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Местозаспортирелаксацију
Пре нешто више 

од годи ну дана, 7. 
новем бра 2017. годи

не, у Срем ској Митро ви ци 
је отво рен нај мо дер ни ји 
и енер гет ски нај е фи ка
сни ји затво ре ни базен у 
Срби ји. Изград ња базе на 
тра ја ла је годи ну и осам 
месе ци, а укуп но је уло
же но два мили о на евра, 
већи ном из буџе та Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Зва
нич ном отва ра њу базе на, 
уз гра до на чел ни ка Вла
ди ми ра Сана де ра, при су
ство ва ли су и мини стри у 
Вла ди Репу бли ке Срби је, 
мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре
де Бра ни слав Неди мо вић, 
мини стар трго ви не и тури
зма Расим Љајић, мини
стар омла ди не и спор та 
Вања Удо ви чић.  

Прва годи на рада Град
ског базе на у Срем ској 
Митро ви ци била је више 
него успе шна, а купа чи 
су задо вољ ни. Про те кле 
2018. годи не, на Град ском 
базе ну било је 24.300 купа
ча, без клу бо ва и пли ва
ча так ми ча ра који тре ни
ра ју, док при ход изно си 
5.700.000 дина ра. 

– Задо вољ ни смо постиг

ну тим, јер од самог почет
ка рада није било ника
квих про бле ма при ли ком 
одр жа ва ња објек та. Нисмо 
има ли ника квих ква ро ва 
ни у машин ској сали, где 
је смештена базен ска тех
ни ка и тер мо  тех нич ке 
инста ла ци је. Уз помоћ ЈКП 
Водо вод и ЈКП Топли фи
ка ци ја сер ви си ра но је све 
како тре ба. У овој годи ни 
смо конач но пре шли на 
тер мал ну бунар ску воду 
коју има мо непо сред но уз 

спорт ски цен тар и Град ски 
базен и то се пока за ло као 
вели ки плус у енер гет ском 
сми слу. Тро ши мо мање 
стру је, мање хемиј ских 
трет ма на је потреб но, јер 
бунар ска вода је изу зет
на. Све ана ли зе пока зу ју 
да је ква ли те том на нивоу 
воде из водо во да. У пла ну 
су две сау не, јед на од 60 
сте пе ни за жене, дру га од 
90 сте пе ни за мушкар це, 
три тепи да ри ју ма за релак
са ци ју. Поди гли смо тем

пе ра ту ру воде, у вели ком 
базе ну изно си 28 сте пе ни, 
не посто ји ни у Срби ји ни у 
Евро пи тако топао пли вач
ки базен. У малом, хидро
ма са жном са ђаку зи јем, је 
33 сте пе на. Уве ли смо два 
додат на чишће ња, не ште
ди мо на одр жа ва њу хиги
је не, каже дирек тор ПСЦ 
„Пин ки“, Васиљ Шево.

Зани мљи ва је чиње ни ца 
да је нај ви ше купа ча било 
у авгу сту, с обзи ром  на 
то да је то удар ни месец 
током купа ли шне сезо не 
на Сави. Нај дра жом акци
јом Шево сма тра обу ку 
непли ва ча уче ни ка тре ћих 
раз ре да из сео ских шко ла, 
која је бес плат на уз обез
бе ђен пре воз. 

– Кад зао кру жи мо јед
ну годи ну могу да кажем 
да је била вео ма послов
на, озбиљ на, надам се да 
ћемо у наред ним годи нама 
бити успе шни ји, са већим 
бро јем купа ча, а све замер
ке и суге сти је при хва та мо. 
Сто га пози вам све људе да 
дођу и уве ре се у неи сти
ни тост поје ди них тврд њи, 
да нам про ки шња ва кров, 
не раде рефлек то ри, или 
да се уру ша ва зид базе на, 
каже Шево.    Т.С.

Детаљсаотварања

ВасиљШево
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Шта је темељ наци о нал ног иден
ти те та? Разни су одго во ри на 
ово пита ње, а током про те кле 

годи не М нови не су обја ви ле сери ју 
тек сто ва на ту тему. Рели ги ја, мит или 
језик? Већи на ће се сло жи ти да је то 
ипак рели ги ја, јер фак тич ки нема при
пад но сти срп ском наци о нал ном кор пу
су, без при пад но сти пра во слав ној 
вери. И ту је ствар попри лич но јасна, 
уко ли ко се ради о рели ги о зним људи
ма. Доду ше има и оних дру гих, нере
ли ги о зних, мада нико о својој нере ли
ги о зно сти неће уда ра ти на сва зво на, 
то јед но став но није у моди. Бити ате и
ста, мислим. Као што до пре три де се
так годи на није било у моди бити вер
ник. Мода се мења, а мења се и језик. 
Али, кад је реч о моди, она увек нека ко 
иде у круг, сти ло ви се с вре ме на на 
вре ме реци кли ра ју и поно во се носи 
оно што се некад носи ло. Међу тим, 
кад је језик у пита њу, ту нема кре та ња 
у круг, језик нам непо врат но про па да, 

јер о њему нико не води рачу на. Срп
ски језик, на жалост, стра да ва под уда
ром незна ња, небри ге и, мој је ути сак, 
нека кве ужа сне јефи ти но ће и бага те
ли са ња кул ту ре, као нечег мање 
важног, у ства ри, нева жног.

Пита ње је ко је ту нај ви ше зака зао, 
а одго вор може бити само један  
држа ва, јер држа ва има нај ве ћу моћ, 
па самим тим и нај ве ћу одго вор ност. 
Нарав но, рећи ће неко, а меди ји? Шта 
је са њима? Па са њима је сва шта, 
зави си шта под ра зу ме ва те под меди
ји ма. Али, сва ка ко да има ју нај ве ћи 
ути цај у јав ном про сто ру. Поред њих 
су и тзв. дру штве не мре же и у садеј
ству са нео д го вор ним меди ји ма и 
држа вом, уда ра ју теме ље опште про
па сти срп ског јези ка.

Како данас ства ри сто је, за јед но 50 
годи на Срби неће гово ри ти, него мука
ти уз упо тре бу јед но два де се так речи, 
међу којим су екс тра, кул, блам, издо
мин и ра ти, пре до бро ... Да не спо ми

њем речи и син таг ме директ но пре у
зе те из енгле ског јези ка. То ће бити 
довољ но да се међу собом спо ра зу
ме ва ју и пишу по тзв. дру штве ним 
мре жа ма. И шта ћеш леп ше. 

Биће ту и рели ги је и мита, јер се и 
мит и рели ги ја у дана шње вре ме држе 
мно го боље од јези ка. Тако да уоп ште 
не сум њам да ће све то опста ти, али 
пра вог књи жев ног срп ског, Вуко вог 
јези ка уско ро неће бити. А хоће ли 
онда бити Срба? 

Не знам, мада воле ла бих да пот
пу но гре шим и да уоп ште није 
црно као што се мени чини. Ево, 

доде ље на је још јед на НИНова награ
да. У нај ши рој кон ку рен ци ји је било 
200 рома на, што зна чи да Срби воле 
да пишу на срп ском јези ку, што уоп
ште није лоше. Нешто мање воле на 
срп ском јези ку да чита ју, али мој 
основ ни страх је да ће за коју деце ни
ју на срп ском јези ку забо ра ви ти да 
гово ре.

Додељенајејошједна
НИН-ованаграда.

Унајширојконкуренцији
јебило200романа,што
значидаСрбиволеда

пишунасрпскомјезику,
штоуопштенијелоше.
Нештомањеволена

српскомјезикуда
читају,алимојосновни

страхједаћезакоју
деценијунасрпском

језикузаборавити
даговоре
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Далићедугбившевласти
блокиратиопштину?

Oпш тина Инђи ја, у оба ве зи је да 
у року од осам дана пла ти 
1.358.433,15 евра, коли ко је 

одре ђе но дру го сте пе ном пре су дом 
При вред ног апе ла ци о ног суда у Бео
гра ду због, како се наво ди на зва нич
ном сај ту те локал не само у пра ве, 
низа гре ша ка напра вље них у току 
реа ли за ци је про јек та изград ње нове 
спорт ске хале. И не само то, уки ну та 
је прво сте пе на пре су да, у којој Општи
на Инђи ја није оба ве зна да ком па ни ји 
Мон те ра, изво ђа чу радо ва, пла ти 
износ од 29.511.096,54 дина ра, што 
прак тич но зна чи и да је овај износ 
потен ци јал ни дуг, који ће општи на 
мора ти да пла ти, ако суд у настав ку 
суђе ња доне се такву пре су ду.

Како се даље наво ди на сај ту, с 
обзи ром на то да је рок за пла ћа ња 
12. јану ар, Општи ни Инђи ји пре ти 
озбиљ на финан сиј ска кри за због 
потен ци јал не бло ка де рачу на. То зна
чи да пре ста је са нор мал ним функ ци
о ни са њем цело ку пан систем општи
не: од редов них актив но сти јав них 
пред у зе ћа до набав ке леко ва и потро
шног мате ри ја ла за Дом здра вља, 
функ ци о ни са ње пред школ ске уста но
ве, соци јал них дава ња, зара да... Иако 

ће прав ни тим Општи не Инђи ја уло
жи ти реви зи ју Врхов ном каса ци о ном 
суду, извр ше ње оба ве зе се не одла
же. У наред них неко ли ко дана, руко
вод ство Општи не Инђи ја поку ша ће 
да про на ђе ком про ми сно реше ње са 
пред став ни ци ма ком па ни је Мон те ра 
која је доби ла спор, одно сно, њихо
вим сте чај ним управ ни ком с обзи ром 
на то, да је поме ну та ком па ни ја у сте
ча ју.

Цео про је кат изград ње нове Спорт
ске хале пра ти низ афе ра и нело гич
но сти, од саме лока ци је и огром них 
инве сти ци ја за про ме ну тока кана ла, 
водо вод не мре же и зооврта, до самог 
начи на изво ђе ња радо ва и десе ти на 
разних анек са уго во ра.

Ина че, тужба про тив ЈП Дирек ци ја 
за изград њу општи не Инђи ја, покре
ну ла је још 2013. годи не Рај фа зен 
бан ка, да би се тужбе ном зах те ву 
2016. годи не при дру жи ла и ком па ни ја 
Мон те ра која је била изво ђач радо ва. 

До данас је, под се ћа ју над ле жни, 
уло же но 11 мили о на евра у нову 
спорт ску халу која није завр ше на, а 
пре ма про це на ма струч ња ка, нео п
ход но је још два мили о на евра.

Један од про бле ма пред ста вља 

СпорнаспортскахалауИнђији

Једанодпроблема
представљавода,која

јепробилакорито
дворане,алии

актуелнипрописи
збогкојихобјекат
неможедадобије

употребнудозволу,
јернеиспуњава

критеријуме.Такође,
кровхале

прокишњава,ау
унутрашњемделу

нисуурађени
електромашински

радови
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ОДЕЉЕЊЕЗАИНФРАСТРУКТУРУИЈАВНЕНАБАВКЕ

Напролећепочиње
реализацијапројеката
Из Оде ље ња за инфра струк

ту ру и јав не набав ке општи
не Инђи ја исти чу, да је вели

ки број про јект не доку мен та ци је и 
јав них набав ки завр шен, што ће у 
теку ћој годи ни омо гу ћи ти реа ли за
ци ју низа про је ка та на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. Како је потвр дио 
начел ник поме ну тог оде ље ња, Дра
ган Ибро чић, на послед њем састан
ку Систе ма 48, у петак 11. јану а ра, 
завр ше ни су про јек то ва ње и струч
ни над зор за про је кат Поја ча но одр
жа ва ње Голу би нач ке ули це у Инђи
ји.

 У току је изра да пла на пре вен
тив них мера, те ће уско ро бити 
завр ше не све актив но сти које 
прет хо де почет ку самих радо ва на 
тере ну, који се оче ку ју на про ле ће  
рекао је Ибро чић.

 У завр шној фази је и про јек то
ва ње град ске пија це. Завр ше не су 
и две јав не набав ке, које прет хо де 
рекон струк ци ји пута од Виле Стан
ко вић до Дуна ва. Прва јав на набав
ка се одно си ла на про јек то ва ње 
и про је кат је испо ру чен локал ној 
само у пра ви. Сада је акту ел на фаза 
која се одно си на исхо до ва ње нео п
ход них дозво ла како би се кре ну ло 
и са радо ви ма на тере ну, додао  је 
Ибро чић.

