве
ли ко био там бу раш, и баш у том пери
о ду, заин те ре со вао се за посао изра
де музич ких инстру ме на та. 

– Све је поче ло сти ца јем окол но сти. 
Било је рат но ста ње. Већ сам био 
там бу раш, и там бу ра ме посеб но 
инте ре со ва ла као инстру мент. Имао 
сам, веро ват но, и неке скло но сти 
насле ђе не од оца, пошто је он био 
сто лар, па сам и као дечак про во дио 
доста вре ме на у сто лар ској ради о ни
ци. Тако сам то рат но ста ње иско ри
стио да при ме ним неке сво је сто лар
ске моти ве и упот пу ним сво је вре ме. 
То вре ме је било при лич но неза хвал
но и депре сив но, па сам нашао излаз 
у томе. Напра вио сам малу ради о ни
цу и почео да чач кам око там бу ра. 
Прву там бу ру сам напра вио 1991. 
годи не. Инте ре сант но је то да ми је 
прва там бу ра успе ла и поми слио сам 
– Ето мај сто ра! Међу тим, наред них 
пет кома да – нијед на није ваља ла. 
Тако сам схва тио да је то јако озби
љан занат, који тре ба добро да се 
изу чи да би се човек њим бавио про
фе си о нал но. Мора мно го да се ради, 
инфор ми ше, и да се на било који 
начин укра де занат од неко га. Занат 
се нај лак ше кра де када ти неко обја
шња ва, али таквих слу ча је ва нема. 
Онда се човек упу сти у све то, па 
отва ра неке там бу ре, пре гле да, мери, 
логич ки закљу чу је и слич но. Тешко да 
су неки мај сто ри хте ли да кажу ишта о 

томе, као да је то нека тај на. И ја сам 
мислио да ту има тај ни, али сада 
видим да их нема – при ча за наше 
нови не Слав ко Шојић, који свој занат 
не кри је, и сним ци њего вог рада могу 
се виде ти и на Youtu beу. 

Данас је Слав ко један од нај по зна
ти јих и нај це ње ни јих мај сто ра на овим 
про сто ри ма, а њего ви инстру мен ти се 
могу наћи и ван гра ни ца Срби је. 

– Мај стор мора да дође на одре ђен 
ниво, да би могао да про ши ри тржи
ште, да се за њега чује и да се његов 
ква ли тет пре по зна је, да би могао про
фе си о нал но да се бави тим послом и, 
нарав но, да би могао да живи од 
њега. То је спој лепог и кори сног. Ско
ро 10 годи на сам то радио ама тер ски, 
пошто сам био запо слен у Шеће ра ни. 
Радио сам, исто вре ме но и сви рао, а 

ово сам радио из хоби ја. Онда тај 
хоби пре ђе у неку озбиљ ни ју вари јан
ту, када видиш да то добро радиш, а 
пошто сам и сам там бу раш, могао сам 
да про це ним где гре шим, где сам 
добар, а где нисам, а то где ниси 
добар, поку ша ваш да уса вр шиш – 
при ча Слав ко Шојић, који је до сада 
напра вио око 500 инстру ме на та, нај
ви ше баспри мо ва. У послед ње вре ме 
почео је да пра ви жице за инстру мен
те, а нај ве ћи број муште ри ја дола зи 
му из Хрват ске. 

Пре ма њего вим речи ма, тренд сви
ра ња там бу ре поти снут је у зад ње 
вре ме, пре све га због при ма та дана
шње комер ци јал не музи ке. Ипак, он 
се тру ди да при бли жи там бу ру деци, и 
у окви ру Кул тур ног цен тра Кузмин 
води там бу ра шку сек ци ју.

Живот
уз там бу ру

упра ве купи ли један део народ не 
ношње за фол клор, а оче ку је мо уз 
помоћ Месне зајед ни це ових дана и 
дру ги део – при ча Слав ко Шојић. 

Кул тур ни цен тар Кузмин данас има 
там бу ра шку сек ци ју, хар мо ни ка шку, 
фол клор ну, драм ску, и уче ство вао је у 
свим мани фе ста ци ја ма које су се 

одви ја ле у селу, а и шире. Ипак, све је 
нека ко поче ло са там бу ром, и Слав ко 
још од осни ва ња Кул тур ног цен тра у 
њего вом окви ру води там бу ра шку 
сек ци ју.

– Деца се ску пе на неком месту и 
при ча се о нече му дру гом. Још ако се 
они „пел цу ју“ на то, поста не им инте
ре сант но. У Кул тур ни цен тар укљу чи
ло се  сто ти нак деце, и када они ту 
про во де вре ме, то мора пози тив но да 
ути че на њих – при ча Слав ко Шојић.

Нај ве ћи део посла по пита њу очу
ва ња кул ту ре у Кузми ну је одра ђен, 
али, тај пози ти ван тренд потреб но је 
наста ви ти, а то није нима ло лак 
посао.

– Сада то тре ба очу ва ти. То тешко 
може један човек. Потреб но је да се 
укљу чи више људи и да роди те љи 
уче ству ју у томе – каже Слав ко и 
дода је да Кул тур ни цен тар данас 
орга ни зу је и уче ству је у број ним 
мани фе ста ци ја ма попут Сусре та 
фол кло ра, тра ди ци о нал не Рас пе ва не 
јесе ни и слич но.

– Рас пе ва на јесен се пре тво ри ла у 
јед ну пра ву кул тур ну мани фе ста ци ју. 

Пева чи су ква ли тет ни ји, жири је ква
ли те тан. Увек смо гле да ли да то буде 
на неком нивоу и за мани фе ста ци је 
више нема мо бри ге. То успе ва. Али 
оно што неће успе ти сада у децем бру 
је био скоп ска про јек ци ја која је зака
за на, јер нема мо гре ја ње у сали. 
Оста ло је да се реши тај про блем и да 
се попра ви под – рекао је Слав ко 
Шојић, који је током свих ових годи на 
свој енту зи ја зам пре нео на децу. Како 
каже није било лако. Први инстру мен
ти који су се кори сти ли у Кул тур ном 
цен тру били су ста ри, и он их је бес
плат но попра вио, а од тог нов ца, Дом 
кул ту ре је окре чен. И сам је уче ство
вао у радо ви ма и то је доказ да је за 
оно што се воли пре све га потреб но 
срце. Да би при бли жио там бу ру и кул
ту ру деци, про во дио је сате у Кул тур
ном цен тру, а све што је радио, радио 
је волон тер ски. Његов при мер и при
мер кузмин ског Кул тур ног цен тра, 
доказ су да кул ту ра у нашим сели ма 
ипак може да живи, а за све то потреб
на је јака воља и жеља да се ства ри 
про ме не на боље. 

Нема ња Мило ше вић

Кузмин ци на Рас пе ва ној јесе ни
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

У рит му Евр о пе

У позо ри шту „Добри ца Милу ти но
вић“ у Срем ској Митро ви ци, 6. децем
бра је одр жа на ауди ци ја за пред сто је
ће так ми че ње Срби ја у рит му Евр о пе. 
На ауди ци ју се при ја ви ло 30 уче сни ца, 
а за одла зак на так ми че ње које ће се 
сле де ће годи не одр жа ти у Врњач кој 
бањи ода бра но је њих седам.

Ната ша Кевић, Вален ти на Мали ше
вић, Бори сла ва Ђукић, Тија на Илић, 
Кри сти на Ерце го вић, Мари на Љуби
шић и Мина Ђур ђе вић, испред Срем
ске Митро ви це пред ста вља ће Кипар. 

Ауди ци ји је, испред локал не само у
пра ве, при су ство ва ла заме ни ца гра
до на чел ни ка Све тла на Мило ва но вић, 
као и дирек тор про гра ма Игор Кара да
ре вић. Н. М.

РУМСКА ГИМ НА ЗИ ЈА

Азбуч ни ца 
од сит ни ца

Азбуч ни ца од сит ни ца, књи га коју је 
напи са ла Маг да ле на Реџо вић, 7. 
децем бра про мо ви са на је у рум ској 
Гим на зи ји „Сте ван Пузић“. Реч је о 
збир ци при ча о сва ком сло ву, а ова 
тема и не чуди, ако зна мо да је аутор
ка про фе сор ка срп ског јези ка и књи
жев но сти. Маг да ле на је рође на у 
Руми, где је и завр ши ла Гим на зи ју, 
сада живи и ради и Костол цу. У про мо
ци ји књи ге, поред аутор ке, у про гра му 
су уче ство ва ли Мили ца Радо њић, 
вокал на солист ки ња, там бу ра ши, као 
и Гим на зиј ска певач ка гру па под вођ
ством про фе сор ке Мари је Ратан чић, 
док су нара тор ке биле уче ни це првог 
раз ре да ове шко ле, Иси до ра Лов ча нин 
и Мили ца Попо вић.

 С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Балет ски кон церт
Кон церт ново сад ске Балет ске шко ле 

одр жа ће се у рум ском Кул тур ном цен
тру 16. децем бра, са почет ком у 19 
часо ва, а насту пи ће уче ни ци основ не и 
сред ње шко ле, сме ра за кла си чан 
балет и савре ме ну игру. 

На кон цер ту ће, изме ђу оста лих, 
уче ство ва ти и Румљан ке, уче ни це 
дру гог раз ре да основ не балет ске шко
ле, Иво на Галић и Дуња Вуја си но вић. 
Оне су у кла си настав ни це Дине Соко
ло вић и пред ста ви ће се у коре о гра фи
ји Кри смас дрим. Тако ђе, свом гра ду 
ће наступ покло ни ти и Ката ри на Зец,  
уче ни ца четвр тог раз ре да сред ње 
шко ле, у кла си про фе со ри це Сање 
Вуч ко вић. Kатарина је лау ре ат Репу
блич ког так ми че ња, одр жа ног про шле 
годи не у Новом Саду. Јед на је од нај
та лен то ва ни јих, нај у спе шни јих и нај
пер спек тив ни јих уче ни ца Балет ске 
шко ле у Новом Саду.

Балет ска шко ла у Новом Саду осно
ва на је 1948. годи не и у сво јих седам 
деце ни ја посто ја ња, овен ча на је број
ним награ да ма и похва ла ма. Велик 
број уче ни ка ове шко ле поста ли су 
успе шни игра чи, коре о гра фи и педа го
зи, у земљи и ино стран ству.  С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИНЦИ

Сти же Деда Мраз
Кул тур ни цен тар Пећин ци, сада већ 

тра ди ци о нал но, орга ни зу је ново го ди
шњу пред ста ву за децу. Ово го ди шње 
пра знич но рас по ло же ње нај мла ђи ма 
ће доча ра ти чла но ви пећи нач ког Позо
ри шта мла дих ама те ра који ће изве сти 
пред ста ву Ново го ди шња лева и десна 
чара па.

У пред ста ви, која је рађе на по тек сту 
Рад ми ле Кне же вић а у режи ји Дра га не 
Кне же вић, код Мили це и Анчи це и ове 
годи не дола зи Деда Мраз. Како ће га 
доче ка ти две мале сестре и шта су му 

све спре ми ле, као и шта оче ку ју од 
Деда Мра за нај мла ђи ће бити у при ли
ци да сазна ју током пред ста ве.