Он је навео, да је завр шен и 
посту пак јав не набав ке за про је
кат асфал ти ра ња више од 70 неас
фал ти ра них ули ца на тери то ри ји 
целе општи не Инђи ја. Иза бран је 
изво ђач радо ва, иако је дошло до 
поску пље ња одре ђе них пара ме та
ра и, како каже начел ник Оде ље ња 
за инфра струк ту ру и јав не набав ке, 

оче ку ју да се актив но сти наста ве на 
про ле ће.

 Окон чан је посту пак јав не набав
ке за изгра ду пешач ке ста зе од 
зооврта до нека да шње Бра зди не 
пум пе. Има ли смо два пону ђа ча и 
од тога смо иза бра ли повољ ни јег. У 
наред ном пери о ду сле ди пот пи си ва
ње уго во ра и одре ђи ва ње струч ног 
над зо ра  каже Ибро чић, и дода је, 
да је у току изра да про јект не доку
мен та ци је ради тех нич ког регу ли са
ња сао бра ћа ја, што је закон ска оба
ве за сва ке локал не упра ве.

 Пре ко Саве та за без бед ност сао
бра ћа ја, извр ши ће мо доно ше ње 
наве де ног про јек та како би, првен
стве но, олак ша ли ЈП Инђи ја пут, као 
упра вља чу пута, поста вља ње и одр
жа ва ње сао бра ћај не сиг на ли за ци је. 
Тако ђе, оче ку ју нас уско ро и радо ви 
на рекон струк ци ји и адап та ци ји про
сто ри ја врти ћа у Љуко ву, где смо 
исхо до ва ли лока циј ске усло ве, те 
сле ди у наред ном пери о ду пот пи си
ва ње уго во ра са Фон да ци јом Новак 
Ђоко вић о пре но су сред ста ва  каже 
начел ник.

У наред ном пери о ду биће поста
вље ни леддис пле ји у зона ма чети
ри основ не шко ле на тери то ри ји 
инђиј ске општи не.

 За то је окон ча на јав на набав ка 
још кра јем про шле годи не, и у овој 
фази ћемо чети ри зоне шко ла опре
ми ти са леддис пле ји ма и рада ри
ма, а план је да током 2019. годи не, 
пре ко Саве та за без бед ност сао
бра ћа ја, наба ви мо још чети ри лед
дис пле ја, како бисмо опре ми ли све 
основ не шко ле овом тех но ло ги јом 
 завр ша ва Ибро чић.  М.Ђ.

вода, која је про би ла кори то дво ра не, 
али и акту ел ни про пи си због којих 
обје кат не може да доби је упо треб ну 
дозво лу, јер не испу ња ва кри те ри ју ме 
(Закон о про тив по жар ној зашти ти). 
Тако ђе, кров хале про ки шња ва, а у 
уну тра шњем делу нису ура ђе ни елек
тро ма шин ски радо ви.

У саоп ште њу, које је обја вље но на 
зва нич ном сај ту Општи не Инђи ја, још 
се наво ди да се за 11 мили о на евра 
могло асфал ти ра ти пре ко 130 кило
ме та ра неас фал ти ра них ули ца, изгра
ди ти вртић, нова пија ца, нови град ски 
трг, балон сале у свим насе ље ним 
мести ма, или пот пу но инфра струк
тур но и естет ски уре ди ти сва ко сео
ско насе ље.

Тако ђе, на сај ту се наво ди, да је ово 
само један део замр ше ног Гор ди је вог 
чво ра и зато сва ки гра ђа нин општи не 
Инђи ја, са пра вом може да пита бив
ши режим, оли чен у лику Гора на 
Јеши ћа и Петра Фили по ви ћа, да ли је 
уоп ште посто ја ла кон тро ла радо ва, 
ко ће сно си ти одго вор ност за баче ни 
новац поре ских обве зни ка и да ли ће 
и даље има ти сме ло сти, да у јав но сти 
изла зе са похва ла ма, како су они 
отво ри ли спорт ску халу?

У наред ним дани ма оче ку је се и 
зва нич но обра ћа ње пред сед ни ка 
општи не Инђи ја Вла ди ми ра Гака, на 
поме ну ту тему. М.Ђ.

Најбољимстудентима
већестипендије

Општи на Инђи ја и ове годи не 
пове ћа ла је износ сту дент ских сти
пен ди ја. Нај бо љи сту ден ти општи
не Инђи ја, при ма ће од ове годи не 
знат но уве ћа ну сти пен ди ју, која ће 
изно си ти 15.000 дина ра месеч но. У 
одно су на про шлу годи ну, уве ћа на је 
за 3.000 дина ра и сада спа да у ред 
јед не од нај ве ћих у реги о ну.

Како су иста кли пред став ни ци 
локал не само у пра ве, зна ње и труд 
мла дих људи, који пости жу одлич
не резул та те у сти ца њу ака дем ских 
вешти на, пре по зна ти су као кључ

ни фак тор у даљем раз во ју општи
не Инђи ја. Због тога, поди за њем 
изно са сти пен ди је, жеља је, да се 
додат но моти ви шу мла де обра зо ва
не осо бе, да наста ве у том сме ру и 
да, након завр шет ка сту ди ја, оста
ну у свом месту и дају пун допри
нос дру штве ној зајед ни ци, у којој 
су одра сли. Они су под се ти ли и да 
су сту дент ске сти пен ди је, при ли ком 
про ме не вла сти 2016. годи не, изно
си ле све га 7.500 дина ра, а да су 
дупло уве ћа не у року од непу не три 
годи не. М.Ђ.

НасајтуОпштине
сенаводи,дајеово

самоједандео
замршеног

Гордијевогчвораи
затосвакиграђанин
општинеИнђија,са
правомможедапита

бивширежим,
оличенуликуГорана

ЈешићаиПетра
Филиповића,дали
јеуопштепостојала
контроларадова,
коћесносити
одговорностза
бачениновац

порескихобвезника
идалићеидаље
иматисмелости,да
ујавностиизлазе
сапохвалама,како
суониотворили
спортскухалу?
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ПРВАБЕБАУСРЕМУУНОВОЈГОДИНИ

СрећаупородициМишић
Филип Мишић је прва 

беба рође на у Руми, 
али и Сре му у новој, 

2019. годи ни. 
Филип је рођен у 12 сати 

и 15 мину та у поро ди ли шту 
Опште бол ни це у Срем ској 
Митро ви ци, тежак је 3.870 
гра ма и има 56 цен ти ме та
ра. Добио је чисту десет ку 
и сада, поред сво јих роди
те ља Мир ја не и Деја на, и 
сестре Лене, лепо напре ду
је у сво јој поро дич ној кући у 
Руми.

Поро ди цу Мишић је 9. 
јану а ра оби шао пред сед ник 
општи не Сла ђан Ман чић са 
сарад ни ци ма и донео поро
ди ци и Фили пу лепе покло
не, беби коли ца, 50.000 
дина ра и ново го ди шњи 
пакет за Лену. 

Он је том при ли ком иста
као, да је поро ди ци Мишић 
нај леп ши поклон за ново го
ди шње и божић не пра зни ке 
мали Филип, а да је локал на 
само у пра ва ту, да помог не 
свим мла дим људи ма који 
желе да осну ју поро ди це.

 –  Добро нам је кре ну ла 
ова годи на! Наша поли ти ка 
је да деце буде што више, 
а ја сам се наша лио да су 
нам Филип и њего ва мама 
помо гли да још у неким 
ства ри ма буде мо први. Он 
је прва беба у Сре му, па смо 
тако и ту корак испред свих. 
Чести там поро ди ци! То су 
мла ди, запо сле ни људи који 
су про ши ри ли сво ју поро ди
цу. Желим им још деце, и 
не само њима. Има те кућу, 
посао, а деце никад није 

пуно. Наше је да тој деци и 
роди те љи ма омо гу ћи мо да 
при стој но живе – иста као је 
пред сед ник Ман чић.

Он је додао да су и у овој 
годи ни задр жа на сва дава
ња, тако да и Лена, која има 
чети ри годи не, може бес
плат но ићи у вртић. 

 – За то вре ме роди те
љи могу да се баве сво јим 
послом. Нама је у инте ре су, 
да се наша општи на раз ви
ја и да нас сва ке годи не има 
више, а ово је пра ви при мер. 
Ми, сво јим дола ском код 
поро ди це Мишић, жели мо да 
пока же мо да зна мо да цени
мо то што се деца рађа ју. 
Желим, да вам деца одра

ста ју у здра вљу, сло зи и бла
го ста њу и да их буде још – 
пору чио је Мир ја ни и Деја ну 
први човек рум ске општи не.

Мај ка Мир ја на је рекла, да 
је поро ђај про те као добро и 
да се тако и осе ћа, само им 
је мало чуд но то пове ћа но 
инте ре со ва ње за њих и прву 
срем ску бебу. 

– Код нас није дуго у поро
ди ци било мушке деце, то 
је наслед ник. Дошао је у 
пра вом тре нут ку, а има мо 
вре ме на, виде ће мо да ли 
ће бити још деце, ја немам 
ништа про тив. Захва љу јем 
рум ској општи ни на овим 
лепим покло ни ма – рекао је 
тата Дејан.

Тре ба иста ћи да рум ска 
општи на води актив ну поли
ти ку подр шке поро ди ца ма 
и пове ћа њу бро ја рође не 
деце. Поред отва ра ња вели
ког бро ја фабри ка, у који
ма мла ди људи могу да се 
запо сле и тако има ју могућ
ност да осну ју брач ну зајед
ни цу и поро ди цу, у Руми се 
испла ћу је и нов ча на помоћ 
неза по сле ним поро ди ља
ма, тре ћу годи ну заре дом 
финан си ра се ван те ле сна 
оплод ња, а од про шле годи
не, вртић је бес пла тан за 
сву децу. Тако ђе, за сва ко 
прво ро ђе но дете локал
на само у пра ва издва ја по 
30.000 дина ра. С.Џ.

ПородицаМишићсапредседникомМанчићем

КОНКУРСИЗАДОДЕЛУСРЕДСТАВАИЗБУЏЕТА

Обезбеђенооко50милионадинара
У рум ској општи ни су у току или су 

при ве де ни кра ју кон кур си за доде
лу буџет ских сред ста ва за про

гра ме и про јек те из обла сти кул ту ре, 
спор та као и за редов не актив но сти и 
про гра ме удру же ња. За ове наме не, а 
ако се ура чу на ју и сред ства за пла ћа ње 
заку па за тре нин ге спорт ских клу бо ва, 
обез бе ђе но је укуп но око 50 мили о на 
дина ра.

Кон курс за про јек те у кул ту ри је 
отво рен до 28. јану а ра, а одно си се на 
област књи жев но сти, музи ке, ликов не 
и при ме ње не умет но сти, позо ри шта, 
филм ске умет но сти, кул тур них мани

фе ста ци ја… Пра во уче шћа има ју уста
но ве кул ту ре чији осни вач није рум ска 
општи на, удру же ња и орга ни за ци је у 
кул ту ри, али и поје дин ци и само стал
ни умет ни ци. Један од усло ва је да та 
удру же ња или уста но ве мора ју посто ја
ти бар две годи не. 

Када је реч о кон кур су наме ње ном за 
редов не актив но сти и про гра ме удру
же ња, рок за под но ше ње при ја ва је 18. 
јану ар. Сред ства се доде љу ју за актив
но сти у обла сти људ ских пра ва и раз вој 
цивил ног дру штва, соци јал но  хума
ни тар не актив но сти, еко ло ги је, кул тур
не башти не, омла дин ског акти ви зма и 

ама те ри зма, за зашти ту бора ца и пен
зи о нер ска удру же ња. 

Јав ни позив за сред ства у обла сти 
спор та је затво рен 12. јану а ра и тиче 
се сред ста ва која се дају за редов не 
актив но сти у обла сти спор та, про гра
ме за уна пре ђе ње деч јег, омла дин ског 
и жен ског спор та, уче шће на спорт ским 
мани фе ста ци ја ма и њихо во орга ни зо ва
ње, за набав ку опре ме – поме ну ли смо 
само део актив но сти. На овај кон курс су 
могле да се јаве све спорт ске орга ни за
ци је реги стро ва не као удру же ња у скла
ду са Зако ном о спор ту, спорт ски саве зи 
и дру штва и уста но ве за спорт. С.Џ.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Времепогодујепшеници
Снег, који је тре нут но на пољи ма је 

добро дошао, јер пред ста вља зашти
ту пше ни це од ниских тем пе ра ту ра, а 

топље њем ће се пове ћа ти зали хе вла ге у 
земљи шту. 

– То ће пого до ва ти пше ни ци, али и про
лећ ним кул ту ра ма. Пше ни ца се нала зи у 
раз ли чи тим фаза ма раз во ја, од фазе јед ног 
до два листа, па до фазе пуног боко ре ња. 
Ница ње је на зна чај ним повр ши на ма било 
касно, сла бо и неу јед на че но, због недо
стат ка пада ви на након сетве. После топље
ња сне га и пора ста тем пе ра ту ре, има ће мо 
јасни ју сли ку о густи ни усе ва – каже за наше 
нови не, струч ни сарад ник у Пољо при вред
ној струч ној слу жби Рума, Горан Дроб њак.

Код усе ва који су касно никли, не могу се 
оче ки ва ти висо ки при но си, јер ће се код њих 
испо љи ти ефе кат, који се јавља при сетви 
ван опти мал ног рока. На ређим усе ви ма се, 
у настав ку веге та ци је може оче ки ва ти и про
блем са јачим раз во јем коро ва.

 – Ових дана ће се кре ну ти са вађе њем 
узо ра ка земљи шта на садр жај азо та, што 
је осно ва за пра вил но одре ђи ва ње коли чи

не ђубри ва за при хра њи ва ње. Пре по ру ка 
пољо при вред ни ци ма је да извр ше ову ана
ли зу, јер се на тај начин могу пости ћи добри 
при но си, сма њи ти тро шко ви и зашти ти ти 
живот на сре ди на – саве ту је пољо при вред
ни ке Горан Дроб њак. С.Џ.

Општинске
стипендије

Ове годи не, 100 нај бо љих 
сту де на та од прве до мастер 
сту ди ја, при ма ће десет месе
ци општин ске сти пен ди је које 
изно се 8.400 дина ра месеч но.

Листа је обја вље на 10. 
јану а ра, а на њу посто ји 
могућ ност жал бе у наред них 
15 дана.

У том бро ју, 32 сти пен ди је 
су доде ље не сту ден ти ма 
прве годи не сту ди ја, 59 је сти
пен ди ја за сту ден те од дру ге 
до послед ње годи не сту ди ја, 
а девет је наме ње но сту ден
ти ма на мастер сту ди ја ма.

За ових 100 сти пен ди ја 
кон ку ри са ло је 186 ака де ма
ца, али неки нису испу ња ва ли 
усло ве, неке при ја ве су биле 
небла го вре ме не, а неки су, у 
међу вре ме ну, доби ли репу
блич ке сти пен ди је или кре ди
те.

После конач не листе са 
сва ким сти пен ди стом ће бити 
пот пи са ни уго во ри о  сти пен
ди рању. С.Џ.

ГоранДробњак

ГРАДСКИТРГ

ДочекзаСрпскуновугодину
По шести пут, Румља ни 

су Срп ску нову годи ну 
доче ка ли на Град ском 

тргу, уз кон церт пева ча мла
ђе гар де, Мила на Дин чи ћа 
Дин че и Тама ре Милу ти но
вић.

Кон церт, који је почео у 
21 сат, орга ни зо ва ла је рум
ска општи на у сарад њи са 
Кул тур ним цен тром „Бра на 
Црн че вић“. 

Све ште ни ци Пра во слав не 
цркве не општи не у поноћ су 
слу жи ли моле бан, а потом 
је при ре ђен и тра ди ци о
нал ни ватро мет, да би број
на публи ка у пра во слав ну 
нову годи ну, ушла у дру штву 
са Тама ром. Кон церт ових  
мла дих пева ча, уче сни ка 
Зве зда Гран да, је тра јао сат 
после поно ћи. Сво јим насту
пом су учи ни ли, да публи
ка у добром рас по ло же њу 
доче ка и Срп ску нову годи
ну.

Ове годи не су се орга
ни за то ри потру ди ли, да се 
поја ча ним мера ма спре че  
евен ту ал не непри јат но сти, 
које су могле наста ти од 
пре ко мер не упо тре бе пиро
тех нич ких сред ста ва.

На кон фе рен ци ји за нови
на ре, која је у Град ској кући 

упри ли че на пре ново го ди
шњег кон цер та, пред сед ник 
општи не Сла ђан Ман чић 
је иста као, изме ђу оста лог,  
да је одлу ка за ове мла де 
пева че као госте на доче ку 
и то што су за крат ко вре ме 
сте кли вели ку попу лар ност, 
пого то во код мла дих. 

– О томе све до чи и пода

так да Тама ри на песма има 
више од 24 мили о на пре гле
да на јутју бу. Ове годи не смо 
се одлу чи ли за наступ мла
дих пева ча, пуних енер ги је и 
надам се да ће публи ка ужи
ва ти – рекао је Ман чић. 

Он је додао, да се локал
на само у пра ва тру ди да се 
очу ва наша тра ди ци ја, да 

се негу је кул тур ноисто
риј ско и духов но насле ђе, 
нешто ода кле смо као народ 
поте кли, што су наши пре ци 
него ва ли. Зато се на Град
ском тргу обе ле жава дочек 
Срп ске нове годи не, у којем 
важан део има и све штен
ство Срп ске пра во слав не 
цркве.  С.Џ.

Тамаразагрејаларумскупублику
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ЈЕДИНСТВЕНИИНФОРМАЦИОНИСИСТЕМЛПА

Централизацијаподатака
ојавнимприходима
Инфор ма ци је о поре зу 

на имо ви ну и дру гим 
извор ним јав ним при

хо ди ма су, од 1. јану а ра, 
доступ не онлајн гра ђа ни
ма и при вре ди, путем пор
та ла Једин стве ног инфор
ма ци о ног систе ма локал не 
поре ске адми ни стра ци је 
https://lpa.gov.rs.

Цен тра ли за ци јом пода та
ка 145 локал них поре ских 
адми ни стра ци ја, међу који
ма и Локал не поре ске 
адми ни стра ци је општи не 
Пећин ци, пор тал Једин
стве ног инфор ма ци о ног 
систе ма ЛПА пру жа гра ђа
ни ма и при вре ди могућ ност 
уви да у ста ње поре ског 

дуга по свим рачу ни ма 
локал них јав них при хо да и 
елек трон ског под но ше ња 
при ја ва имо ви не физич ких 
и прав них лица.

За при ступ наве де ном 
пор та лу потреб на је одго ва
ра ју ћа при ја ва на систем и 
она је омо гу ће на на два 
начи на: кори шће њем кори
снич ког нало га или кори
шће њем ква ли фи ко ва ног 
елек трон ског сер ти фи ка та.

Елек трон ско под но ше ње 
при ја ва омо гу ће но је само 
кори шће њем ква ли фи ко ва
ног елек трон ског сер ти фи
ка та.

Гра ђа ни који желе да про
ве ре ста ње на рачу ни ма 

локал них јав них при хо да 
путем интер не та, потреб но 
је да прет ход но отво ре 
кори снич ки налог.

За отва ра ње кори снич ког 
нало га гра ђа ни пећи нач ке 
општи не могу да пре да ју 
зах тев у Оде ље њу за буџет 
и финан си је и утвр ђи ва ње 
и напла ту јав них при хо да 
Општин ске упра ве општи не 
Пећин ци на шал те ру у 
Општин ском услу жном цен
тру или у кан це ла ри ја ма 24, 
28 и 29 у згра ди Општи не 
Пећин ци.

Након доби ја ња потвр де 
о отво ре ном нало гу са 
лозин ком могу при сту пи ти 
пре гле ду ста ња пре ко 

интер не та путем лин ка 
https://lpa.gov.rs .

Кори снич ки налог и 
лозин ку за кори шће ње 
онлајн упи та ста ња обве
зник, или лице које он овла
сти, пре у зи ма искљу чи во 
непо сред но у Оде ље њу за 
буџет и финан си је и утвр
ђи ва ње и напла ту јав них 
при хо да. Овла шће ње за 
физич ко лице мора да ове
ри јав ни беле жни к, а овла
шће ње за прав но лице 
мора да пот пи ше одго вор но 
лице фир ме.

Обве зник који је добио 
кори снич ки налог и лозин
ку, у апли ка ци ји може сам 
да про ме ни лозин ку. Ако 

МрЖЕЉКОТРБОВИЋУПОСЕТИТЕХНОГАМИ

ПотенцијалуШимановцима

Про шле годи не у шима
но вач кој рад ној зони 
сво је седи ште ста ци

о ни ра ла је и фир ма Тех но
га ма, која се бави про да јом, 
сер ви си ра њем и одр жа ва
њем ком пре со ра, опре ме за 
суше ње и фил тра ци ју ком
при мо ва ног вазду ха, гене
ра то ра азо та и кисе о ни ка, 

као и чиле ра за про це сно 
хла ђе ње у инду стри ји. 

Ком па ни ју Тех но га ма 
оби шао је 11. јану а ра пред
сед ник општи не Пећин ци 
мр Жељ ко Трбо вић, а са 
радом и пла но ви ма ком па
ни је упо знао га је дирек тор 
Пре драг Јанев. Пре ма њего
вим речи ма, потен ци јал који 

су виде ли у Шима нов ци ма 
више стру ко им се испла тио.

– У јуну про шле годи не 
сво је седи ште смо пре ба
ци ли у општи ну Пећин ци 
и пре за до вољ ни смо оним 
што смо доби ли. Дошли смо 
у сре ди ну која нам је пру
жи ла аде кват ну елек трич ну 
енер ги ју, земљи ште које је 

гра ђе вин ско и на којем је 
ком плет на инфра струк ту ра 
од гаса до оптич ког кабла. 
Тако ђе, вео ма смо при јат но 
изне на ђе ни брзи ном којом 
смо завр ши ли пре ре ги стра
ци ју у Општи ни. Вео ма нам 
је дра го због тога, јер овде 
је сада наш дом и ми овде 
жели мо даље да се раз ви

ПредседникОпштинеПећинцимрЖељкоТрбовићупосетикомпанијиТехногама
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ја мо. Поред добре сарад ње 
са локал ном само у пра вом, 
оства ри ли смо јако добру 
сарад њу и са Сред њом тех
нич ком шко лом у Пећин ци
ма. Ми жели мо да омо гу ћи
мо, у свом доме ну и пре ма 
нашим могућ но сти ма, уче
ни ци ма боље усло ве за 
шко ло ва ње. С обзи ром на 
то, да је у пита њу машин
ска шко ла, врло радо смо 
при ми ли јед ног уче ни ка на 
прак су, а и дони ра ли смо 
јед ну пра ву ком пре сор ску 
ста ни цу, како би ђаци могли 
да про ба ју, тести ра ју и раде 
у њој. Ми смо пре све га 
патри о те и поно си мо се 
тиме да је наша фир ма 100 
посто срп ска фир ма и циљ 
нам је да јед ног дана има
мо свој про из вод на којем ће 
писа ти Про из ве де но у Срби
ји и то ћири ли цом – изја вио 
је Јанев.

Пред сед ник Жељ ко Трбо
вић је током оби ла ска, тако
ђе, иста као зна чај ком па ни је 
каква је Тех но га ма, за нашу 
општи ну. Како је рекао, од 
вели ког зна ча ја је њихов 
циљ да инве сти ра ју даље у 
нашу општи ну, али и став да 
су Шима нов ци сада њихов 
дом.

– Са ова квим ста вом, ова
ко мла дим, амби ци о зним и 
пре све га, људи ма који воле 
сво ју земљу, наша при вре
да има вели ки потен ци јал. 
Тако ђе, вео ма ми је дра го 
да се Тех но га ма при кљу чи
ла мно го број ним ком па ни ја

ма из Шима но ва ца које сво
јим дру штве ноодго вор ним 
пона ша њем пома жу локал
ну зајед ни цу – рекао је први 
човек пећи нач ке општи не.

На око један хек тар повр
ши не нала зи се 1.000 ква
дра та савре ме но опре
мље ног објек та, који чине 
кан це ла риј ски и изло жбе ни 
про стор, тре нинг цен тар, 
сер ви сни цен тар, про стор за 
тести ра ње опре ме и мага
цин ски про стор. Ком па ни ја 
Тех но га ма тре нут но запо
шља ва 18 рад ни ка, а у пла
ну је про ши ре ње, јер како 
каже дирек тор Јанев има ју 
потен ци ја ла, зна ња, иде ја и 
потре ба. 