Кул тур ни цен тар Пећин ци пози ва 
све заин те ре со ва не фир ме или пред у
зе ћа да што пре дого во ре тер мин 
изво ђе ња пред ста ве за децу сво јих 
рад ни ка. Пред ста ва може бити изве
де на у сали Кул тур ног цен тра или у 
про сто ру фир ме која је нару чи.

Кон такт резер ва ци је тер ми на: 
022/2436237 и 064/4120438, Дра га на 
Кне же вић.

КУД ИЗВОР

Кон церт
у Банов ци ма

Пет годи на од обна вља ња Кул тур но 
умет нич ког дру штва Извор из Ста рих 
Бано ва ца про сла вље но је првим соли
стич ким кон цер том овог КУДа у ста ро
ба но вач ком Дому Кул ту ре. Гаше ње и 
осни ва ње кул тур ноумет нич ких дру
шта ва у Ста рим Банов ци ма дик ти ра ло 
је дина ми ку кул тур ног живо та у овом 
малом месту у ста ро па зо вач кој општи
ни. Кул тур но умет нич ка дру штва су се 
осни ва ла и зами ра ла, а ове годи не 
КУД Извор обе ле жи ло је пет годи на од 
обно ве рада сво јим првим соли стич
ким кон цер том. Први КУД у Ста рим 
Банов ци ма осно ван је 70их годи на 
про шлог века да би замро након 20ак 
годи на посто ја ња. Затим је 2003. 
почео са радом КУД Извор да би 2011. 
био избри сан из реги стра. Дана шњи 
КУД наста вља тра ди ци ју, а поче ци, 
како каже пред сед ник КУДа, нису 
били лаки, али се труд испла тио. На 
сце ни је било 70 чла но ва фол кло ра, 
од деч јег ансам бла до вете ра на, а 
пуштен је и кра так филм о исто ри ји 
КУДа. На кра ју кон цер та уру че не су 
захвал ни це сви ма они ма који су 
допри не ли и пот по мо гли њего вом 
раду. И. П.

ПАЗО ВАЧ КА ГАЛЕ РИ ЈА

Изло жба
малих фор ма та

Изло жба малих фор ма та Коре ни 4 
умет ни ка Сло ва ка који живе у Срби ји 
отво ре на је у Гале ри ји Цен тра за кул
ту ру „Мира Брт ка“ у Ста рој Пазо ви. 
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Пред ста ви ло се 27 ака дем ских сли ка
ра, а након Ста ре Пазо ве, изло жба се 
сели у Срем ску Митро ви цу у Музеј 
Сре ма. На ини ци ја ти ву ака дем ског 
сли ка ра из Ста ре Пазо ве, Јана Агар
ског, ова годи шња изло жба покре ну та 
је пре чети ри годи не. Прве две годи не 
орга ни зо ва на је у Новом Саду, док је 
прет ход не две годи не сме ште на у Ста
рој Пазо ви.  Ово го ди шњу изло жбу 
отво ри ли су ака дем ски сли ка ри Мар
јан Кара вла, Михал Ђуров ка и Јан 
Агар ски. И. П.

ШИД 
Изло жба сли ка
Зоре Вла дић

У окви ру све ча но сти пово дом Дана 
осло бо ђе ња Шида 6. децем бра, у 
поне де љак 3. децем бра, у про сто ри
ја ма Кул тур нопро свет ног дру штва 
„Ђура Киш”  отво ре на је изло жба сли
ка Зоре Вла дић. Рође на Шиђан ка 
пред ста ви ла се са 62 сли ке разних 
моти ва. 

– Ово је дру га само стал на изло жба 
ове годи не. На овим сли ка ма засту
пље на је при ро да, пор тре ти. Тех ни ка 
коју кори стим током изра де сли ка је 
уље на плат ну, мада има и гра фи ке, 
а бавим се и фото гра фи јом. Оно што 
видим то ме и поне се да га ове ко ве
чим на плат ну. Сли кар ством се бавим 
рела тив но крат ко, поче ла сам 2007. 
годи не. Има ла сам и зајед нич ких 
изло жби у Шиду, али и у Руми и Срем
ској Митро ви ци. Има неких сли ка које 
сам про да ва ла, а ради се о сли ка ма 
ста рих кућа, за које су људи емо тив но 
веза ни – каже Зора Вла дић.

 Иако је поче ла актив ни је да сли ка 
пре десе так годи на, до сада је наста ло 
око 200 радо ва. Нај ви ше се осла ња 
на само стал ни рад, мада је уче сник 

и број них ликов них коло ни ја. Поред 
сли кар ства бави се и писа њем пое зи
је. 

Изло жбу је отво рио Небој ша Субо
тић, пред сед ник УЛУСа Шид, који је 
том при ли ком рекао:

– Ова постав ка сли ка и фото гра фи
ја, пово дом Дана осло бо ђе ња Шида, 
обу хва та само стал ну изло жбу Зоре 
Вла дић и део из фото до ку мен та ци
је орга ни за ци је СУБ НОРа. На овај 
начин ми смо желе ли да овом исто риј
ском дату му дамо јед ну кул тур ну коно
та ци ју. Морам се захва ли ти Коми си ји 
за кул ту ру Општи не Шид, која је има
ла раз у ме ва ња и одо бри ла сред ства 
за реа ли за ци ју овог про јек та. Дра го 
ми је да смо вече рас овде и због наше 
Зоре Вла дић и што смо јој при ре ди 
ова кву постав ку – рекао је Субо тић.

 Посе ти о ци изло жбе има ју могућ
ност, да сво ја запа жа ња упи шу у књи
гу ути са ка. 

Срем у Првом
свет ском рату 

У окви ру све ча но сти, пово дом Дана 
осло бо ђе ња и дана Општи не Шид, 
Удру же ње срп скоруског при ја тељ
ста Шид је у сали Народ не библи о те
ке „Симе он Пишче вић” орга ни зо ва ло 
изло жбу под нази вом Срем у првом 
свет ском рату.

– Два дату ма су нас опре де ли ла да 
данас орга ни зу је мо ову изло жбу, то су 
Дан осло бо ђе ња Шида и сто годи на од 
завр шет ка Вели ког рата. Иде ја води ља 
је била да сту пи мо у кон такт са Архи
вом Сре ма из Срем ске Митро ви це и да 
изло жбу, коју су они при пре ми ли при
ка же мо Шиђа ни ма – каже пред сед ник 
Удру же ња срп скоруског при ја тељ ства 
Шид, Мића Ђукић.

 Дејан Уме тић, дирек тор исто риј ског 
Архи ва Сре ма, иста као је да су ову 
изло жбу пра ви ли пово дом два зна чај на 
дату ма: сто годи на од при са је ди ње ња 
Вој во ди не Срби ји и сто годи на од завр
шет ка Првог свет ског рата. Изло жба 
се састо ји од кар ти, фото гра фи ја и до 
сада нео бја вље них доку ме на та.

 У про гра му отва ра ња изло жбе уче
ство вао је и хор Шиди јан ке, као и уче
ни ци шид ске Гим на зи је, који су гово ри
ли сти хо ве.

  Д. Попов 

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ИНЂИ ЈА

Мул ти ме ди јал ни 
при каз

У субо ту 15. децем бра, у Кул тур ном 
цен тру Инђи ја, са почет ком у 20 часо
ва, биће одр жа на Све ча на ака де ми ја 
под нази вом Мул ти ме ди јал ни сцен ски 
при каз Гол го та и Вас крс Срби је. Овим 
при ка зом, како кажу орга ни за то ри, 
биће обе ле жен век „од како је шај ка ча 
над ви си ла шлем, а опа нак пре га зио 
туђин ску чизму”.

Пово дом обе ле жа ва ња 100 годи на 
при мир ја, 100 годи на про бо ја Солун
ског фрон та, као и 100 годи на при са је
ди ње ња Вој во ди не Срби ји, удру же ње 
No bor der pro mo tion из Бео гра да, које 
оку пља вели ки број зна чај них умет ни
ка и које се, кон ти ну и ра но бави пред
ста вља њем срп ске кул ту ре у земљи и 
реги о ну, при ка за ће поме ну ти врхун ски 
садр жај у вели кој сали КЦ.

На сце ни инђиј ског КЦ насту пи ће 
нај зна чај ни ји срп ски драм ски, музич ки 
и балет ски умет ни ци, међу који ма су 
глум ци Тихо мир Арсић, Лепо мир Ивко
вић, Сло бо дан Ћустић, Ива на Жигон, 
као и балет ски прва ци Денис Касат
кин, Јеле на Арсић, Ната ша Сто ја но
вић, опе р ски пева чи Оли вер Њего, 
Жељ ко Стје па но вић и певач ка гру па 
Бистрик. 

М. Ђ.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ликов на коло ни ја 
ГЦ Срем

После Ири га, и у Срем ској Митро ви
ци је отво ре на изло жба са радо ви ма 
наста лим током две деце ни је посто
ја ња Ликов не коло ни је, коју орга ни зу
је Герон то ло шки цен тар Срем Рума. 
Изло жба је отво ре на 4. децем бра у 
библи о те ци „Гли го ри је Воза ре вић“. 
После поздрав не речи Руже Стан ко
вић, о самој уста но ви за ста ре је гово
ри ла Јасми на Бра шан че вић, пси хо ло
шки ња.  О умет нич кој стра ни сли ка, 
наста лих на ликов ним коло ни ја ма у 
мину лих 20 годи на, гово ри ла је ака
дем ска вајар ка Љиља на Вој во дић. У 
про гра му су уче ство ва ли и кори сни ци 
ГЦ Срем, чла но ви лите рар не и реци
та тор ске сек ци је. С. Џ.
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ДРА ГУ ТИН ИЛИЋ ТВО РАЦ ПРВЕ НАУЧ НО ФАН ТА СТИЧ НЕ ДРА МЕ У СВЕ ТУ

Научна фантастика
на српски начин

Или ће во науч но фан та стич но оства ре ње дра ма За мили јон годи на, као један од 
првих гла со ва сум ње у будућ ност коју је пред ви ђао девет на е сти век, суд би ну људ
ске циви ли за ци је и ново на ста лог дру штва, при ка зује у вео ма непо вољ ном и црном 
све тлу

Дра ма Дра гу ти на Или ћа под нази вом 
После мили Јон годи на [sic], обја
вље на је 1889. годи не у часо пи су 

„Коло“. ТВ адап та ци ју фраг ме на та из ове 
дра ме 1973. годи не при ка зао је реди тељ 
Јела шин Сино вец. Једи на је Илићевa 
дра ма која је у нови је вре ме (1995) дожи
ве ла изво ђе ња у Народ ном позо ри шту у 
Бео гра ду. Дра ма После мили јон годи на, 
по мно гим свој стви ма се издва ја и зау зи
ма зна чај но место у срп ској књи жев но
сти. Од пре суд не важно сти је чиње ни ца 
да је драм ско оства ре ње срп ског писца 
запра во прва науч но фан ста тич на дра ма 
у све ту. У јед ној од нај ре ле вант ни јих 
енци кло пе ди ја науч не фан та сти ке, ауто
ра Џона Клу та и Пите ра Никол са сто ји да 
је дра ма После мили јон годи на прва, 

пра ва науч но фан та стич на дра ма у све ту, 
а ипак, ово дело је код нас гото во забо
ра вље но (в. The Encyclo pe dia of Sci en ce 
Fic tion, 2014). Иако је и пре дра ме После 
мили јон годи на било срп ских ауто ра у 
чијим се лите рар ним оства ре њи ма 
јавља ју одре ђе ни еле мен ти науч не фан
та сти ке, при ме ра ради, код Ата на си ја 
Стој ко ви ћа, Симе Милу ти но ви ћа Сарај
ли је, Јова на Субо ти ћа, тек је дело Дра гу
ти на Или ћа у пот пу но сти жан ров ски 
одре ђе но. Фан та сти ка се јавља и у низу 
дру гих Или ће вих дра ма, одно сно рома на 
и при ча, али тамо она има дру га чи ји 
пред знак, јавља ју ћи се као фол клор на, 
рели гиј ска или мистич ка. Једи но се у 
дра ми После мили јон годи на јавља 
амби ци ја да се фан та стич но раци о на ли

зу је, што пред ста вља темељ но НФ 
покри ће (в. Енци кло пе ди ја науч не фан
та сти ке). Вред но је напо ме ну ти да еле
мен те науч не фан та сти ке про на ла зи мо 
и у Или ће вом крат ком рома ну Секунд 
веч но сти. Овај „источ њач ки роман“ казу
је о индиј ском прин цу Пања ти  Сахи ба 
који ће на дан вен ча ња дожи ве ти науч но 
фан та стич но иску ство. Пре пола ска на 
обред како би одао послед њу почаст 
мртвој Дамјан ти, Пања ти  Сахи ба сила
зи у девој чи ну гроб ни цу. Међу тим, након 
само неко ли ко моме на та, када усле ди 
изла зак из гроб ни це, наћи ће се деве де
сет годи на у будућ но сти.

После мили јон годи на, дело одре ђе
но као тра ги ко ме ди ја са про ло гом у три 
чина, пред ста вља сво је вр сну анти у то
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пиј ску визи ју, чија се рад ња оди гра ва у 
дале кој будућ но сти, што се исти че већ у 
самом насло ву. Тер мин анти у то пи ја је у 
нерас ки ди вој вези за ста ри јим тер ми
ном –  уто пи јом. Уто пи ја име дугу је 
Тома су Мору, који је тај назив ско вао од 
грч ке речи неместо, тј. непо сто је ће 
место. 

Или ће во анти у то пиј ско науч но фан та
стич но оства ре ње, као један од првих 
гла со ва сум ње у будућ ност коју је пред
ви ђао девет на е сти век, има за уло гу да 
суд би ну људ ске циви ли за ци је и ново на
ста лог дру штва, при ка же у вео ма непо
вољ ном и црном све тлу. Дра ма осли ка ва 
два аспек та јед ног про бле ма који су 
роман ти ча ри тек наслу ћи ва ли, а који је 
кул ту ра Евро пе при кра ју девет на е стог 
века тек почи ња ла да при ме ћу је и раз у
ме. Први аспект се одно си на пита ње 
гра ни ца тех но ло шког напрет ка и њего вог 
усме ра ва ња пре ма одре ђе ним вред но
сти ма. Дру ги аспект јесте пита ње после
ди ца ова квог напрет ка по људ ске међу
од но се, по људ ски емо тив ни и етич ки 
свет. У све ту инду стриј ског напрет ка, у 
коме науч ни поглед на свет посте пе но 
заме њу је рели гиј ски, било је при род но 
да Дра гу тин Илић, који са изра зи тим 
непо ве ре њем пра ти раз вој мате ри ја ли
зма, осе ти страх и поку ша да га изра зи 
(Фрајнд).

Или ће ва визи ја наших дале ких пото
ма ка, изра зи то је там на и нега тив на, 
пошто он ево лу ци ју види као „про грес 
чове чан ства у тех нич ком сми слу, али и 

као изра зи ти регрес у етич ком, емо ци о
нал ном и уоп ште хума ном сми слу“ 
(Дамја нов). Цен тар деша ва ња у будућ
но сти јесте пра шу ма и то на месту где је 
пре мили он годи на ста јао град Париз. 
Дакле, нека да шња пре сто ни ца европ ске 
кул ту ре, слав ни град, непро це њи вих 
зна ме ни то сти, услед стра вич ног раз вит
ка нау ке и тех ни ке у пот пу но сти је ого
љен и пре тво рен у густу, непро ход ну 
ста ру шуму. Људ ску циви ли за ци ју у 
будућ но сти заме њу ју при пад ни ци Духо
све та, апсо лут ни вла да ри уни вер зу ма. 
Тај свет се про сти ре кроз читав Сун чев 
систем и њега чине, како пред став ни ци 
тех но ло шки уса вр ше ног људ ског рода, 
тако и ста нов ни ци Мер ку ра и Мар са. 
Међу ва си он ско удру же ње Духосве та 
има при зна ње од стра не Ура но вог кон
гре са, на челу са слав ним сена том, 
саста вље ним од свих пред став ни ка поје
ди них пла не та Сун че вог систе ма. 

Пред став ни ци новог све та су уисти ну 
чове ко ли ки и има ју ово зе маљ ска име на 
као што су Зоран, Лахан, Стан ко, Све
тла на, али се ипак у пот пу но сти раз ли ку
ју од дана шњег чове ка. Бесмрт ни су, што 
је усло вље но изван ред ним напрет ком 
меди ци не и био ло ги је, има ју изу зет но 
раз ви је ну тех но ло ги ју – тач ни је тех но ло
шко савр шен ство, као и супер и о ран 
инте лект. Oмогућeно им је да неве ро ват
ном брзи ном лете кроз све мир, са пла не
те на пла не ту и сти жу до нај у да ље ни јих 
зве зда – таквом брзи ном да се могу 
виде ти само као ужа ре на магле на маса. 

У тој дале кој будућ но сти, након про па
сти људ ске циви ли за ци је, на Земљи су 
пре о ста ла само два жива чове ка, мудри 
Натан и син му Дани јел. Чиње ни ца коју 
не тре ба изо ста ви ти јесте да ова два 
јуна ка има ју библиј ска име на. То, дака ко, 
не може бити слу чај ност, јер како исти че 
Мар та Фрајнд „асо ци ја ци ја на Библи ју 
успо ста вља одре ђе ни сим бол јудеохри
шћан ске тра ди ци је, хри шћан ске иде је о 
љуба ви пре ма бли жњем – жени, роди те
љу, дете ту, при ја те љу“. Наи ме, Натан је 
био библиј ски  про рок, који је живео у 
вре ме вла да ви не царе ва Дави да и Соло
мо на. Пре ма Дру гој књи зи Саму и ла, он 
је про рок који је про гла сио Божи ју казну 
цару Дави ду након царе вог пре љуб нич
ког чина са Вит са ве јом и уби ства њеног 
мужа, Ури ја Хети та. Дани јел или Дани ло 
(„Судио му бог“) је био ста ро за вет ни про
рок о коме све до чи  Књи га про ро ка 
Дани ла. 

Ново на ста ло вре ме ће Ната на и Дани
је ла при си ли ти да се наги, ору жа ни стре
лом и луком непре ста но скри ва ју у при
кри ве ним јазби на ма и међ шибљем, 
поку ша ва ју ћи да умак ну новим вла да ри
ма који их лове месе ци ма као рас пла ше
ну дивљач. У тра га њу за егзем пла ри ма 
земаљ ских живо ти ња ста нов ни ци Духо
све та посеб но задо вољ ство нала зе у 
тре нут ку, када након више ме сеч ног 
лова, успе ва ју да заро бе Ната на и Дани
је ла. Затва ра ју их у кавез због дивља
штва и успе ва ју да их нау че гово ру ста
нов ни ка Духосве та, што и пред ста вља 
оки дач њихо ве тра ге ди је. Потвр да нај ни
жег ступ ња људ ског живо та јесте Зора
но ва наме ра да Ната на и Дани је ла 
покло ни сво јој супру зи Све тла ни, све
стан да ће пра тип изу мр ле живо ти ње 

Шта ви ше, „људи“
су пре ма суду

будућ но сти чак 
дивљач ни ји и

крво жед ни ји од
оста лих живо ти ња,

јер осим тога што су 
уби ја ли живо ти ње за 
сво ју исхра ну, они су 

се и међу соб но кла ли, 
те и она ко кра так 

живот додат но
скра ћи ва ли.
Духосвет ће

закљу чи ти да је
од свих зве ри ’човек‛ 

ипак био нај о па сни ја...
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бити досто јан поклон, неви ђен у Духо
све ту. 

Пре ма схватaњу при пад ни ка Духосве
та, основ не карак теристикe чове ка могу 
се сма тра ти зби ром осо би на свих живо
ти ња, што је пре ма њихо вом науч ном 
мишље њу, доказ да је са живо ти ња ма 
био у непо сред ном срод ству: „Осо би не 
’чове ка’ саста вље не су из сви ју живо ти
ња (...) Тако по хра ни био је сли чан хије
на ма, јер се и он ранио леши на ма поу би
ја них живо ти ња; а осим тога имао је и 
осо би не воло ва или дру ге сто ке, која 
пасе тра ву. Гла ва ’чове ка’, после изве
сних годи на, обра сте сва у дугач ку дла ку, 
као на при мер, у медве да. Ето погле дај
те ова мања још није у дла ку обра сла, те 
зато је више нама слич на него ли ова 
већа. – Ове живо ти ње спо ра зу ме ва ју се 
нека квим мумла њем, које нази ва ју 
’говор’ а које би нас јако под се ћа ло на 
кре шта ње дана шњих папа га ја“ (Илић). 
Шта ви ше, „људи“ су пре ма суду будућ но
сти чак дивљач ни ји и крво жед ни ји од 
оста лих живо ти ња, јер осим тога што су 
уби ја ли живо ти ње за сво ју исхра ну, они 
су се и међу соб но кла ли, те и она ко кра
так живот додат но скра ћи ва ли. Духо
свет ће закљу чи ти да је од свих зве ри 
’човек‛ ипак био нај о па сни ја...

То је, дакле, био суд Духосве та, суд 
будућ но сти. Нај зна чај ни ја раз ли ка изме
ђу ових све то ва огле да се у емо тив ном 
саста ву лич но сти. Иако је Духосвет 
„над ма шио сва науч на и тех нич ка зна ња 
која су пре ва зи шла све поку ша је људ ске 
циви ли за ци је, ново на ста ло дру штво је 
пот пу но осло бо ђе но тере та емо ци ја“ 
(Јовић) што је ипак нај сна жни ји пока за
тељ ствар них, нај ду бљих и нај и скре ни
јих људ ских карак те ри сти ка. Госпо да ри 
све ми ра у дале кој будућ но сти, нису спо
соб ни да пре по зна ју и осе те људ ске емо
ци је. 

Рато ви, глад, боле сти, међу соб на уби
ства не посто је у будућ но сти. Људи 
Духосве та чак посе ду ју морал ни серум 
који оне мо гу ћа ва и забра њу је кра ђу и 
лаж. Све ово може да се учи ни као изу
зет но савр шен ство, али оно је запра во 
нељуд ско савр шен ство, лише но људ ске 
емо ци о нал но сти. Ипак, некон тро ли са на 
радо зна лост, љубо мо ра, над ме та ње, 
кон ку рен ци ја и сплет ка ре ња, људ ске су 
осо би не које су се задр жа ле и у новом 
све ту. У тре ћој гру пи лико ва, у мер ку ри
јан ци ма, нази ре мо конач ни исход тех но
ло шке рево лу ци је и њеног дело ва ња на 
жива бића, виђен кроз нао ча ре Дра гу ти
на Или ћа – тач ни је „пот пу ни слом и рас
пад емо тив ног и морал ног кодек са што 
га је ство ри ла хума на циви ли за ци ја“ 
(Фрајнд). 