Током раз го во ра са пред
сед ни ком Трбо ви ћем и оби
ла ска ком па ни је, Пре драг 
Јанев иста као је и зна чај 
стал не еду ка ци је и раз ме не 
зна ња, јер како каже зајед
нич ки је циљ напре до ва ње и 
уса вр ша ва ње.

– Јако нам је важно да 
се кон стант но еду ку је мо, 
тако да вео ма често посе
ћу је мо раз не еду ка ци је код 
наших парт не ра про из во ђа
ча опре ме, а затим то зна ње 
пре но си мо путем семи на ра 
на наше парт не ре, одно сно 
дистри бу те ре у Срби ји. На 
тај начин им пру жа мо зна
ње и тех нич ку подр шку, како 
би могли ради ти локал но 
– изја вио је Јанев и додао 
да се ком па ни ја вео ма успе
шно послед њих годи на раз
ви ја и у реги о ну.

обве зник забо ра ви или 
изгу би лозин ку коју је добио 
или сам одре дио про ме ном 
лозин ке, мора доћи лич но 
(или посла ти овла шће но 
лице) у Оде ље ње за буџет 
и финан си је и утвр ђи ва ње 

и напла ту јав них при хо да 
како би му била изда та 
нова лозин ка. Том при ли
ком обве зник или овла шће
но лице мора попу ни ти зах
тев за доде лу нове лозин
ке.

Општи на Пећин ци рас
пи са ла је кон курс за доде
лу сред ста ва из општин
ског буџе та, која су наме
ње на за актив но сти и про
гра ме удру же ња са тери
то ри је пећи нач ке општи не 
у 2019. годи ни. Сред ства 
по овом кон кур су ће се 
доде љи ва ти за про гра ме 
удру же ња у скла ду са 
Пра вил ни ком о начи ну и 
поступ ку доде ле сред ста
ва за про гра ме удру же ња 
веза но за одре ђе не обла
сти. 

Про гра ми удру же ња 

мора ју бити реа ли зо ва ни 
на тери то ри ји општи не 
Пећин ци, а тро шко ви 
мора ју бити оправ да ни, 
ствар ни, и у непо сред ној 
вези са циље ви ма удру
же ња. Кон курс је отво рен 
до утро шка сред ста ва 
опре де ље них Одлу ком о 
буџе ту општи не Пећин ци 
за 2019. годи ну. 

Текст кон кур са и обра
зац при ја ве могу се пре у
зе ти на зва нич ној интер
нет стра ни ци Општи не 
Пећин ци у одељ ку кон кур
си.

Конкурсзаудружења ШИД

Средствазаспорт
Сва ки крај кален дар ске 

годи не је ујед но и поче
так нечег новог. Тако 

и за спор ти сте. Општин ско 
веће у Шиду је на сед ни ци 
последњег дана про шле годи
не доне ло Реше ње о доде ли 
сред ста ва за спорт ске клу бо
ве у општи ни.

Из општин ског буџе та за 
наред ну годи ну, спорт ским 
радницима је наме ње но 
21.295.000 дина ра. Гене рал
ни секре тар Спорт ског саве за 
општи не Шид Бран ко Нова ко
вић каже: 

– Сред ства која су доби ли 
спорт ски клу бо ви и спорт ска 
удру же ња фор ми ра на су на 
осно ву утвр ђе ног Пра вил ни
ка, а одно се се на пут не тро
шко ве, коти за ци ју за так ми че
ње, днев ни це слу жбе них лица 

(суди је, деле га ти), лекар ске 
пре гле де, одр жа ва ње спорт
ских тере на. Сви клу бо ви који 
су чла но ви Спорт ског саве за 
су доби ли одре ђе на сред ства. 
Чак и нека рекре а тив на удру
же ња. Спорт ски савез, са дру
ге стра не обез бе ђу је после 
так ми че ња, пеха ре, захвал
ни це и слич но. Нај ви ше нов ца 
је издво је но за ФК Рад нич ки, 
у изно су од 4.450.000 дина
ра. Сма тра се да је клуб од 
изу зет не важно сти за нашу 
општи ну –  изја вио је Нова ко
вић.

Уго во ри са клу бо ви ма ће 
бити пот пи са ни кра јем јану а ра 
или почет ком фебру а ра. Укуп
но 43 клу ба ће доби ти нов ча
на сред ства, која ће им омо гу
ћи ти да и ове годи не наста ве 
рад.  Д.Попов

ДОЧЕКСРПСКЕНОВЕГОДИНЕУШИДУ

Ватрометупоноћ
Општи на Шид и Кул тур

нообра зов ни цен тар, 
орга ни зо ва ли су 13. 

јану а ра дочек нове годи не 
по јули јан ском кален да ру. И 
поред рела тив но ниске тем
пе ра ту ре, оку пио се зна ча јан 
број Шиђа на, како би доче ка
ли Нову годи ну. Оку пље ни ма 
се обра тио дирек тор Кул тур
нообра зов ног цен тра Шид 
Срђан Мале ше вић, поже
лев ши добру заба ву и мно го 
успе ха у наред ном пери о ду.

За добру заба ву био је заду
жен орке стар Нај бо љи срем
ски там бу ра ши. Орга ни за то
ри су се побри ну ли и за топле 
напит ке као што су чај, кува на 
раки ја и кува но вино. За крај, 
сти гле су вру ће кроф не.

У поноћ, небо изнад Шида 
било је оба сја но вели ким 
ватро ме том.

Све у све му, добар про вод 
за оне који су се у недељ но 
вече нашли  на Тргу кул ту ре у 
Шиду. Д.Попов
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НАРОДНАБИБЛИОТЕКА„СИМЕОНПИШЧЕВИЋ“ШИД

ПредавањеоСветомСави
Срп ска пра во слав

на паро хи ја Батров
ци, орга ни зо ва ла је у 

петак, 11. јану а ра пре да ва
ње о осам веко ва само стал
но сти Срп ске пра во слав не 
цркве. Пре да ва ње је одр жа
но у сали Народ не библи о
те ке „Симе он Пишче вић“, а 
пре да вач је био доцент др 
Борис Стој ков ски са кате дре 
за исто ри ју Фило зоф ског 
факул те та у Новом Саду.

 – Ово је јед но од првих 
пре да ва ња у 2019. годи ни, 
а које је веза но за овај зна
ча јан јуби леј целог срп ског 
наро да. Мој циљ је да се 
при ка же епо ха и кон крет не 
исто риј ске лич но сти, про
це си и дога ђа ји. И нарав но, 
шта та ауто ке фал ност зна
чи до дана дана шњег. Са 
више стра на сам обра дио 
живот Све тог Саве, његов 
зна чај не само у пра во слав
ном све ту, већ и његов култ 
у като лич ком све ту. Кре ће мо 
од Сави ног рође ња, поре
кла, епо хе у којој је живео, 
до шире ња њего вог кул та у 
савре ме ном пери о ду. Ауто
ке фал ност зна чи да неко 
има сво ју гла ву, дакле да 
сте неза ви сни. То је било 
при зна ње не само цркве
ној неза ви сно сти, јер ми 
тре ба да раз у ме мо да је то 
моме нат када срп ска држа
ва доби ја сво ју, после кру не 
1217. годи не,  дру гу кључ ну 
потвр ду, а то је само стал на 

црква, где је Сава и сва ки 
његов наслед ник, имао пра
во да руко по ло жи епи ско пе 
и да, запра во, цркву уре де 
дома ћи људи, не поста вље
них са стра не. Нарав но, у 
сим фо ни ји са држа вом, јер 
архи е пи скоп кру ни ше кра
ља. Срп ска држа ва је у том 
тре нут ку у рав ни са свим 
дру гим тада шњим земља
ма, које су у ран гу кра ље ви
не. Од сусед них држа ва то је 
Угар ска, затим, Фран цу ска, 
Чешка, Пољ ска. Све оне 
земље, које има ју кра љев
ске титу ле, јер је у сред њем 
веку хије рар хи ја јако важна. 
Доби ја ње ауто ке фал но сти 
Срби ју пози ци о ни ра у тој 

хије рар хи ји сред њо ве ков
них држа ва на чијем је врху 
визан тиј ски цар. То је вре ме 
када је уре ђе на и прва срп
ска бол ни ца, срп ски језик и 
књи жев ност доби ја ју свој 
замах. Та неза ви сност је 
зна чи ла кул тур ну посеб ност 
наро да. Бит но је да је Све
ти Сава угра ђен у темељ 
будућ но сти. Све ти Сава је 
архи е пи скоп, про све ти тељ и 
та свест се угра ђу је у свест 
свих нас. Све ти Сава је и 
школ ска сла ва, носи лац је 
срп ске духов но сти и не само 
срп ске. Његов култ је при су
тан и код Руса, Грка, Руму на. 
Исто ри ја је врло жива она се 
мења, па је током ових осам 

веко ва било про ме на у сми
слу мења ња гра ни ца, устрој
ства – рекао је Борис Стој
ков ски. 

Јереј Борис Фај фрић, 
парох хра ма Све тих апо сто
ла Петра и Павла у Батров
ци ма, је рекао да је ово 
поче так про сла ве овог јуби
ле ја и да Шид буде један од 
гра до ва у коме ће се про сла
ви ти овај вели ки дога ђај.

Изу зет но пре да ва ње у 
коме су мало број ни Шиђа
ни могли да ужи ва ју је само 
поче так обе ле жа ва ња вели
ког јуби ле ја осам веко ва 
само стал но сти Срп ске пра
во слав не цркве.

Д.Попов

ИНЂИЈА

Великапосећеностклизалишта
На првом састан ку Систе

ма 48 у овој годи ни било 
је речи, изме ђу оста лог, 

о првим ефек ти ма рада кли за
ли шта у цен тру Инђи је. Како је 
иста као Или ја Трбо вић, дирек тор 
Уста но ве Спорт ски цен тар, за 
све га 19 дана рада кли за ли ште 
је посе ти ло пре ко 5.500 кли за ча. 

 Упо ре ди ли смо број кли за ча 
у прет ход не три годи не, и сва ке 
годи не је већи број у одно су на 
прет ход ну. Пре ма нашим про
це на ма, до кра ја сезо не, услу
ге кли за ли шта кори сти ће око 
10 хиља да посе ти ла ца  исти че 
Трбо вић и дода је:

 То је мно го више него про шле 
и прет про шле годи не. Могу рећи 
већ сада да је кли за ли ште у пот

пу но сти оправ да ло наша оче ки
ва ња, закљу чио је Трбо вић.

Са почет ком новог полу го
ди шта, у инђиј ским и сео ским 
основ ним шко ла ма, кре ну ће и 
шко ла кли за ња за сву децу.

 Пред ви де ли смо да се часо ви 
одр жа ва ју на кли за ли шту сва ког 
рад ног дана од 10 до 12 часо
ва, а акце нат ће бити на сео ској 
деци. За њих ће бити напра вљен 
одго ва ра ју ћи про грам, којим смо 
пред ви де ли и орга ни зо ва ни ауто
бу ски пре воз  рекао је дирек
тор Уста но ве Спорт ски цен тар, 
дода ју ћи да, уко ли ко вре мен ске 
при ли ке дозво ле, уме сто до 1. 
фебру а ра, сезо на кли за ња биће 
про ду же на до 15. фебру а ра.

М.Ђ.
Преко5.500клизачаза19данарада

БорисФајфрићиБорисСтојковски
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СРПСКАЧИТАОНИЦАИРИГ

Расписан
КонкурсзаЛучу

Срп ска чита о ни ца у Ири гу, рас пи
са ла је кон курс за доде лу 37. награ
де Луча, која се доде љу је орга ни за
ци ја ма и поје дин ци ма за допри нос у 
раз во ју кул ту ре и кул тур ног ства ра
ла штва у ири шкој општи ни. Про шле 
годи не је ову награ ду доби ла Покра
јин ска вла да Вој во ди не, зато што дуги 
низ годи на актив но пома же инсти
ту ци је кул ту ре у ири шкој општи ни, 
посеб но Срп ску чита о ни цу, у реа ли
за ци ји њених број них кул тур них про
гра ма, сто ји у обра зло же њу жири ја 
за доде лу 36. Луче. Жири за доде лу 
ове пре сти жне награ де се бира на 
чети ри годи не. Пред сед ник акту ел
ног жири ја, који је у дру гој годи ни свог 
ман да та, је књи жев ник Тодор Бјел кић. 
Награ да Луча, која се састо ји од уни
кат не Пове ље, добит ни ку се уру чу
је 14. фебру а ра, на Све тог Три фу на, 
и састав ни је део све ча ног про гра ма 
којим се обе ле жа ва Дан општи не и 
Дан Срп ске чита о ни це. Пред ло зи за 
награ ду, са обра зло же њем, могу се 
до кра ја јану а ра доста вља ти Срп ској 
чита о ни ци у Ири гу.