Нај зад, моћ нау ке и апсо лут не раци о
нал но сти потвр ђу је сво ју окрут ност и 
тра ги ко мич не међу људ ске одно се. У 
тре нут ку Дани је ло ве и Ната но ве одлу ке 
да извр ше само у би ство, про ис те кле из 
немо гућ но сти опстан ка у тако суро вом 
све ту, без емо ци ја и умет но сти, при пад
ни ци Духосве та су само про ко мен та ри
са ли: „Грд на ште та! Како су поква ри ли 
кожу“ (Илић). Мудри Натан, пред смрт 
сво ју про го ва ра о све ту будућ но сти, који 
је изгу био могућ ност да воли, пошту је, 
ува жа ва, раз у ме и има веру у иде а ле: 

„Погле дај те ви, децо савр шен ства, у 
коме се ништа не осе ћа, ништа не жели; 
у овом пони ште ном живо ту лежи тра ге
ди ја целог чове чан ства (...) У опа кој бури 
суд би не сло мио се брод чове чан ства; 
али чове чан ству беше мили је бори ти се 
са тала си ма њези ним него ли пло ви ти 
по уста ја лој бари вашег савр шен ства, 
коју ника кав вихар покре ну ти не може“ 
(Илић). 

Слом и неста нак људ ских нај зна чај ни
јих карак те ри сти ка, немо гућ ност емпа ти
је, свет у коме разум, тех ни ка и нау ка 
има ју пре власт над емо ци ја ма – основ
ним одли ка ма људ ске сушти не, потвр ђу
је анти у то пиј ску визи ју, коју нам Дра гу тин 
Илић сли ко ви то при ка зу је. Људи који су 
све де ни на живо тињ ску меру и ново на
ста ли свет који је про ис те као из сна жног 
раз во ја нау ке и тех ни ке, глав ни су пока
за те љи дегра да ци је кул тур них, рели ги о
зних, фило зоф ских и соци јал них аспе ка
та (Јовић). Да ли посто ји ика ква рав но
прав ност у суро вој бор би људ ских ство
ре ња и маши на? Да ли  људи, ору жа ни 
емо ци ја ма, про тив ауто ма та чије је глав
но оруж је разум има ју ика кву шан су?

Др Сне жа на Булат

Слом и неста нак
људ ских

нај зна чај ни јих
карак те ри сти ка,

немо гућ ност емпа ти је, 
свет у коме разум,

тех ни ка и нау ка има ју 
пре власт над

емо ци ја ма – основ ним 
одли ка ма људ ске 

сушти не, потвр ђу је 
анти у то пиј ску визи ју, 

коју нам Дра гу тин 
Илић сли ко ви то

при ка зу је
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УХАП ШЕН У ЗАГРЕ БУ ПО ИНТЕР ПО ЛО ВОЈ ПОТЕР НИ ЦИ

Дво ји ца и даље у бек ству
Осум њи че ни Филип 

Милу ти но вић (28) из 
Срем ске Митро ви

це, који се нала зи на интер
по ло вој потер ни ци, због 
поку ша ја уби ства поли цај
ца Вла ди ми ра Недељ ко
ви ћа и затвор ског чува ра 
Миро сла ва Мањо ша, тако
ђе из  Срем ске Митро ви це, 
ухап шен је у поне де љак 3. 
децем бра на загре бач ком 
аеро дро му.  У Хрват ску  је 
доле тео ави о ном, кори сте
ћи лажне доку мен те, пре
не ли су хрват ски меди ји, 
дода ју ћи да му  је одре ђен 
екс тра ди циј ски при твор и да 
се он не про ти ви изру че њу.

Милу ти но вић се нала зио 
у бек ству од кра ја децем
бра про шле годи не, када 
је поли ци ја за њим рас пи
са ла потер ни цу. Инци дент 
се дого дио у срем ско ми
тро вач кој Цар ској пала ти, 
где је уче ство вао са још 
пето ри цом сво јих сугра ђа
на, када су Недељ ко ви ћа и 
Мањо ша прво тукли, маса
кри ра ли и на кра ју пуца ли 

на њих. Након инци ден та, 
који се оди грао у ноћи изме
ђу 10. и 11. децем бра, акте
ри овог крва вог пира су били 
у бек ству, да би тро ји ца од 
шесто ри це, била ухап ше
на почет ком годи не у Бања 
Луци, и то Влат ко Тоја гић 
(40), Бојан Павло вић (30) и 
Живан Дра гој ло вић (29), док 

су још дво ји ца и даље у бек
ству.

У крва вој тучи, која је 
потре сла не само гра ђа
не Срем ске Митро ви це, 
већ и реги о на, тешке теле
сне повре де задо би ли су 
Недељ ко вић и Мањош, 
који те вече ри нису били на 
слу жбе ној дужно сти. Њих 

дво ји цу је напа ла гру па 
мушка ра ца у уго сти тељ ском 
објек ту, задав ши им удар це 
рука ма, затим раз би је ним 
фла ша ма по телу. Од задо
би је них повре да мла ди ћи 
и данас има ју ожиљ ке, који 
их под се ћа ју на овај  немио 
дога ђај.

С. Костић

Место на ком се одиграла туча: Царска палата у Сремској Митровици

Тражио новчиће
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Шиду, зате кли су у сео ском ата
ру педе сет дво го ди шњег мешта ни на како 
руч ним детек то ром за метал и ашо вом 
пре тра жу је терен. 

Код њега нису про на ђе ни пред ме ти 
архе о ло шке башти не, али ни одо бре ње за 
архе о ло шко истра жи ва ње које изда је над
ле жно Мини стар ство. 

Због посто ја ња осно ва сум ње да је извр
шио кри вич но дело нео вла шће но изво ђе
ње архе о ло шких радо ва, про тив мешта ни
на биће под не та кри вич на при ја ва, над ле
жном тужи ла штву.

Запле њен кока ин
и мари ху а на

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Руми и Инђи ји, у одво је ним 
запле на ма, оду зе ли су 10 гра ма кока и на и 
више од 90 гра ма мари ху а не.

Поли ци ја у Руми кока ин је про на шла 
при ли ком кон тро ле пут нич ког ауто мо би ла 
мар ке пежо, на ула зу у Хрт ков це, којим је 
упра вљао два де сет ше сто го ди шњи мушка
рац, а кеси ца са дро гом се нала зи ла на 
поду ауто мо би ла.

Тако ђе, при пад ни ци Мини стар ства уну
тра шњих посло ва у Инђи ји су током редов
не патрол не делат но сти, код два де се то го
ди шња ка про на шли 92,5 гра ма мари ху а не 
и два пако ва ња ризли за мота ње цига ре та.

Про тив обо ји це биће, по нало гу над ле
жних тужи ла шта ва, под не те одго ва ра ју ће 
кри вич не при ја ве. 

Непри ја вље ни
рад ни ци

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Инђи ји су, при ли ком кон тро ле 
јед ног уго сти тељ ског објек та у Инђи ји, код 
осам на е сто го ди шњег мла ди ћа про на шли 
12 кеси ца са сувом биљ ном мате ри јом 
сум њи вом на мари ху а ну. Након вешта че
ња ове мате ри је, про тив њега биће под не
та одго ва ра ју ћа кри вич на при ја ва. 

Тако ђе, поли ци ја је у лока лу зате кла два 
рад ни ка без скло пље ног уго во ра о раду 
или неком дру гом виду анга жо ва ња. 

Про тив два де сет тро го ди шњег вла сни ка 
уго сти тељ ског објек та, над ле жном тужи
ла штву биће под не та кри вич на при ја ва 
због повре де пра ва по осно ву рада и пра
ва из соци јал ног оси гу ра ња. 

Тешка теле сна 
повре да

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли 
су А. Н. (25) из Срем ске Митро ви це, због 
посто ја ња осно ва сум ње да је извр ши ла 
кри вич но дело тешка теле сна повре да. 

Сум ња се да је она, изне на да, ножем у 
леђа убо ла три де сет тро го ди шњу позна ни

цу, док је изла зи ла из куће у којој су се 
зајед но нала зи ле. Повре ђе на жена је 
збри ну та у срем ско ми тро вач кој бол ни ци. 

По нало гу над ле жног тужи о ца, А. Н. је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, након 
чега, уз кри вич ну при ја ву је дове де на на 
саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла штво у 
Срем ској Митро ви ци. 

Украо мили он 
дина ра

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Руми ухап си ли су И. Ђ. (24) због 
посто ја ња осно ва сум ње да је извр шио 
кри вич на дела тешка кра ђа и нео вла шће
но држа ње опој них дро га и Д. Н. (33), обо
ји ца из Шап ца, који се сум њи чи за нео вла
шће ну про из вод њу и ста вља ње у про мет 
опој них дро га и тешку кра ђу у пома га њу.

Сум ња се да је И.Ђ. из помоћ не про сто
ри је у дво ри шту куће свог посло дав ца на 
под руч ју Руме украо мили он дина ра, а 
потом оти шао до куће позна ни ка Д. Н. који 
ста ну је у непо сред ној бли зи ни.

Поли ци ја је нај пре у кући у којој И.Ђ. 
бора ви про на шла мању коли чи ну мари ху
а не и диги тал ну ваги цу, а затим је у кући Д. 
Н. про на ђен И.Ђ. При ли ком пре тре са, у 
овој кући запле њен је 981 грам мари ху а не, 
спа ко ва не у више нај лон ских кеса и паке
та, као и две диги тал не ваги це.

По нало гу над ле жних тужи ла шта ва 
њима је одре ђе но задр жа ва ње до 48 сати 
након чега ће, уз кри вич ну при ја ву, бити 
спро ве де ни тужи о ци ма.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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КА КО ЈЕ АДВО КА ТИ ЦА ИЗ ВАР ША ВЕ ИЗА БРА ЛА ДА ЖИ ВИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Вар ша ву хоће да за ме ни 
Срем ском Ми тро ви цом

Ми слим да је жи вот
у Ср би ји бо љи за то 

што има те леп ше
вре ме. То пло је и
има мно го сун ца,

што баш и ни је че сто
у Пољ ској. Љу ди су 

го сто при мљи ви и
хо ће да по мог ну.

Ту су Ср би и По ља ци 
до ста слич ни.
Во ли мо да се

дру жи мо, ка же
Иво на Ми јер ца лек, 

По ља ки ња ко ја је
иза бра ла да жи ви у 

Срем ској Ми тро ви ци

Срп ски је зик као стра ни се учио 
на уни вер зи те ти ма ши ром Евро
пе. Ме ђу тим, на кон де ша ва ња 

де ве де се тих го ди на и про ме на у Ср би
ји, број лек то ра та се зна чај но сма њио. 
Од не ка да шњих не ко ли ко сто ти на у 
ви ше од 30 др жа ва, оста ло је са мо 26. 
Хр ва ти, Бо шња ци и Цр но гор ци су 
ис ко ри сти ли на шу не за ин те ре со ва
ност и осво ји ли сво је лек то ра те. Они 
ни су ште де ли сред ства ни ти ам би ци је. 
Схва ти ли су да је бри га о је зи ку пи та
ње на ци о нал ног иден ти те та и исто ри
је. Ме ђу тим, на ђе се по ко ји аван ту ри
ста ко ји по же ли да на у чи наш је зик. 

Јед на од њих је Иво на Ву ја нић 
(де во јач ко Ми јер ца лек) из Пољ ске. 
Ро ђе на је у Вар ша ви, по за ни ма њу је 
адво ка ти ца. Ка ко и са ма ка же, же ља 
да на у чи срп ски је зик се ја ви ла са свим 
слу чај но и то за хва љу ју ћи то ме што је 
по че ла да га ји псе. Иво на на гла ша ва 
да јој је га је ње па са отво ри ло мно га 
вра та и на тај на чин је упо зна ла мно го 
љу ди и мно го про пу то ва ла. 

– Јед ном при ли ком сам 2014. го ди
не про да ла ле пог цр ног бул те ри је ра у 
Ср би ју. Но ви вла сни ци су би ли Ма ђа
ри, а ја ни сам зна ла ма ђар ски. Та ко 
сам до шла на иде ју да поч нем да 
учим срп ски је зик. Мо рам да при знам 
да ми је би ло те шко да на ђем не ког 
про фе со ра ко ји би ме учио. Про ба ла 
сам у мно гим при ват ним шко ла ма. 
По сто ји Лек то рат за срп ски је зик и 
књи жев ност у Вар ша ви, али они ни су 
мо гли да ми иза ђу у су срет. Та ко ђе, 
би ло ми је те шко да на ђем не ку од го
ва ра ју ћу ли те ра ту ру. Не ка ко је срп ски 
као не ви дљив. Ус пе ла сам да на ђем 
пре да ва ча пре ко срп ске и пољ ске 
ам ба са де. По че ла сам са ча со ви ма 
2015. го ди не са Не шом, Ср би ном ко ји 
жи ви у Пољ ској. 

Иво на на во ди да су јој у уче њу је зи
ка нај те жи па де жи.

– Има до ста слич но сти из ме ђу срп
ског и пољ ског је зи ка, али на рав но 
по сто је ре чи ко је се раз ли ку ју. Де кли
на ци ја ми је те шка. Не знам за што се 

стал но бу ним код ре чи де ца и вра та. 
Ка да при ча те по ла ко, све раз у мем и 
не сти дим се да од го ва рам. Знам да 
гре шим пу но, али се на дам да ћу вре
ме ном го во ри ти као пра ви Ср бин, 
ка же на сме ја на и ве дра По ља ки ња. 

Ка сни је су је жи вот и суд би на ве за
ли за Ср би ју и Срем ску Ми тро ви цу за 
ко ју ка же да је леп и при ја тан град. 

– Ов де су љу ди по ште ни, при јат ни, 
ве ли ког ср ца и сви по ку ша ва ју да ме 
на у че по не ку но ву реч. Ни сам има ла 
не при јат но сти, а и ка ко бих, кад сам 
ов де на шла љу бав свог жи во та, са да
шњег му жа и то ми је нај ва жни ја 
ствар. Ле па је оба ла Са ве, во лим ту 
да ше там кад до ђем. У овом гра ду 
жи вот је спо ри ји и мир ни ји, не го у Вар
ша ви, ка же Иво на.

У ја ну а ру ће она и њен муж до би ти 
бе бу. Ка же да ће се зва ти Ни ко ла, јер 
је то име ко је од го ва ра и Ср би ма и 
По ља ци ма. У Ср би ји јој се до па да ју 
љу ди, вре ме и хра на.

– Ми слим да је жи вот у Ср би ји бо љи 

СР БИ И ПО ЉА ЦИ СУ СЛИЧ НИ: Ив но на Ву ја нић  Ми јер ца лек
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–  По че ла сам да га јим бул те ри је
ре пре осам на ест го ди на. То је ка сни
је пре ра сло у ве ли ку љу бав. Че сто 
идем са сво јим пси ма на ра зна так
ми че ња по Евро пи: Сло вач ка, Че шка, 
Ср би ја, Ли тва ни ја, Ма ђар ска, Аустри
ја... Бул те ри је ри су нај бо љи љу бим
ци на све ту, кроз смех ка же Иво на.

Она не кри је по нос због ти ту ла ко је 
је осво ји ла.

– Мо ји пси су шам пи о ни и по бе ди
ли су на мно гим из ло жба ма. Ве о ма 
се тру дим око њих. То су ство ре ња 
ко ја без у слов но да ју љу бав. Сва ке 
две до три го ди не имам јед но ле гло. 
Во лим да се бри нем о њи ма, да се 
играм с њи ма и во дим их у шет њу. 
Те шко ми је ка да тре ба да иду код 
но вих вла сни ка. Та ко ђе, во дим ра чу
на да они бу ду до бри за њих. Де ша
ва ло ми се и да их вра тим ку ћи, ако 
ви дим да они па те у но вом до му, 
ка же Иво на.

Мо ји пси
су шам пи о ни

за то што има те леп ше вре ме. То пло је 
и има мно го сун ца, што баш и ни је 
че сто у Пољ ској. Љу ди су го сто при
мљи ви и хо ће да по мог ну. Ту су Ср би 
и По ља ци до ста слич ни. Во ли мо да се 
дру жи мо, раз го ва ра мо, оде мо на 
пи ће... 

Иво на ис ти че да су еко ном ске при
ли ке у Пољ ској ма ло бо ље, не го у 
Ср би ји:

– У Пољ ској је лак ше на ћи по сао, а 
и пла те су ве ће не го у Ср би ји. Це не су 
слич не, ма да је оде ћа ма ло ску пља 
не го у Ср би ји. 

Сво је оду ше вље ње хра ном и пи ћем 
не кри је.

– Има те нај бо ље ме со на све ту: 
ће ва пе, пље ска ви це, ку лен, али и сла
ни сир је баш до бар. У сва ком до ма
ћем ре сто ра ну хра на је врх. Во ће и 
по вр ће је до бро. Има те и бу рек ко ји 
обо жа вам. Ми то у Пољ ској не ма мо. 
Обо жа вам ра ки ју од ду ње и ме да. 
Не ко ли ко пу та сам би ла на фе сти ва
ли ма ра ки је и ви на – то је не што сјај
но!

Је ди но што из два ја као ло ше у 
Ср би ји је пре воз и би ро кра ти ја.

– Не ма мно го ства ри ко је ми се не 
сви ђа ју у Ср би ји. То би мо жда мо гао 
би ти пре воз. Ако не маш ауто у Ср би ји, 
те шко је да пу ту јеш од ме ста до ме ста. 
Та ко ђе, сме та ми ве ли ка би ро кра ти ја 
у оп шти ни, на при мер. 

Ова адво ка ти ца нам пре по ру чу је да 
по се ти мо Пољ ску:

– Пољ ска је ле па као и Ср би ја. Ка да 
до ла зи те у Пољ ску, оба ве зно мо ра те 
да по се ти те Вар ша ву, Кра ков или 
Гдањск. Има мо ле пу при ро ду и је зе ра 
где мо же те да пе ца те, пла ни не где 
мо же те да ски ја те и ле по, али хлад но 
мо ре, за кљу чу је Иво на.

З. По по вић

ШИД: ШЕСТО ДЕ ЦЕМ БА СКЕ СЛО БО ДАР СКЕ ПРО МО ЦИ ЈЕ 

Пред ста вље не
три књи ге

У окви ру про гра ма обе ле жа ва ња 
6. децем бра, Дана осло бо ђе ња 
Шида, у сали Народ не библи о

те ке „Симе он Пишче вић“  3. децем бра 
2018. годи не, одр жа но је књи жев но вече, 
на ком је пред ста вље на књи га Шид ско 
небо, ауто ра Недељ ка Тер зи ћа. О књи зи 
је гово рио Срђан Мале ше вић, дирек тор 
Кул тур нообра зов ног цен тра Шид, поја
снив ши да она обу хва та теме, како се из 
насло ва да и наслу ти ти, из шид ског под
не бља. Као изда вач ове књи ге пот пи су је 
се КОЦ Шид. 

Дру го вече за редом, КОЦ Шид, у окви
ру ово го ди шњих шесто де цем бар ских 
сло бо дар ских про мо ци ја се поја вљу је 
у уло зи изда ва ча. У сали библи о те ке, 
у уто рак 4. децем бра, пред ста вље на је 
нова књи га Бори са Фај фри ћа Огле ди 
из про шло сти цркве. По речи ма рецен
зен та доц. др Бори са Стој ков ског, књи га 
све ште ни ка Бори са Фај фри ћа, запра во 
пред ста вља збир њего вих чла на ка и сту
ди ја о наиз глед раз ли чи тим, али међу
соб но врло пове за ним тема ма. Са јед не 
стра не, Борис Фај фрић је пра во слав
ни све ште ник, али се као док то ранд на 
Пра во слав ном бого слов ском факул те ту 
у Бео гра ду, на озби љан и мето до ло шки 
уте ме љен начин бави и исто ри јом Цркве.

– Током мастер и док тор ских сту ди ја, 
често сам вре ме про во дио чита ју ћи књи
ге разних садр жи на и тако сво је зна ње 
обо га ћи вао. Желе ћи да сво је ново сте че
но зна ње пре не сем дру ги ма, писао сам 
науч не радо ве и обја вљи вао их у науч
ним часо пи си ма, те ова књи га садр жи 
збир ку мојих науч них радо ва, наста лих 
током про те клих годи на, каже аутор.

При сут не је, у име орга ни за то ра 
поздра вио Срђан Мале ше вић дирек
тор КОЦ, изра зив ши задо вољ ство што у 
нашем гра ду мла ди наста вља ју тра ди ци
ју писа ња по узо ру на ста ри је гене ра ци
је. О књи зи Бори са Фај фри ћа,  гово рио 

је проф. Душан Лукић, овог пута у уло
зи лек то ра. Про фе сор Лукић је, изме ђу 
оста лог, рекао да је књи га за све узра
сте и све вре мен ска, те је као такву тре ба 
про чи та ти.

Алек са Мла де но вић је ново име на 
шид ском књи жев ном небу. За свој прве
нац иза брао је наслов Фронт пре ки ну
те мла до сти, којим жели да зашти ти 
од забо ра ва пат њу, кроз коју су мешта
ни њего вог села (Ваши ца), као и чита ве 
земље пре тр пе ли за вре ме Дру гог свет
ског рата.

 Роман је сачи њен од крат ких, по фор
ми јед на ких при ча, које зајед но чине 
цели ну и воде нас кроз ток и рад њу при
че. Дакле, тема рома на је Дру ги свет ски 
рат и про бој Срем ског фрон та, а рад ња 
је сме ште на у сам дом Алек се Мла де но
ви ћа, у Ваши цу, Шид и око ли ну.

– Пред чита о ци ма је роман, који од 
самог почет ка па до кра ја, држи пажњу 
и који, поред при че о гене ра ци ји хра брих 
људи спрем них на сва ку жртву ради 
одбра не сво је земље од фаши зма, носи 
у себи и сна жну анти рат ну пору ку, али 
и пору ку да сви они који су пали, нису 
дали сво је живо те уза луд, јер захва љу
ју ћи и Алек си, нису забо ра вље ни, те је 
и ово дело сво је вр стан дуг пре ма сви ма 
њима…– каже у сво јој рецен зи ји Сања 
Тир кај ло.