С.Џ.

ПОРЕЗНАИМОВИНУУОПШТИНИИРИГ

Основицеистекаолане
По осно ву Зако на о поре зу на имо

ви ну и Ста ту та ири шке општи не, 
Општин ско веће је, у закон ском 

року, доне ло одлу ку о утвр ђи ва њу про
сеч них цена ква драт ног метра одго ва ра
ју ћих непо крет но сти, које су осно ва за 
утвр ђи ва ње поре за на имо ви ну за 2019. 
годи ну на тери то ри ји ове општи не.

На тери то ри ји ири шке општи не одре
ђе не су чети ри зоне за утвр ђи ва ње 
поре за на имо ви ну, које су кла си фи ко ва
не у зави сно сти од кому нал не опре мље
но сти, опре мље но сти јав ним објек ти ма, 
сао бра ћај ној пове за но сти са цен трал
ним дело ви ма општи не, одно сно са 
рад ним зона ма и дру гим садр жа ји ма у 
насе љу.

Нарав но, прва зона је нај о пре мље ни
ја и ту су и цене нај ви ше. 

Тако је про сеч на цена ква драт ног 
метра гра ђе вин ског земљи шта у овој 
зони 1.592 дина ра, ста но ва 48.371 
динар, кућа за ста но ва ње 40.248 дина
ра, послов них згра да 71.581 динар, а 
гара жа 18.298 дина ра по ква драт ном 
метру.

У тре ћој зони се јавља и пољо при
вред но земљи ште где је цена 99 дина ра, 
а шум ског 59 дина ра, док је у четвр тој 

зони про сеч на цена ква драт ног метра 
пољо при вред ног земљи ште про це ње на 
на 91 динар, а шум ског на 31 динар.

 – По нашем опре де ље њу, про сеч не 
цене нисмо мења ли. То зна чи да су цене 
у свим зона ма и за све објек те, оста ле 
на истом нивоу као и про шле годи не – 
рекла је за наше нови не Оли ве ра Фили
по вић Про тић, начел ни ца Општин ске 
упра ве Општи не Ириг. С.Џ.

ОливераФилиповићПротић

ШИД:СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Избориумеснимзаједницама
Општин ско веће у 

Шиду одр жа ло је сед
ни цу у поне де љак, 

14. јану а ра на којој су чла но
ви, изме ђу оста лог рас пра
вља ли, а потом и усво ји ли 
одлу ку о месним зајед ни ца
ма на тери то ри ји Општи не 
Шид и реше ње о име но ва њу 
дру го сте пе не коми си је за 
спро во ђе ње избо ра за чла
но ве саве та месних зајед
ни ца.

На кон фе рен ци ји за 
меди је, заме ник начел ни ка 
Општин ске упра ве Ром ко 
Папу га је под се тио, да је на 
послед њој сед ни ци Скуп
шти не општи не донет Ста
тут, који је ура ђен у скла ду 
са изме на ма и допу на ма 
Зако на о локал ној само у
пра ви.

 – Тим Ста ту том је изме ђу 
оста лог пред ви ђе но да ће 
се у неком наред ном пери о
ду, од шест месе ци сва акта 
ускла ди ти са новим Ста ту
том. Поче ли смо од одлу ке 
о месним зајед ни ца ма, због 
тога што би тре ба ло да одр
жи мо избо ре за нове саве те 
месних зајед ни ца. У месним 

зајед ни ца ма још функ ци о ни
шу при вре ме на тела. Овом 
одлу ком ми ускла ђу је мо рад 
месних зајед ни ца и ства ра
мо усло ве за спро во ђе ње 
избо ра. Осно ва за спро во
ђе ње избо ра је одлу ка о 
месним зајед ни ца ма. Код 
јед ног бро ја месних зајед
ни ца, доћи ће до про ме на у 
бро ју чла но ва за савет, због 
опе ра тив но сти и да се не би 
деша ва ло, да услед вели
ког бро ја чла но ва, савет не 
функ ци о ни ше. Сада шње 
опре де ље ње је да се сма њи 

број чла но ва саве та у гото
во свим месним зајед ни ца
ма. Мање месне зајед ни це 
Батров ци, Бикић До, Бин гу
ла, Љуба, При ви на Гла ва, 
има ће по три чла на саве та, 
оне сред ње месне зајед ни
це Ада шев ци, Бачин ци, Бер
ка со во, Гиба рац, Ерде вик, 
Илин ци, Јаме на, Куку јев ци, 
Моро вић, Сот, Ваши ца и 
Вишњи ће во ће имат по пет 
чла но ва, док ће Шид, као 
и рани је, оста ти са девет 
чла но ва. И само кан ди до
ва ње за чла но ве саве та ће 

се раз ли ко ва ти у одно су на 
прет ход но. Сма њен је број 
лица, која тре ба да подр же 
кан ди да ту ру лица за Савет 
месне зајед ни це. У мањим 
месним зајед ни ца ма, биће 
довољ но да десет гра ђа
на из те месне зајед ни це 
подр же кан ди да та. За оне 
веће месне зајед ни це, биће 
потреб но два де сет пот пи
са. Ове ре кан ди да ту ра се 
врше код нота ра, рани је је 
то ради ла Општин ска упра
ва. За кан ди да те у Шиду и 
Ерде ви ку, биће потреб но 
три де сет лица која ће подр
жа ти кан ди да ту ру. Дру го
сте пе на коми си ја за избо
ре чла но ва саве та месне 
зајед ни це ће спро во ди ти 
ком плет ну про це ду ру, у сва
кој месној зајед ни ци биће и 
бирач ки одбо ри. Има ће мо у 
свим насе ље ним мести ма 
и под ко ми си ју, која ће све 
пред ло ге кан ди да та про ве
ра ва ти – рекао је Папу га.

Пре ма неким инфор ма ци
ја ма, избо ри за месне зајед
ни це одр жа ће се кра јем 
фебру а ра. 

Д.Попов

РомкоПапуга



12 16. JANUAR 2019.  M NOVINE ОПШТИНАСТАРАПАЗОВА

ОПШТИНАСТАРАПАЗОВА:КАПИТАЛНИПРОЈЕКТИ

Расписанејавненабавке

Два де сет седам капи тал них инве
сти ци ја у пла ну је за буџе т за 
2019. годи ну, који је усво јен на 

послед њој сед ни ци СО одр жа не кра
јем децем бра. За поје ди не капи тал не 
про јек те рас пи са не су јав не набав ке.

Заменајавногосветљења
применомЛЕДтехнологије

Јед на од капи тал них инве сти ци ја у 
општи ни Ста ра Пазо ва, пла ни ра на у 
буџе ту за ову годи ну, је заме на посто
је ћег осве тље ња са енер гет ски ефи ка
сни јим, уз отпла ту инве сти ци је кроз 
уште ду по про јек ту јав но  при ват ног 
парт нер ства. Општи на Ста ра Пазо ва 
рас пи са ла је јав ну набав ку, у којој тра
жи при ват ног парт не ра за реа ли за ци ју 
про јек та рекон струк ци је и дуго го ди
шњег одр жа ва ња дела систе ма јав ног 
осве тље ња при ме ном лед тех но ло ги је 
на тери то ри је општи не. Пону де се 

могу доста ви ти до 25. фебру а ра ове 
годи не, а ода бра ни парт нер врши ће 
саве то дав не услу ге у вези са енер гет
ском ефи ка сно шћу, одр жа ва ње улич
не расве те, пушта ње у рад уре ђа ја 
јав не расве те и изво ђе ње радо ва на 
инста ла ци ји расвет них и сиг нал них 
систе ма.

Израдапројекта
зареконструкцију

саобраћајнихповршина
уНовојПазови

Пре ко чети ри мили о на дина ра 
издво је но је у буџе ту општи не Ста ра 
Пазо ва за ову годи ну за изра ду тех
нич ке доку мен та ци је за рекон струк ци
ју сао бра ћај них повр ши на у дужи ни од 
кило ме тар и по, на делу ули ца Цара 
Душа на и Кра ље Петра I Кара ђор ђе
ви ћа у Новој Пазо ви, од рас кр сни це са 

ули ца ма Нико ле Тесле и Мило ша Оби
ли ћа, до рас кр сни це са ули ца ма 
Омла дин ска и Кара ђор ђе ва. Ули це 
Цара Душа на и Кра ља Петра I Кара
ђор ђе ви ћа пред ста вља ју глав ни пут ни 
пра вац у цен трал ној зони насе ља 
Нова Пазо ва и нала зе се на тра си 
држав ног пута IIA реда број 100 који 
пове зу је Нову Пазо ву са Ста ром и 
Батај ни цом. Реа ли за ци ја овог про јек та 
про ис ти че из потре бе да се обез бе ди 
про стор за пар ки ра ње и додат не ста зе 
за бици кли сте са циљем уна пре ђе ња 
функ ци о ни са ња сао бра ћа ја у овом 
делу насе ља.

Пошумљавањедевет
путнихправацана
територијиопштине

Ове годи не биће пошу мље но девет 
пут них пра ва ца на тери то ри ји ста ро
па зо вач ке општи не са 2.500 сад ни ца. 

ЛЕДРасвета

Пошумљавањепутнихправаца
Заменасанитарногчвора
уПУПолетарац
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ОПШТИНАСТАРАПАЗОВА

Јавниконкурс
Општи на Ста ра Пазо ва рас пи са ла је 

Први јав ни кон курс за доде лу сред ста
ва орга ни за ци ја ма и удру же њи ма гра
ђа на за спро во ђе ње про гра ма од јав
ног инте ре са на тери то ри ји општи не у 
2019. годи ни, као и Први јав ни кон курс 
за доде лу сред ста ва црква ма и вер
ским зајед ни ца ма. Кон кур си су отво ре
ни до 25. јану а ра, а сред ства су наме

ње на за орга ни за ци је и удру же ња која 
се баве соци јал ном зашти том, тури
змом, зашти том живот не сре ди не и 
дру гим обла сти ма, као и за изград њу 
или обно ву црка ва или вер ских зајед
ни ца, инве сти ци о но или теку ће одр жа
ва ње, обно ву ико на, вер ских и сакрал
них еле ме на та и сл.

ОЗИМИУСЕВИ

Ницањекасни

Сне жни пре кри вач пого ду је пше ни
ци и дру гим ози мим усе ви ма, јер их 
на ниским тем пе ра ту ра ма шти ти од 
мра за. Ветар је однео део сне га, 
негде се већ и топи, али прет ход них 
леде них дана, пред ста вља ло је добру 
зашти ту, тако да тре нут но нема вели
ке опа сно сти од голо мра зи це. Са 
јесе њом сетвом било је про бле ма, 
пре све га, због недо стат ка вла ге у 
земљи шту, тако да је ница ње ози мих 
усе ва доста касни ло, на поје ди ним 
мести ма се пше ни ца нала зи у почет
ној фази боко ре ња, оста ло је у фази 
ница ња.

ВОЈКА

ОкићенКертиз
Све ча но оки ће на ули ца са заста ва

ма на бан де ра ма, сли ка коју смо 
могли виде ти само у вели ким свет
ским гра до ви ма, или при ли ком зва
нич них посе та свет ских држав ни ка, 
била је и у Ули ци Сеста ра Гру јић, у 

Вој ки. Ста нов ни ци ове ули це, позна
ти је као Кер тиз, су се орга ни зо ва ли и 
у част ово го ди шње про сла ве Божи ћа 
наба ви ли заста ве, сами изра ди ли 
носа че и оки ти ли ули цу која уоп ште 
није крат ка. Циљ им је био, да уве ли
ча ју про сла ву нај ра до сни јег хри
шћан ског пра зни ка и иска жу пошто
ва ње пре ма држа ви и сви ма који у 
њој живе. Реак ци је људи који про ђу 
кроз ову ули цу су више него пози тив
не. Успе шна ком шиј ска акци ја је про
сла вље на на ули ци она ко, како се 
Божић диљем Сре ма сла ви, поред 
ватре, уз кува но вино, пече но пра се 
и кола че.