Тре ће вече за редом, књи жев ну про мо
ци ју у сали Народ не библи о те ке,  отво
рио је Срђан Мале ше вић, дирек тор КОЦ 
Шид. Вред но поме на је и то да је ово 
тре ћа књи га, која је пред ста вље на у три 
дана, а чији је изда вач упра во КОЦ Шид 
и чији су ауто ри у два слу ча ја, мла ди 
зави чај ни ства ра о ци. Мале ше вић је под
се тио, да Мла де но вић дола зи из Ваши
це, ода кле је и Бла го ја Јастре бић.

Тежња КОЦ Шид ће бити да и даље 
под сти че рад и ства ра ла штво мла дих. 

Д. Попов

Душан Лукић, Борис Фај фрић и Срђан Малешевић
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ЦЕН ТАР БОРИ ЛАЧ КИХ СПОР ТО ВА АТО МАЦ

Место где деца поста ју људи
У атом ском скло ни шту у 

насе љу Орао у Срем
ској Митро ви ци, већ 

ско ро две деце ни је функ ци о
ни ше Цен тар бори лач ких 
спор то ва Ато мац, сте ци ште 
истин ских љуби те ља бори
лач ких вешти на. Пре ма 
речи ма Алек сан дра Алим пи
ћа, тре не ра и осни ва ча овог 
Цен тра, чита ва при ча око 
Атом ца поче ла је пре 18 
годи на.

– Ини ци ја ти ва је кре ну ла 
2000. годи не, када сам 
почео да радим у поли ци ји. 
Иде ја је била да нађе мо 
про стор где ћемо да тре ни
ра мо поли цај це, и осно ва ли 
смо га ми, поли цај ци. Кон
цепт клу ба је био зами шљен 
тако да у њему тре ни ра ју 
само поли цај ци, али, вре ме
ном, дошло је до мол би да у 
клу бу поч ну да тре ни ра ју и 
деца поли ца ја ца. Међу тим, 
да не би дошло до дис кри
ми на ци је, омо гу ћи ли смо и 
дру гој деци да дола зе. 
Данас, сва ко вече око 150 
деце про ђе кроз клуб, кроз 
тре нинг – почи ње при чу 
Алек сан дар Алим пић.

Пре ма њего вим речи ма, у 
окви ру Атом ца функ ци о ни шу 
Џју џит су клуб Без бед ност и 
Кара те клуб Срем, који су 
чла но ви зва нич них гран ских 
саве за на нивоу репу бли ке.

– У окви ру Џју џит су клу ба 
Без бед ност посто ји неко ли
ко сек ци ја. Ради се о Кик
бокс сек ци ји, ком батџју  џит
су и ММА. Кикбокс, ком бат 
и ММА сек ци је напра вље не 
су пре вас ход но за ста ри је. 
Пошто је ММА данас све 
попу лар ни ји, дози ра ли смо 
пре ма узра сту који део 
мешо ви тих бори лач ких 
вешти на може мо да пру жи
мо сво јим пола зни ци ма у 
одго ва ра ју ћем момен ту. 
Што се тиче кикбок са, он је 
један вид кар дио тре нин га, 
јер нема вели ког директ ног 
кон так та и све је кон тро ли
са но, а са дру ге стра не, 
пола зник ипак тре ни ра и 
тако се и осе ћа. Ком бат Џју 
џит су је пред ви ђен за  ста
ри је узра сне кате го ри је, 
одно сно сред њо школ це и 
ста ри је, и наме њен је они ма 
који се не задо во ља ва ју 
спорт ском џју џит сом. То 
под ра зу ме ва да уче сни ци 
има ју сву заштит ну опре му, 
а кон такт им је дозво љен. У 
окви ру ММА ради мо гре
плинг, рва ње и све оно што 
од кан ди да та може да 
напра ви бор ца. Учи мо их да 
буду спрем ни на сва ку ситу
а ци ју у бор би, било да је у 
пита њу спорт или ства ран 
живот – рекао је Алек сан
дар Алим пић. Алек сан дар Алим пић

Александар Алимпић са тренерима и пола зни ци ма



4312. DECEMBAR 2018.  M NOVINE

Осни вач, тре нер и пред
сед ник Кара те клу ба Срем, 
који посто ји од 2014. годи
не, Ива Вин ко вић, каже да 
иза њега сто је чети ри так
ми чар ске сезо не.

– Сва ке годи не смо све 
бољи. Ове годи не има мо 
шест држав них прва ка и 
два бал кан ска. Ову так ми
чар ску сезо ну завр ши ли 
смо као један од нај у спе
шни јих клу бо ва у Срби ји у 
окви ру мла ђих узра сних 
кате го ри ја. Тако ђе, тра ди
ци о нал но орга ни зу је мо 

дру же ња изме ђу клу бо ва 
бори лач ких вешти на, јер 
сви ма нам је зајед нич ко то 
што воли мо јапан ске 
вешти не – при ча Ива Вин
ко вић, која је недав но осно
ва ла и Кара те клуб Мачва у 
Мачван ској Митро ви ци, 
тако да и Митров ча ни са 
дру ге стра не Саве има ју 
при ли ку да се опро ба ју у 
овој бори лач кој вешти ни.

Ина че, Ива је и тре нер 
репре зен та ци је Срби је за 
каде те, јуни о ре и мла ђе 
сени о ре.

Кара те клуб Срем

Како каже, сва ка непри
ме ре на при ме на силе и 
демон стри ра ње наси ља је 
пола зни ци ма забра ње но.

– Чла но ви нашег клу ба 
нису насил ни људи. Стро го 
је забра ње но да се на било 
који начин угро жа ва неко ко 
је сла би ји од тебе. Оно што 
ми учи мо, учи мо због свог 
здра вља, задо вољ ства и 
евен ту ал но само за шти те. 
Поред мене, који сам радио 
у поли ци ји, БИАи, сада 
радим као управ ник затво ра, 
не може да бора ви неко ко 
није пре све га човек, па тек 
онда све оста ло. Све што 
има везе са било каквим 
видом немо ра ла не може да 
опста не поред мене. 

Како каже, у Атом цу се 
редов но орга ни зу ју спорт ска 
дру же ња за све чла но ве, 
свих узра ста.

– Има мо и лет ње и зим ске 
спорт ске кам по ве. Поку ша
ва мо да од деце напра ви мо 
људе, да их нау чи мо пози
тив ним дру штве ним вред но
сти ма, да се дру же, опра
шта ју и пома жу јед ни дру ги
ма. Ива Вин ко вић, која је 
заду же на за Кара те клуб 
Срем, и ја испред Без бед но
сти, смо ака дем ски гра ђа ни 
и те вред но сти жели мо да 
пре не се мо и на њих, јер је 

обра зо ва ње нешто што је 
вео ма важно у њихо вим 
живо ти ма. Наши тре не ри су, 
тако ђе, бога ти иску ством у 
спор ту и тру де се да га пре
не су на пола зни ке – при ча 
Алек сан дар Алим пић и 
дода је:

– Кажу да је беба када се 
роди човек у поку ша ју, а 
деца која овде тре ни ра ју су 
сада у поку ша ју да поста ну 
добри људи. Спорт је само 
нешто што је на том њихо
вом путу. На тај начин, они 
ће нау чи ти да за све што 
желе да оства ре у живо ту 
мора ју да се жртву ју. Мора 
да се тре ни ра, да се ради, 
да се посве ти нече му, а све 
то даје добре резул та те. 
Сма трам да је спорт нешто 
што ће деци помо ћи да буду 
бољи људи. Не желим да 
гајим илу зи ју да ће неко од 
њих бити про фе си о нал ни 
спор ти ста, јер је нај ва жни је 
да дете из овог клу ба иза ђе 
пра вил но вас пи та но. Моји 
тре не ри и ја од њих тра жи мо 
да има ју добре оце не у шко
ли. Сви који тре ни ра ју мора
ју да буду добри ђаци, а, ако 
то није тако, има мо про блем, 
јер обра зо ва ње нема алтер
на ти ву – закљу чу је Алек сан
дар Алим пић.

Н. Мило ше вић

Ива Вин ко вић са пола зни ца ма шко ле кара теа

КАРА ТЕ КЛУБ СИР МИ УМ

Куп Срби је
у кара теу

У Послов носпорт ском 
цен тру Пин ки у Срем
ској Митро ви ци, у 

субо ту 8. децем бра, одр жан 
је 20. Куп Срби је у кара теу, 
у орга ни за ци ји Кара те уни је 
Срби је и митро вач ког Кара
те клу ба Сир ми ум. Отва
ра њу так ми че ња, изме ђу 
оста лих, при су ство ва ли су 
гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер, као и пред сед ник 
Кара те уни је Срби је Душан 
Дачић.

Гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер, овом при ли ком је 
изра зио задо вољ ство посе
ће но шћу овог спорт ског так
ми че ња.

– Град Срем ска Митро ви
ца је пре по зна тљив као град 
спор та, и увек смо се тру ди
ли да пома же мо све наше 
клу бо ве и њихо ва так ми че
ња. Ово је један од нај зна
чај ни јих купо ва у кара теу, и 
вео ма смо задо вољ ни што 
нас је посе ти ло око 300 
деце, из Срем ске Митро ви
це, и оних који су дошли у 
Срем ску Митро ви цу да пре
зен ту ју оно што су нау чи ли. 
Мислим да је нај ве ћа вред
ност овог купа то што је ова

ко масо ван и што су деца 
пре по зна ла спорт као нешто 
што ће им доне ти доста тога 
доброг – рекао је гра до на
чел ник Вла ди мир Сана дер.

Пре ма речи ма Ста ни сла
ва Рако ви ћа, пред сед ни ка 
Кара те клу ба Сир ми ум, овај 
куп оку пио је вели ки број 
так ми ча ра из свих кра је ва 
Срби је.

– Кара те клуб Сир ми ум 
је увек био добар дома ћин 
и так ми ча ри нам се радо 

ода зи ва ју, с обзи ром на то 
да је  изне дрио вели ки број 
успе шних так ми ча ра. Има ли 
смо прва ке све та, вице шам
пи о не све та, прва ке Евро пе, 
вице шам пи о не Евро пе... – 
иста као је Ста ни слав Рако
вић и додао да све ово не би 
било могу ће без људи који 
успе шно воде клуб који у 
Срем ској Митро ви ци посто
ји већ 45 годи на.

Душан Дачић, пред сед ник 
Кара те уни је Срби је, овом 
при ли ком, изја вио је да су 
на купу уче ство ва ли так ми
ча ри свих узра сних кате го
ри ја, из око 20 клу бо ва, који 
су се так ми чи ли у ката ма и у 
бор ба ма. Н. Мило ше вић

Вла ди мир Сана дер Ста ни слав Рако вић

Детаљ са так ми че ња
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Лука Модрић

побед ник Евро ви зи је

Него, сестро,
јел то све што знаш?

Про шлог поне дељ ка, Лука Модрић 
је добио још јед но при зна ње у низу. 
Злат на лоп та у избо ру „Франс фуд
ба ла“, конач но је оти шла у руке неком 
ко се не зове Ронал до или Меси. 
Први пут после 2007. годи не. Тиме је 
обје ди нио титу ле нај бо љег игра ча у 
избо ру ФИФЕ, УЕФЕ, Свет ског првен
ства и сада и нови на ра широм све та. 
Мали Кили јан Мба пе је про гла шен за 
неј бо љег мла дог игра ча. Пот пу но 
заслу же но.

Саму цере мо ни ју доде ле при зна ња 
пра тио је низ гафо ва. Побед ник се 
знао и пре самог почет ка јер је ранг 
листа са бро јем гла со ва про цу ре ла у 
јав ност неко ли ко сати рани је.

Ина че, систем гла са ња је при лич но 
диску та би лан, с обзи ром на то да се 
при ку пља ју гла со ви нови на ра из свих 
зема ља. Ком ши је често гла са ју јед ни 
за дру ге као на Песми Евро ви зи је. 
Ипак, шоу је укра ла Цен трал но а
фрич ка репу бли ка која је свој глас 
дала – Бен зе ми.

Фран цу ски ДЈ на бини је питао жен
ску добит ни цу награ де, Нор ве жан ку 
Аду Хегер берг, да ли уме да твер ку је, 
или ти мрда дупе том. Ова га је, она ко 
хлад но, север њач ки, само оши ну ла 
погле дом и крат ко узвра ти ла – не. 
Сиро ти ДЈ је морао да се изви ња ва 
чита вом све ту, али џаба. Пуче бру ка.

Али да се вра ти мо на Модри ћа. 
Пове ла се поле ми ка да ли је баш он 
заслу жио то при зна ње. Мно ги мисле 

да није. Исти на, није баш да пле ни 
изгле дом и хари змом, али чиње ни ца 
је да се нау зи мао тро фе ја у зад њих 
неко ли ко годи на и то као један од нај
бо љих игра ча Реа ла. Када на то дода
мо и шокан тан успех хрват ске репре
зен та ци је (чији је капи тен) на Свет
ском, рачу ни ца је јасна.

Цир кус у рин гу

Не раз у мем се мно го у бокс. Али 
волим да гле дам добру макља жу. У 
вре ме Тај со на и Холи фил да, био сам 
кли нац. Имам неки ути сак да се бокс, 
као спорт, већ дуго вре ме на мучи да 
повра ти свој иден ти тет. Тај сон Фју ри, 
познат ка Џип си кинг при вла чи у 
послед ње вре ме нај ви ше пажње. 
Недав но су он и Дион те Вајл дер 
реми зи ра ли у при лич но кон тро верз
ном бокс мечу.

Одсу ство вао је Фју ри јед но вре ме 
из рин га због про бле ма са пра шка
стом мате ри јом за коју се осно ва но 
сум ња да је кока ин. Онда се вра тио 
на вели ку сце ну. Гле дао сам његов 
први меч после поврат ка, са Швај цар
цем албан ског поре кла, Сефе ри јем. 
Мало је рећи да је то била лакр ди ја 
од меча. Овај Швај ца рац није чак ни 
имао довољ но кила за тешку кате го
ри ју па се на брза ка наго јио ваљ да. 
Веро ват но му је било пла ће но само 
чети ри рун де, јер је толи ко меч и тра
јао. Вија ли су се по рин гу, пла зи ли 
публи ци, доба ци ва ли један дру гом. А 
врху нац вече ри је био када је изби ла 
туча у гле да ли шту. Све је то дело ва

ло као неки ама тер ски изре жи ран 
филм. Или још боље, неки кечер ски 
спек такл.

И онда тај исти Фју ри иза зи ва неке 
шам пи о не, орга ни зу је вели ки повра
так, меди ји се поки да ше око њега, 
лова пршти на све стра не. А све имам 
неки осе ћај да би га његов име њак, 
који је бок со вао про тив Холи фил да 
пре више од две деце ни је, појео за 
дору чак. Без ’леба.

Ево лу ци ја кошар ке
Чуве ни кошар ка шки НБА тре нер, 

Грег Попо вић, изја вио је да су кошар
ка шку игру упро па сти ле трој ке. Каже 
како се савре ме на кошар ка врти 
само око шуте ва за три пое на и да 
побе ђу је еки па која уба ци сво је шуте
ве са дис тан це. И исти на, на јед ном 
нашем спорт ском сај ту сам про чи тао 
да је у сезо ни 1993/1994 про се чан 
број поку ша ја за три пое на по еки пи 
био 9,9. У теку ћој сезо ни је 31,3.

Има нечег у тим њего вим речи ма. 
Када вас про тив ник раз ва ли трој ка
ма, то уме да буде при лич но ири тант
но. Сви смо ми има ли у мла до сти 
неког орта ка на игра ли шту који је 
бесо муч но бацао и пога ђао трој ке, а 
да при том не уме ништа дру го. Да 
полу диш. 

Грег је позна ти кошар ка шки фило
зоф чије се мишље ње пошту је. Да ли 
је ова ква изја ва можда и наго ве штај 
њего вог ско ри јег одла ска у пен зи ју? 
Сан Анто нио се мучи ове годи не. 
Можда му је јед но став но доста све га.

Ада Хегер берг, Лука Модрић и Кили јан Мба пе
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У малој сали ПСЦ Пин ки у Срем
ској Митро ви ци, у петак, 7. 
децем бра, одр жа на је кон фе

рен ци ја за меди је као наја ва 23. Тур
ни ра у фут са лу. Испред срем ско ми
тро вач ке локал не само у пра ве, која је 
коор га ни за тор Тур ни ра, кон фе рен ци
ји је при су ство вао пред сед ник Скуп
шти не гра да и пред сед ник орга ни
за ци о ног одбо ра Тур ни ра Томи слав 
Јан ко вић, као и дирек тор ПСЦ Пин ки 

Васиљ Шево, пред сед ник Фуд бал ског 
саве за Гра да Рат ко Гра бић и Дра ган 
Гајић испред ком па ни је Ваха ли као 
гене рал ног спон зо ра

Ове годи не се Тур нир одр жа
ва у шест кате го ри ја. Коти за ци ја се 
неће мења ти и за пио ни ре изно си 
пет хиља да дина ра, за каде те шест 
хиља да, за омла дин це осам хиља
да дина ра, за сени о ре 12 хиља да, за 
мла ђе вете ра не 10 хиља да дина ра 

и за ста ри је вете ра не осам хиља да 
дина ра. 

Од ове годи не, у кате го ри ји сени о
ра, биће награ ђе ни осва ја чи прва три 
места. Днев на ула зни ца кошта ће 100 
дина ра, а веза ни ком плет за пра ће
ње чита вог тур ни ра изно си ће 1.500 
дина ра. 

При ја ва еки па тра је до 18. децем
бра, када се оче ку је извла че ње паро
ва. Н. М.

ПСЦ ПИН КИ: Тур нир у фут са лу

Пријаве до 18. децембра

Детаљ са кон фе рен ци је

Удру же ње спорт ских 
рибо ло ва ца Бари ца, 
про сла ви ло је први 
рођен дан, у четвр так 
6. децем бра, на Град
ском ста ди о ну у Инђи
ји. Том при ли ком, на 
све ча ној скуп шти ни 
Удру же ња, уру че не су 
захвал ни це број ним 
спон зо ри ма, дона то ри
ма и нај у спе шни јим 
чла но ви ма. Пред став
ни ци УСР Бари ца 
захва ли ли су се и пред став ни
ци ма локал не само у пра ве, 
Саве зу спор то ва и јав ним пред
у зе ћи ма на вели кој помо ћи. 
Уру че не су захвал ни це кадет
ској еки пи (Сте фан Пре до је вић, 
Кри сти јан Пре до је вић, Алек сан
дар Крзна рић) за осво је но дру
го место у Лиги мла дих Вој во
ди не за мла ђе од 14 годи на и 
јуни ор ској еки пи (Милан Зорић, 
Мар ко Бабић, Сте ван Бежа но
вић) за осво је но тре ће место на 
првен ству Вој во ди не за мла ђе 
од 18 годи на. Међу нај у спе шни
јим так ми ча ри ма у 2018. годи
ни, нашли су се Алек сан дар 

Крзна рић, који је осво јио прво 
место у поје ди нач ној кон ку рен
ци ји у Лиги мла дих Вој во ди не 
до 14 годи на, Сте ван Бежа но
вић, који је осво јио прво место у 
поје ди нач ној кон ку рен ци ји на 
првен ству Вој во ди не за мла ђе 
од 18 годи на и сени ор Милош 
Ради че вић, који је отпе цао 
пуних 160 сати, на држав ном 
првен ству у шаран ском рибо ло
ву и осво јио четвр то место. На 
про сла ви првог рођен да на,  
УСР Бари ца побра ти ми ла се са 
Спорт скорибо лов ним клу бом 
Воде не Лиси це из Под го ри це.

М.Ђ.

ИНЂИ ЈА: СПОРТ СКИ РИБО ЛОВ

Захвал ни це за јуби леј

Инђи ја: Инђи ја – Бежа ни ја 
2:0; Нови Пазар: Нови Пазар – 
Будућ ност 1:2; Кра гу је вац: 
Рад нич ки 1923 – Син ђе лић 1:1; 
Чачак: Борац – Зла ти бор 2:0; 
Ужи це: Сло бо да – Јавор су 
игра ли у поне де љак; Земун: 
Теле оп тик – Мета лац 1:2; Кру
ше вац: Тра јал – ОФК Жар ко во 
1:0; Бечеј: Бечеј 1918 – ТСЦ су 
игра ли у поне де љак.

01. Инђи ја 22 14 3 5 37:13 45
02. Зла ти бор 22 14 2 6 36:18 44
03. Јавор 21 13 4 4 43:19 43
04. ТСЦ 21 12 7 2 41:18 43
05. Син ђе лић 22 10 8 4 26:15 38
06. Мета лац 22 10 8 4 33:24 38
07. Рад нич ки 22 11 4 7 25:22 37
08. Бежа ни ја 22 10 2 10 27:26 32
09. Тра јал 22 8 3 11 17:26 27
10. ОФК Жар ко. 22 7 5 10 25:31 26
11. Бечеј 21 7 3 11 27:32 24
12. Борац 22 6 6 10 21:29 24
13. Будућ ност 22 5 6 11 18:28 21
14. Теле оп тик 22 5 6 11 15:26 21
15. Сло бо да 21 3 4 14 10:37 13
16. Н. Пазар 22 0 7 15 6:43 7

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Црве на Зве зда – Напре дак 
3:0; Дина мо – Вождо вац 1:2; 
Мачва – Рад ник 1:2; Рад нич ки 
Ниш – Спар так Жк 3:0; Земун – 
Мла дост 0:3; ОФК Бач ка – Вој
во ди на 0:0; Про ле тер – Чука
рич ки 0:0; Рад – Пар ти зан 0:3.