ИЗВЕШТАЈПОЛИЦИЈЕ

Ухапшенизбог
силовања

Поли ци ја је у Ста рој Пазо ви ухап
си ла шезде сет пе сто го ди шњег М.К. 
због сум ње да је извр шио недо зво
ље не пол не рад ње над девој чи цом 
узраста 12 годи на. Осум њи че ни је 
задр жан у поли ци ји, а истра га пово
дом овог слу ча ја је у току. Тако ђе, 
при пад ни ци Поли циј ске ста ни це у 
Ста рој Пазо ви ухап си ли су три де се
то смо го ди шњег мушкар ца због сум
ње да је извр шио кри вич но дело 
сило ва ње педе се то смо го ди шње 
жене из Бано ва ца. Како незва нич но 
сазна је мо, жена је обо ле ла од кан це
ра. За РТВ Ста ра Пазо ва је потвр ђе
но да је осум њи ће ни ухап шен, те да 
му је одре ђе но задр жа ва ње до 48 
сати. Под се ти мо, пре ма Кри вич ном 
зако ни ку за сило ва ње је пред ви ђе на 
казна од три до 12 годи на, уко ли ко су 
насту пи ле теже после ди це до 15 
годи на, а уко ли ко је жртва дете или је 
жртва стра да ла – нај ма ња про пи са на 
казна је 10 годи на.

На пут ним прав ци ма Сур дук – Ста ри 
Слан ка мен, Ста ра Пазо ва – Нови Кар
лов ци и Вој ка – Крње шев ци биће 
поса ђе не сад ни це бре зе, јаво ра, хра
ста, јаре би ке, беле топо ле и кру ши не, 
док ће се попу на врши ти на пут ним 
прав ци ма: Ста ри Банов ци – Беле гиш, 
Беле гиш – Сур дук, Нова Пазо ва – Ста
ри Банов ци, Ста ра Пазо ва – Вој ка и 
Вој ка – Нова Пазо ва. Нај ду жи пут ни 
пра вац, који ће бити пошу мљен је 
Ста ра Пазо ва – Нови Кар лов ци у окви
ру којег ће бити поса ђе но 450 сад ни ца 
бре зе. Пошу мља ва ње под ра зу ме ва 
поди за ње ветро за штит них поја се ва уз 
коло во зе, целом дужи ном пута, од 
насе ља до насе ља. После 10. фебру
а ра биће позна то ко ће извр ши ти 
радо ве на пошу мља ва њу. Вред ност 
ове инве сти ци је је шест мили о на 
дина ра, а финан си ра ју је Мини стар
ство зашти те и живот не сре ди не и 
Општи на Ста ра Пазо ва.

Заменасанитарногчвора
устаропазовачкој
ПУПолетарац

Два де се тог јану а ра биће позна то ко 
ће извр ши ти радо ве на адап та ци ји 
дела објек та, одно сно сани тар ног чво
ра за децу Пред школ ске уста но ве 
Поле та рац у Ста рој Пазо ви. Про це ње
на вред ност пла ни ра них радо ва је 
нешто више од мили он дина ра, а исте 
ће финан си ра ти Општи на Ста ра Пазо
ва и Покра јин ски секре та ри јат за обра
зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал
не мањи не – наци о нал не зајед ни це. У 
окви ру радо ва, изме ђу оста лог, извр
ши ће се демон та жа сани тар них еле
ме на та, укла ња ње свих посто је ћих 
сло је ва пода до пло че, као и изра да 
нове хидро и зо ла ци је и цемент не 
кошу љи це пода, заме на дотра ја лих 
водо вод них и кана ли за ци о них цеви, 
заме на зид них и поста вља ње нових 
некли за ју ћих под них пло чи ца, заме на 
чесми, водо ко тли ћа и сани тар не 
галан те ри је и слич но.
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ЦЕНТАРЗАКУЛТУРУСИРМИУМАРТ

Афирмацијамладихталената
Цен тар за кул ту ру Сир ми у март већ 

деце ни ја ма ради на раз во ју кул ту
ре у Срем ској Митро ви ци и њеном 

шире њу међу Митров ча ни ма. Током 
про те кле, 2018. годи не, пре ма речи ма 
дирек то ра Зол та на Хеге ди ша, кул тур
ноумет нич ка делат ност Цен тра била 
је усме ре на на пове ћа ње ква ли те та и 
про ши ри ва ње про грам ске пону де, као 
и на уна пре ђе ње кул ту ре уоп ште.

– То је обу хва ти ло про гра ме и садр
жа је из доме на локал не кул тур ноисто
риј ске башти не, еду ка ци ју мла дих, 
помоћ и уче шће у реа ли за ци ји про је ка
та на пољу кул ту ре у локал ној сре ди
ни, про мо ци ју мла дих тале на та, међу
на род ну сарад њу, кул тур ноумет нич ки 
ама те ри зам и слич но. Од све га тога, 
посеб но бих издво јио про мо ци ју мла
дих тале на та. До сада су то углав ном 
биле мла де осо бе из Музич ке шко ле 
„Петар Кран че вић“. Ради се о Мари ји 
Јова но вић и Сари Нико лић, а уско ро ће 
то бити и Тара Вука ди но вић – рекао је 
Зол тан Хеге диш и додао да су њихо ви 
кон цер ти, који су се одр жа ва ли током 
годи не, били изу зет но посе ће ни. 

Када је реч о мла дим тален ти ма, он 
је издво јио и кон цер те Бен да из ком ши
лу ка. 

– Мари ја Јова но вић, Иван Сла дек 
и Јана Раки та, осно ва ли су само стал
но орке стар, који је сви рао попу лар не 
поп и рок мело ди је. Има ли су два кон

цер та у Срем ској Митро ви ци и они су 
били хума ни тар ног типа. Деца су свој 
тале нат обје ди ни ла у нешто кори сно 
и пред ста ви ла гра ду оно што зна ју – 
рекао је дирек тор Хеге диш. 

Пре ма њего вим речи ма, Сир ми у март 
пру жа тех нич ку подр шку свим Митров
ча ни ма који ма је она потреб на по 
пита њу актив но сти у обла сти кул ту ре, 
а сва ка три или чети ри дана у годи ни 
пома же или орга ни зу је кул тур не дога
ђа је. 

– Ове годи не смо има ли, први пут, 

збир ку љубав не пое зи је митро вач ких 
песни ка, који до сада углав ном нису 
има ли изда та дела, па смо реши ли 
да напра ви мо избор  песа ма при мље
них на кон кур су и то обја ви мо. Тако ђе, 
орга ни зо ва ли смо кон церт Сал се на 
Жит ном тргу. Укуп но смо у току годи не 
има ли пре ко 50 дога ђа ја, а већи на њих 
тра ја ли су више дана – каже Зол тан 
Хеге диш.

Тако ђе, Цен тар и у наред ном пери о
ду пла ни ра да наста ви са сво јим доса
да шњим актив но сти ма и да очу ва тра
ди ци о нал не мани фе ста ци је, али и оне 
које теже то да поста ну. 

– У пла ну има мо наста вак запо че тих 
про је ка та, попут ликов не коло ни је, која 
би наред не годи не тре ба ло да се одр
жи тре ћи пут. Тако ђе, наста вља мо са 
про јек том Sir mi um music festa, са про
мо ци јом мла дих тале на та, а наста ви
ће мо и тра ди ци ју хума ни тар них кон це
ра та.  Узе ли смо уче шће у орга ни за ци ји 
сај ма Гљи ве као хра на и лек, као једин
стве не гастро мани фе ста ци је са чијим 
орга ни зо ва њем жели мо да наста ви мо. 
О Срем фолк фесту је и суви шно гово
ри ти и он је већ буки ран за наред ну 
годи ну, а када је реч о Џезблуз фести
ва лу, наста ви ће мо и са њим. Има
мо амби ци ју да буде мо и оста не мо у 
врху кул тур не пону де у гра ду и шире 
– закљу чу је Зол тан Хеге диш.

Н.М.

ЗолтанХегедиш

МУЗЕЈСРЕМА

Порастаобројпосетилаца
Музеј Сре ма, про те кле годи не 

орга ни зо вао је мно штво раз ли
чи тих изло жби, а, пре ма речи

ма дирек то ра Саше Буга џи је, потреб
но је издво ји ти три нај зна чај ни је.

– Пре све га, издво јио бих изло
жбу фото гра фи ја Ристе Мар ја но ви ћа, 
пово дом обе ле жа ва ња 100 годи на од 
Вели ког рата, која је први пут при ка за
на код нас, а потом је изла га на Широм 
Срби је. Затим, јед на од зна чај ни јих 
изло жби била је САДСрби ја од 1918 
до 2018. годи не, посве ће на сто го ди
шњи ци дипло мат ских одно са ове две 
земље, а нај ре пре зен та тив ни ја изло
жба је била Црно и бело  при ча о 
чоко ла ди, која је при ву кла нај ве ћи број 
наших нај мла ђих сугра ђа на – рекао је 
Саша Буга џи  ја. 

У изда вач кој делат но сти, дирек тор 
Буга џи ја исти че књи гу Петра Мило ше
ви ћа, Поче ци хри шћан ства у Сре му, 
коју је Музеј Сре ма покло нио сви ма 
они ма који су посе ти ли њену про мо
ци ју. 

Када је реч о про јек ти ма веза ним за 
архе о ло ги ју, што је и нај ва жни ја делат

ност Музе ја, посеб но се исти че уче
шће у про јек ту Глац. 

– Про је кат је настао као резул тат 
сарад ње Уни вер зи те та у Сид не ју и 
Инсти ту та за архе о ло шка истра жи ва ња 
у Бео гра ду. Тај про је кат је Музеј Сре ма 
изди гао из ано ним но сти и за нас се чуло 
широм све та. На челу тима из Аустра
ли је је еми нент ни струч њак, проф. др 
Ричард Мајлс, а сам циљ про јек та је 
истра жи ва ње касно ан тич ке виле откри
ве не на лока ли те ту Глац. Како је све 
кре ну ло, врло лако је могу ће да ћемо 
сазна ти да Митро ви ца има две, а не 
јед ну цар ску пала ту – рекао је дирек тор 
Саша Буга џи ја и иста као да су у овај 
про је кат укљу че ни и сред њо школ ци из 
Срем ске Митро ви це и Аустра ли је.

Тако ђе, током годи не, орга ни зо ва не 
су и мно го број не интер ак тив не еду ка
тив не ради о ни це, а број посе ти ла ца се 
у одно су на 2017. годи ну пове ћао за 20 
одсто. Поред тога, пла ни ра се и реа ли
за ци ја про јек та Музеј у покре ту, чиме 
би се екс по на ти митро вач ког музе ја 
при ка за ли широм Срби је и зема ља 
реги о на.

Како наја вљу је дирек тор Саша Буга
џи ја, Музеј је добио сред ства са репу
блич ког и покра јин ског нивоа вла сти за 
рекон струк ци ју згра де у којој се нала зи 
лапи да ри јум, а, пре ма њего вим речи
ма,  радо ви би тре ба ло да поч ну током 
2019. годи не.  Н.М.

СашаБугаџија
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Библи о те ка је про те кле годи не испу
ни ла сво је про грам ске циље ве, као 
и оче ки ва ња гра ђа на. Обу хва ће не 

су све врсте про мо ци ја, за све узра сте, 
сва годи шња доба.

– Било је доста разно вр сно сти. На деч
јем оде ље њу се нашао Ршу мо вић, на 
оде ље њу за одра сле су били и НИН
овци, добит ни ци књи жев них награ да, 
освр ну ли смо се на зна чај не јуби ле је, 
тако да смо обу хва ти ли три би не, пре да
ва ња који су се тица ла раз до бља од 
1908. годи не, упра во оно што се про пу
сти ло у редов ном шко ло ва њу могло је да 
се чује и нау чи, у том сми слу је било 
позна тих пре да ва ча. Освр ну ли смо се и 
на дога ђа је нови јег дату ма, тако да су 
били уче сни ци рат них деша ва ња на 
Косо ву и Мето хи ји, хте ли смо да упо зна
мо гра ђа не и са њихо вом стра ном при че, 
јер дру го је оно што се пише, чује са стра
не, рекао је дирек тор митро вач ке библи
о те ке, Рај ко Секу лић. 

Одр жа но је четр на ест изло жби на оде
ље њу за одра сле и два де сет че ти ри 
изло жбе и четр де сет пет ради о ни ца на 
деч јем оде ље њу, као и ради о ни це у Чал
ми, Диво шу, Мар тин ци ма, које су се одр

жа ва ле на сва ка два месе ца, што је све 
резул ти ра ло изу зет ним успехом на Међу-
народном фестивалу хумора у Лазаре-
вцу, у области литерарног и ликовног 
стваралаштва, одржаном почетком 
школске године.

– Глав ни циљ нам је про мо ви са ње 
чита ња и писа ња, пого то во мла дим гене
ра ци ја ма, да их нау чи мо да чита ју, да их 
буде што више, па ако бар поло ви на од 
тога задр жи ту нави ку кад одра сте, биће 
боље него што је до сад било. Под сло га
ном Про мо ци ја чита ња и писа ња изда ли 
смо две деч је књи ге, Мој сан и Поста ћу 
писац. Књи ге смо про мо ви са ли у свим 
шко ла ма, што је оста ви ло зна ча јан ути
сак на децу, која су одмах поче ла да 
пишу и доста вља ју тек сто ве. Мислим да 
су успе си ове деце резул тат и нашег 
рада, јер ако не изда мо књи ге деце 
песни ка, нико их не би про чи тао, оста ле 
би запи са не у све сци. Побу ди ли смо 
инте ре со ва ње оста ле деце, под ста кли 
их, ука за ли на неке вред но сти. Вели ка је 
уло га нас одра слих у све му томе, каже 
Секу лић. 

Изда то је при бли жно педе сет хиља да 
књи га за око два де сет шест хиља да 

кори сни ка. Доста гра ђа на је покло ни ло 
књи ге, купље не су и нове, сред стви ма из 
град ског буџе та као и буџе та Репу бли ке. 
Вели ка пажњу је посве ће на  зави чај ним 
писци ма.

 – Циљ зави чај ног оде ље ња јесте то да 
се поред про мо ци ја нових књи га бави мо 
и зна ме ни тим Митров ча ни ма, као што је 
Батут, у пла ну је Сте фан Ласта ви ца, за 
кога мно ги не зна ју да је био вели ка лич
ност. Библи те ка је кул тур на уста но ва, 
којој ми, уства ри, сад вра ћа мо ста ри зна
чај и  функ ци ју, као теме љу и носи о цу 
кул ту ре, каже Секу лић.  Т.С.

БИБЛИОТЕКА„ГЛИГОРИЈЕВОЗАРОВИЋ“

Враћасестари
сјајизначај

РајкоСекулић

Сва ке годи не, Уста но ва за него
ва ње кул ту ре Срем у Срем ској 
Митро ви ци орга ни зу је редов не 

смо тре ама те ра, како ликов не и реци
та тор ске, тако и оне фол клор не. Ипак, 
пре ма речи ма дирек то ра Душа на Дрче, 
нај зна чај ни ја мани фе ста ци ја у орга ни
за ци ји ове Уста но ве је Фести вал 
бесед ни штва Сир ми ум све тлост 
речи. 

– Про те кле годи не укљу чи ли 
смо га у Фести вал Цар ски Сир
ми ум  град леген ди, као носе ћу 
мани фе ста ци ју. Након седам
осам годи на, коли ко се фести
вал одр жа ва у затво ре ном про
сто ру, послед њи смо желе ли да 
одр жи мо на Жит ном тргу. Међу
тим, због вре мен ских усло ва 
нисмо успе ли, али орга ни за ци ја 
је ипак била на висо ком нивоу. 
Оно што је можда и нај ва жни је 
је то да је у фина ле так ми че ња 
ушло чак пет Митров ча на. Зад
ње две годи не смо ради ли на 
афир ма ци ји деце по шко ла ма у 
том прав цу, а ветар у леђа доби
ли смо и од Покра јин ског секре
та ри ја та за кул ту ру и одно се са 
вер ским зајед ни ца ма. Секре
та р ка Дра га на Мило ше вић је 

отво ри ла послед њи Фести вал и иста
кла је да не може да веру је да ова ко 
нешто посто ји и да неко и даље негу је 
речи – рекао је дирек тор Душан Дрча, 
додав ши да се нада да ће се сарад ња 
са Покра ји ном и даље наста ви ти. 

Недав но је про мо ви сан и јуби лар

ни 25. број часо пи са Сун ча ни сат, у 
изда њу ове Уста но ве, који пред ста вља 
ретро спек тив ни поглед годи ну дана 
уна зад у Срем ској Митро ви ци.

– Ове годи не у часо пи су се могло 
чита ти не само о кул ту ри, већ и о митр
о вач кој инфра струк ту ри. Мислим да је 

град изград њом под во жња ка и 
базе на ура дио пра ву ствар и 
добро је то што је тај поду хват 
забе ле жен. Поред изда вач ке 
делат но сти, орга ни зо ва ли смо 
и неко ли ко про мо ци ја књи га. 
Има мо одлич ну сарад њу са 
песни ки њом Жељ ком Аврић, 
а про мо ци ју њене зби р ке песа
ма Жеђам орга ни зо ва ће мо и у 
Новом Саду – рекао је Душан 
Дрча и додао да се Уста но ва 
тру ди да делу је и ван Срем ске 
Митро ви це. Уста но ва је у окол
ним гра до ви ма уве ли ко пре по
зна та, а умет ни ци и ама те ри 
већ јој се сами јавља ју и нуде 
сарад њу. Тако ђе, пре по зна ла 
ју је и публи ка, која је из про
гра ма у про грам све број ни ја, а 
пре ма речи ма дирек то ра Дрче, 
про сто ри у који ма се мани фе
ста ци је орга ни зу ју поста ју све 
мањи.  Н.М.

ДушанДрча

УСТАНОВАЗАНЕГОВАЊЕКУЛТУРЕСРЕМ

Деценијенеговањалеперечи
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Послед њих деце ни ја 19. века сте кли су се и усло ви за 
раз вој инду стриј ске про из вод ње у Митро ви ци. Поред 
доброг гео граф ског поло жа ја, нај зна чај ни је при род но 

богат ство биле су хра сто ве шуме. Сла вон ски и срем ски 
храст је због доброг ква ли те та, био познат широм Евро пе. 
На тери то ри ји бив шег Петро ва ра дин ског пука ство ре на је 
Петро ва ра дин ска имо вин ска општи на са седи штем у 
Митро ви ци, која је газдо ва ла са 67.000 јута ра, од чега је 
било 16.000 јута ра шума. При род на богат ства и добре 
желе знич ке везе, при ву кле су у Митро ви цу вели ки инду
стриј ски капи тал. 

Годи не 1885. Антон Черих из Чешке, са сино ви ма Фра
њом, Јаро ми ром и Јоси фом, отво рио је фабри ку за пре ра
ду дрве та и тани на. Про из во ди су више пута били награ ђе
ни на сај мо ви ма у Пари зу, Бечу и Антвер пе ну. У њихо вим 
фабри ка ма је ради ло неко ли ко сто ти на рад ни ка. По оби му 
пре ра де дрве та, иза Чери хо вих фабри ка, биле су пар не 
пила не Фра ње Гамир ше ка и Gusta va Meh ter shaj me ra. 

Почет ком 20. века по бро ју фабри ка и сто ла ра, Митро ви
ца је поста ла зна ча јан тран зит ни цен тар дрв не инду стри је. 
Ту се нала зи ла и фабри ка шпер пло ча и фур ни ра Сир миа, 
фабри ка наме шта ја Жун те ра и Песин га, као и инду стри ја 
дрве не робе Атлас. Дри ном и Савом су дово же не вели ке 
коли чи не тех нич ког дрве та, које су тран спор то ва не пре ма 
Сиску и даље до Беча или до Рије ке. 

Међу првим митро вач ким инду стри јал ци ма били су и 
мађар ски капи та ли сти, који су у сво је фабрич ке пого не 
дово ди ли струч не рад ни ке – Мађа ре. Већ 1891. годи не 

мађар ски инду стри ја лац из Будим пе ште, Емил Гараи 
покре нуо је у Митро ви ци прву пар ну пила ну. Десет годи на 
касни је он је пила ну про дао дво ји ци пештан ских фабри ка
на та, Лор ду и Шпи цу. 

Успе шан послов ни мешта нин из тог вре ме на био је и 
Мађар, Нико ла Боро та, који је од 1883. годи не имао сто лар
ску ради о ни цу, а касни је, од 1905. годи не и фабри ку наме
шта ја. 

Почет ком 20. века, иако екс пан зи ја инду стриј ских постро
је ња није јења ва ла, деша ва ло се да поје ди не вели ке 
фабри ке већ тада пре ста ну са радом. Ова ква суд би на 
заде си ла је и углед ну ком па ни ју у вла сни штву поро ди це 
Гамир шек, што је има ло ширег одје ка у јав но сти, јер се сте
чај завр шио несрећ ним исхо дом.

SRIEMSKE NOVINE, Broj 18. U Vuko va ru, 4. ožuj ka 1911. 
godi ne, XXIV. tečaj.

Velikistečaj
uMitrovici

Zna me ni ta indu stri jal na tvrd ka Fra njo Gamir šek u Mitro vi ci 
pala je pod ste čaj. Pasi va tvrd ke izno si oko jedan i pol mili ju na 
kru na, od čega naj ve ći dio odpa da na hipo te kar ne obve ze. 

Митровачка
фабрика
запрераду
дрвета
(Tovarna
naextrakt
zduboveho
dreva,
Mitrovica,
Slavonie)

МИТРОВАЧКЕИЗАТВОРСКЕПРИЧЕ

Srijemskenovine,
хрватскичасописуСрему
ЂорђеЦвијановићсаНебојшомДрагановићем,припремакњигу–монографијуо

митровачкомзатвору,којатребадаугледасветлостданаовегодине.Тимповодом,
објављујемотекстове,којесуониВладимирЋосић,нашликаозанимљиведетаље
занашечитаоце
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Ponaj vi še su zain te re so va ni u ovom ste ča ju hrvat ski nov ča ni 
zavo di, no kako se čuje nji ho ve su tra žbi ne dje lo mi ce pokri te. 
Drva r ske tvrd ke neće biti bog zna kako u ste ča ju une pri li če ne. 
Tvrd ka Fra njo Gamir šek posto ji oko 50 godi na. Dok je živio 
nje zin ute me lji telj Fra njo Gamir šek, koji je vodio ceo posao, 
sma tra na je bila tvrd ka vrlo dobrom. Tvrd ka je posje do va la 
onda i šume, koje je izra đi va la. Ima la je i tvor ni cu ope ka. U 
zad nje vri e me radi la je pored pivo va re i s jed nom pila nom, koju 
su pod nad zo rom obslu ži va li i maj sto ri zana ta, zatvo re ni ci iz 
mitro vač ke kazni o ne. Neko li ko drvar skih tvrd ki u Beču, koje su 
ima le na voj noj gra ni ci kuplje nih šuma, povje ri lo je tvrd ci Fra nje 
Gamir šek neiz ra đe ni pro iz vod za izrad bu uz napla tu sje čar ske 
pri stoj be. Uzrok ste ča ja ima se, kako se gla sa, pri pi sa ti nee ko
nom skom vod stvu tvor nič kih pod u ze ća.

SRIEMSKE NOVINE, Broj 51. U Vuko va ru, 28. lip nja 1911. 
godi ne, XXIV. tečaj.