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 20 18 2 0 53:11 56
02. Рад нич ки 20 14 5 1 39:14 47
03. Пар ти зан 20 12 7 1 32:8 43
04. Чука рич ки 20 11 6 3 36:16 39
05. Напре дак 20 8 9 3 28:20 33
06. Мла дост 20 9 5 6 27:21 32
07. Про ле тер 20 7 6 7 25:20 27
08. Вој во ди на 20 7 6 7 16:15 27
09. Рад ник 20 7 4 9 13:21 25
10. Мачва 20 6 3 11 12:21 21
11. Вождо вац 20 5 4 11 13:25 19
12. ОФК Бач ка 20 4 6 10 14:29 18
13. Спар так ЖК 20 3 7 10 16:31 16
14. Земун 20 3 6 11 15:30 15
15. Рад 20 4 3 13 12:28 15
16. Дина мо 20 2 1 17 8:49 7
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ОВАН: Не тре ба да 
се опте ре ћу је те 
нечи јим комен та ри
ма и про пу ште ном 

при ли ком. Тре нут ни губи так 
пред ста вља добар под сти цај 
да оства ри те сво је наме ре и 
да усво ји те нову лек ци ју о 
послов ном пона ша њу. Бли ска 
осо ба не дозво ља ва да кори
сти те нове изго во ре за одла га
ње зајед нич ких пла но ва. 

БИК: Надах ну ти сте 
кре а тив ним иде ја ма 
и сарад ни ци ма 
пред ла же те кори сно 

реше ње. Ста ло вам је се ваше 
иде је укло пе у зајед нич ка 
мери ла и инте ре се. На жели те 
да вам неко од сарад ни ка 
изне на да окре не леђа. Делу је
те рас по ло же но за нове емо
тив не иза зо ве а воље на осо ба 
при хва та ваш под се ћај. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не 
тре ба да дово ди те у 
пита ње накло ност 
про ве ре них сарад

ни ка, наро чи то осо бе за коју 
вас везу ју послов ни и при ват ни 
инте ре си. Свој успех може те 
да афир ми ше те у раз ли чи тим 
ситу а ци ја ма, а свој шарм пред 
бли ском осо бом. Неко вам упу
ћу је љубав ну пору ку.  

РАК: Има те добре 
послов не иде је и 
пред ла же те кори
сна реше ња, али 

неко од сарад ни ка не жели да 
се пови ну је за вашим ути ца
јем. Осе ћа те нега тив но рас по
ло же ње у кру гу сарад ни ка, 
сачу вај те при себ ност у сусре ту 
са осо бом која под ри ва ваш 
послов ни ста тус. Немој те 
дозво ли ти да вас неко емо тив
но зава ра ва.   

ЛАВ: Нема потре бе 
да даје те исхи тре не 
изја ве у сусре ту са 
сарад ни ци ма наро

чи то када вас неко наго ва ра 
да пре ко ра чу је те сво ја послов
на овла шће ња. Пре пу сти те 
дру ги ма да уче ству ју у сум њи
вим послов ним ком би на ци ја
ма. Обра ти те пажњу на здрав
стве ну пре вен ти ву и бољу 
негу. 

ДЕВИ ЦА: Потреб на 
вам је црта хра бро
сти у сусре ту са 
с а р а д  н и  ц и  м а . 

Дозво ли те себи одре ђе ну дозу 
пре по тен ци је, са наме ром да 
оста ви те пози ти ван ути сак на 
сарад ни ке или на осо бу која 
има битан ути цај на ваше 
послов но – финан сиј ске инте
ре се. Искре но изра зи те сво ја 
осе ћа ња пред воље ном осо
бом.

ВАГА: Обра ти те 
пажњу на нове 
инфор ма ци је и при
хва ти те нечи ју иде ју. 

Послов ни сусрет про ла зи 
добро или у скла ду са вашим 
про це на ма. Нови успех делу је 
као вели ки под сти цај и на 
ваше сарад ни ке. Сво је пози
тив не мисли и осе ћа ња усме
ра ва те пре ма воље ној осо би. 
Посто ји јака емо тив на спо на. 

ШКОР ПИ ЈА: Ула же
те огром ну енер ги ју 
у посао којим се 
бави те, али не 

може те да оства ри те све сво је 
циље ве. Неко дру ги при сва ја 
већи део резул та та и игно ри ше 
ваш ути цај. Ипак, оста ни те 
дослед ни у сво јим наме ра ма.  
Обра ти те се бли ским при ја те
љи ма, важно је да се нала зи те 
у пози тив ном окру же њу. 

СТРЕ ЛАЦ: Има те 
лош пред о се ћај у 
про це ни послов них 
при ли ка и нових 

дога ђа ја. Сусрет или рас пра ва 
са јед ном осо бом поста је неиз
бе жна као повод за оштар 
послов ни дија лог. Уко ли ко 
има те ути сак да се неке ства ри 
деша ва ју мимо вашег зна ња 
или да воље на осо ба кори сти 
лажне изго во ре не буди те 
брзо пле ти. 

ЈАРАЦ: Нечи је речи 
делу ју суви ше про
во ка тив но, али на 
вама је да кон тро ли

ше те сво ја осе ћа ња. Важно је 
да се дис тан ци ра те у одно су 
на раз ли чи те ситу а ци је или 
сарад ни ке, који има ју лош ути
цај на вашу пси хич ку рав но те
жу и кон цен тра ци ју. Немој те 
оче ки ва ти да се про бле ми 
реша ва ју сами по себи. 

ВОДО ЛИ ЈА: Неко 
кри ти ку је ваш начин 
рада и поку ша ва да 
вас пред ста ви у 

нега тив ном свет ку пред сарад
ни ци ма. Пажљи во ана ли зи рај
те сво је сарад ни ке и њихо ву 
реак ци ју. Поне кад је тешко 
утвр ди ти пра ву исти ну и нечи је 
скри ве не наме ре. Избе га вај те 
еуфо рич но рас по ло же ње. 

РИБЕ: Неспо ра зу ми 
који посто је у одно су 
са сарад ни ци ма 
углав ном се сво де 

на про бле ме у избо ру послов
них циље ва и при о ри те та. Сва
ко од сарад ни ка жели да 
оства ри што бољу пози ци ју 
која гаран ту је послов ни пре
стиж или одре ђе не повла сти
це. У сусре ту са воље ном осо
бом делу је те пре ви ше избир
љи во. 

VREMEPLOV
12. де цем бар

1873. У Ср би ји уве ден ди нар 
као нов ча на је ди ни ца, чи ме су 
от кло ње ни мо не тар ни ха ос и 
упо тре ба ви ше од 40 вр ста 
ту ђег ме тал ног нов ца. 
1915. По ле тео пр ви ави он 
на чи њен у пот пу но сти од 
ме та ла. Кон стру и сао га 
Не мац Ху го Јун керс. 

13. де цем бар
1642. Хо ланд ски мо ре пло вац 
Абел Та сман от крио Но ви 
Зе ланд. 
2003. Аме рич ке сна ге ухап си
ле сврг ну тог пред сед ни ка 
Ира ка Са да ма Ху се и на. 

14. де цем бар
1911. Нор ве шки ис тра жи вач 
Ру ал Амунд сен пр ви сти гао 
на Ју жни пол. Амунд сен пре
те као ен гле ског по лар ног 
ис тра жи ва ча Ро бер та Ско та, 
ко ји је на Ју жни пол сти гао 18. 
ја ну а ра 1912.
1939. Ли га на ро да ис кљу чи ла 
СССР због агре си је на Фин
ску. 

15. де цем бар
1914. Осло ба ђа њем Бе о гра да 
у Пр вом свет ском ра ту за вр
ше на је Ко лу бар ска бит ка.
1961. Бив ши на ци стич ки 
функ ци о нер Адолф Ајх ман, 
ор га ни за тор и из вр ши лац 
ге но ци да над Је вре ји ма у 
Дру гом свет ском ра ту, осу ђен 
је на смрт у Је ру са ли му, а 
по том обе шен. 

16. де цем бар
1934. Пу штен је у са о бра ћај 
пр ви бе о град ски друм ски мост 
пре ко Са ве, на зван Зе мун ски 
мост кра ља Алек сан дра. Диг
нут је у ва здух у апри лу 1941, 
а на ме сту ви се ћег мо ста, 
по диг нут је 1957. г. мост не зва
нич но на зван Бран ков мост. 
2001. Пр ви аме рич ки брод од 
1962. г. ка да су САД уве ле 
ем бар го про тив Ку бе, сти гао је 
у лу ку у Ха ва ни, но се ћи око 
500 то на смр зну те хра не. 

17. де цем бар
1538. Па па Па вле III ис кљу чио 
је из ри мо ка то лич ке цр кве 
ен гле ског кра ља Хен ри ја VIII, 
ко ји је прет ход но се бе про гла
сио по гла ва ром ан гли кан ске 
цр кве. 
1903. Бра ћа Вил бур и Ор вил 
Рајт из ве ла су пр ви успе шан 
лет ави о ном у исто ри ји ва зду
хо плов ства.
1989. У Ру му ни ји су из би ле 
ма сов не де мон стра ци је про
тив дик та тор ског ре жи ма 
Ни ко лае Ча у ше скуа, у ко ји ма 
је по ги ну ло око 1.000 љу ди.

18. де цем бар
1865. Ра ти фи ка ци јом 13. 
устав ног аманд ма на у САД је 
уки ну то роп ство. 
1972. САД су у Ви јет нам ском 
ра ту по че ле ма сов но бом бар
до ва ње глав ног гра да Ха но ја, 
ко је је тра ја ло не пре кид но 12 
да на и но ћи.

HOROSKOP

Сре да, 12. децем бар
(29. новем бар)

Св. муч. Пара мон и Филу мен; 
Св. Мар да ри је; еп. Аме рич ко – 
канад ски

Четвр так, 13. децем бар
(30. новем бар)

Све ти апо стол Андреј Прво зва
ни 

Петак, 14. (1) децем бар 
Св. про рок Наум; Св. Фила рет 
Мило сти ви

Субо та, 15. (2) децем бар 
Св. про рок Ава кум; Св. цар 
Урош; Преп. Јоа ни ки је Девич ки 

Неде ља, 16. (3) децем бар 
Све ти про рок Софо ни је; Пре по
доб ни Јован Ћутљи ви

Поне де љак, 17. (4) децем бар 
Све та вели ко му че ни ца Вар ва
ра; Преп. Јован Дама скин

Уто рак, 18. (5) децем бар 
Пре по доб ни Сава Осве ће ни; 
Све ти Нек та ри је Битољ ски 

Crkveni
kalendar

• Ви тра жи те од мене да 
једе те?! Ја сам пре ми
јер, нисам коно бар!
• Ко лаже тај и кра де, и 
не бих више о поли ти ци. 
• Уки ни те пра ви ла игре! 
Спу та ва ју кре а тив ност. 

Чоко лад на 
мус тор та

Састој ци: За бисквит: 50 гра ма 
бра шна, 8 јаја, 80 гра ма шеће ра, 
200 мили ли та ра мле ка, 50 гра ма 
какаа. За крем: 6 жума на ца, 50 

гра ма шеће ра, 300 гра ма там не 
чоко ла де, 300 гра ма млеч не чоко
ла де, 3 деци ли та ра мле ка, 0,5 
лита ра слат ке павла ке.

При пре ма: Поме ша ти састој ке 
за бисквит, испе ћи га и пре по ло
ви ти да доби је те две коре. 
Жуман ца кува ти са мле ком и 
дода ти чоко ла ду. У охла ђе ну сме
су дода ти и уму ће ну слат ку 
павла ку. На тањир ста ви ти поло
ви ну бискви та, па пре ко њега 
поло ви на кре ма, покло пи ти 
бискви том, па пре ко рас по ре ди ти 
дру гу поло ви ну кре ма. Оста ви ти 
да се охла ди па укра си ти по 
жељи.