TragedijauMitrovici
O tra gič nom slu ča ju Gamir šek pri ob ću je se još ove potan ko

sti. U Mitro vi cu nase lio se je pri je mno go godi na lađar Fra njo 
Gamir šek, pori e tlom Slo ve nac. Mar lji voš ću, solid noš ću i pod u
zet nim duhom ste kao si s vre me nom ime tak od pre ko sto ti ne 
tisu ća fori na ta. Tri krš na sina zvao svo ji ma: Niko lu, Fra nju i 
Jašu svi redom hrvat ski rodo lju bi. Posli je smr ti oca pre u zeo 
Niko la rad nju: piva ru, pro da ju drva na veli ko, cigla nu, par nu 
pila nu i pusta ru Kur ja ko vac, veli ku eko no mi ju, koju je samo stal
no vodio naj mla đi brat Jaša. Fra njo posli je smr ti ispla ćen istu
pio iz tvrt ke i ma da je bio izu čen pivar posve tio se gospo dar
stvu na vla sti tom posje du. U to obo li Niko la na teš koj, neiz lje či
voj bolje ti ci. I tu poči ma pad tvrt ke pola ga no ali sigur no. Niko la 
umri je, Fra nju pala nena da no kap u „Grand hote lu“ u Vuko va ru 
kada je pošao u goste, pa ga u jutro nagjo še mrtva u kre ve tu. 
Sav raz gra njen posao pre u zme Jaša, čovjek druš tven, dobar 
kao dobar dan, tek se nije razu mio u vođe nju ova ko vih ogrom
nih posa la. I dogo di lo se, što se dogo dit mora lo: tvrt ka pad ne 
pod ste čaj. Nesu gla si ce u obi telj skom živo tu, kako javlja ju novi
ne, sil na uzru ja nost radi teš ke nesre će – pro pa sti sta rog pod u
ze ća – uči ni še Jašu ubo ji com i samo u bo ji com. Proš li četvr tak 
u dva sata posli je pod ne ranio je hit ci ma iz revol ve ra teš ko 
svog pašan ca Gaš pa ro vi ća i suplen ta mitro vač ke real ne gim
na zi je Vuko vi ća i sebe sama ustri e lio. Zbi lo se to u nje go vom 
sta nu u piva ri u Mitro vi ci.

SRIEMSKENOVINE, Broj 61. U Vuko va ru, 2. kolo vo za 1911. 
godi ne, XXIV. tečaj.

Prodajanekretnina
stečajaGamiršek
uMitrovici

Proš le nede lje dokon ča na je u Mitro vi ci jav na pro da ja 
nekret ni na ove ste čaj ni ne. Kako „Hrv. Bran.“ javlja, rezul tat je 
pro da je ovaj: Vino gra de na Savi, neka daš nju prvu cigla nu 
Gamir še ko vu, a pred tim Juri ši će vu, kupio je Jan ko Fürst. 
Kuću na uglu pre ko puta pra vo slav ne crkve kupi la je gru pa 
ovdješ njih Srba za Druš tve ni dom u koje će se smje sti ti srp ska 
čita o ni ca, „Srp ski Soko“ itd. Kuću na Sav skoj oba li, neka daš
nju svo ji nu gđe. M. Novo se lac, kupio je trgo vac N. Tomić. Baš
tu u Hes se nu, kod laća rač ke mal te, kupi la je gđa. M. Novo se
lac. Kod prve dra žbe u mje se cu svib nju kupio je Niko la 
Schmidt, trgo vac, kuću u Fruš ko gor skoj uli ci gdje je pri je bila 
peka ra Sale ro va, pivar M. Weiss baš tu na Savi kraj svo je piva
re, a vele po sjed nik Ala dar Hor vath baš tu među agen ci jom i 
pro me na dom.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Зарић 

Мар ко и Видић Дра га на.
ДОБИЛИСИНА:Пре драг и 

Мир ја на Савић  Мачван ска 
Митр о ви ца, Дејан и Мир ја на 
Мишић  Рума, Милош и 
Мари ја на Кне же вић  Рума, 
Дра жен и Јеле на Колун џи ја  
Лаћа рак, Горан и Мари ја на 
Паји чић  Бано во Поље, 
Душан и Неве на Петро вић  
Рума, Милан и Гор да на Тома
ше вић  Срем ска Митр о ви ца, 
Ненад и Анђел ка Шеик  
Лаћа рак, Мар ко и Дани је ла 
Кораћ  Срем ска Митро ви ца, 
Алек сан дар и Рад ми ла Сла
до је вић  Срем ска Митр о ви
ца, Ненад и Нико ли на Цре
вар  Љуко во, Милан и Ива на 
Петрић  Шид, Иван и Јова на 
Петруш  Јазак, Сте ван и 
Ани та Кузми нац  Лаћа рак.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Милош 

и Мили ца Вуче но вић  Ноћај, 
Дра ган и Сне жа на Јако вље
вић  Путин ци, Милан и Гор
да на Весе ли но вић  Кузмин, 
Алан и Лиди ја Девр ња  
Рума, Дејан и Мари ја на Фар
каш  Лаћа рак, Дар ко и Ива
на Цве туљ ски Заса ви ца I, 
Милан и Ива на Гајић  Доњи 
Товар ник, Алек сан дар и 
Љиља на Божић   Срем ска 
Митро ви ца, Милош и Сне жа

на Ива но вић  Никин ци, 
Зоран и Дани је ла Митр о вић 
 Рума, Милан и Алек сан дра 
Ран ко вић  Срем ска Митро
ви ца, Воји слав Павло вић и 
Рам зи ја Хали ло вић  Мачван
ска Митро ви ца. 
УМРЛИ:Бог да но вић Петар 

рођ. 1933, Бајић Босиљ ка 
рођ. 1950, Јелић Мил ка рођ. 
1938, Бје го је вић Рај ко рођ. 
1937, Симић Радо ван рођ. 
1934, Бри јак Миљ ка рођ. 
1940, Павић Мил ка рођ. 
1936, Рогу ља Ружи ца рођ. 
1937, Нанић Бог дан рођ. 
1972, Трни нић Мило са ва 
рођ. 1941, Бар на Стан ка рођ. 
1944, Здје лар Јека рођ. 1937, 
Сте пан че вић Нада рођ. 1953, 
Симе у но вић Србо љуб рођ. 
1943, Шиму но вач ки Љуби ца 
рођ. 1941, Кесег Илеш рођ. 
1970, Чанак Мили ца рођ. 
1933, Васиљ чин Дра га рођ. 
1929, Балог Ержи ка рођ. 
1934, Нова ко вић Мил ка рођ. 
1934, Симић Ненад рођ. 
1967, Котур Мил ка рођ. 1936, 
Јукић Нада рођ. 1945, Томић 
Ђуро рођ. 1955, Вуја но вић 
Радо мир рођ. 1959, Вулин 
Мил ка рођ. 1949, Мар ја но вић 
Сока рођ. 1940, Сте вић 
Душан ка рођ. 1941, Мила ко
вић Милан рођ. 1964.

RUMA

УМРЛИ: Дра ги ца Тор
би ца, рођ. 1935. год, Сте
ван Трку ља, рођ. 1961. год,
Анђе ли ја Бого вић, рођ. 
1926. год, Васи ли је Радо

нић, рођ. 1931. год,Душан
ка Царе вић, рођ. 1940. год,
Ана Кома ди но вић, рођ. 
1943. год, Олга Игња то вић 
рођ. 1936.  год.

У сарад њи са Фран цу ским 
инсти ту том у Срби ји и у окви
ру Фран цу ског филм ског 
кара ва на, Цен тар за кул ту ру 
Сир ми у март орга ни зу је про
јек ци је фран цу ских фил мо ва. 
Оне ће се одр жа ти у Арт клу
бу Сир ми у мар та. Сва ка почи
ње у 19 сати, а улаз се не 
пла ћа.

Љуби те љи сед ме умет но
сти моћи ће да погле да ју 
чети ри фил ма, из циклу са 
Глу ми це, у који ма су глу ми ле 
чуве не филм ске диве Роми 
Шнај дер и Жана Моро.

ПРОГРАМ

21.јануар,понедељак

Цезар и Роза ли ја–1972. 
годи на,
Режи ја:Клод Соте

Игра ју:Роми Шнај дер, Ив 
Мон тан, Сами Фреј

22.јануар,уторак

Пакао –2009. годи на, 
Режи ја:АнриЖорж Клу зо
Игра ју: Роми Шнај дер, Серж 
Ређи ја ни 

23.јануар,уторак

Жил и Џим – 1962. годи на, 
Режи ја:Фран соа Три фо
Игра ју: Жана Моро, Оскар 
Вер не, Анри Сер

24.јануар,четвртак

Лифт за губи ли ште–1958. 
годи на,
Режи ја:Луј Мал
Игра ју:Жана Моро, Морис 
Роне, Жорж Пужу ли

ЦЕНТАРЗАКУЛТУРУСИРМИУМАРТ

Пројекције
францускихфилмова
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ОДЛАЗАКЗДРАВСТВЕНИХРАДНИКА:ИСКУСТВАМЕДИЦИНСКОГТЕХНИЧАРА
БРАНКАМУЧИБАБИЋА

Немачкајестеобећаназемља

–УпоследњевремесвевишељудидолазиуНемачку,јеримајусвевишепознани-
какојисузадовољниживотомовде.Великајеразликауфинансијском,алииорга-
низациономсмислуизмеђуСрбијеиНемачке.Егзистенцијалнопитањесеуопштене
поставља,људисурастерећенији.Здравственисистеминисузапоређењеитоиз
једногразлога,атојеновацкојисеуњихулаже,кажеБранко

Одла зак меди цин ских рад ни ка, 
али и оста лог рад но спо соб ног 
ста нов ни штва из Срби је није 

новост, али се чини да је кон стан та 
која je све при сут на. Раз ло зи за одла
зак могу бити раз ли чи ти  немо гућ
ност запо сле ња, напре до ва ња, стал
но раз ми шља ње о егзи стен ци ји... 
Када гово ри мо о здрав стве ном систе
му у Срби ји нај че шће поми сли мо на 
пре пу не чекаоницe, листе чека ња, 
али и њего ву удво је ност. При ват ни 
здрав стве ни систем упо ре до посто ји 
са држав ним, па ко може да при у шти 
себи лече ње код при ват них лека ра, 
тај је срећ ник. У таквом систе му нису 
задо вољ ни ни паци јен ти, али ни 
меди цин ски тех ни ча ри и лека ри. При
ли ке су такве да све више меди ци на
ра одла зи и то нај че шће у Немач ку. 
Поста вља се пита ње – да ли је 
Немач ка заи ста обе ћа на земља за 
наше меди ци на ре ? Сво је иску ство је 
поде лио Бран ко Мучи ба бић из Срем
ске Митро ви це који живи непу не две 
годи не у Немач кој. Тре нут но ради на 

Уни вер зи тет ској кли ни ци као глав ни 
тех ни чар сале за абла ци је и елек тро
фи зи о ло шка испи ти ва ња срца. Како 
и сам каже, одлу ка да оде није била 
лака.

– Нај пре је моја сестра, која је исто 
меди ци нар, има ла иде ју да дође и 
ради у Немач кој. Она је увек била мој 
узор и сто га сам јој рекао: „У реду, 
иде мо зајед но“. Није посто јао неки 
одре ђе ни пре су дан моме нат, већ је 
моја одлу ка била резул тат лоших 
иску ста ва. Нарав но, ја волим сво ју 
земљу, поно сан сам на то ода кле 
дола зим, каже Бран ко који дода је да 
је сво је зна ње нај пре сте као у Срби ји.

– Одмах после шко ле, почео сам да 
радим у Кли нич ком цен тру Вој во ди
не, а после у и Ургент ном цен тру Вој
во ди не на Оде ље њу ане сте зи је и 
реа ни ма ци је. Ту сам сте као вели ко 
струч но и прак тич но зна ње, при зна је 
наш саго вор ник.

Посао у Немач кој је брзо нашао и 
при зна је да је на самом почет ку био 
сум њи чав. 

– Изву као сам десет гра до ва са кар
те Немач ке који су ми се сви ђа ли, 
нашао кли ни ке у њима и послао при
ја ве. На кра ју сам се одлу чио за град 
Тибин ген, јер сам имао доста при ја те
ља тамо. Раз го вор за посао је био 
пре ко скај па и рекао бих чудан. Пита
ња су била лака, нису ми поста вља ни 
ника кви усло ви. За њих је једи но било 
важно када могу да поч нем да радим. 
Поми слио сам да је нека шала. Међу
тим, убр зо је уго вор сти гао и све било 
по дого во ру. Моје сум ње су пада ле у 
воду како је вре ме текло. 

Бран ко се сећа свог првог рад ног 
дана у дру гој земљи и каже да му је 
био стре сан.

– Први рад ни дан је и у рође ној 
земљи доста стре сан и пун емо ци ја 
(сем ако ниси пре ко стран ке запо
слен, тад ти је лак ше), а камо ли у 
дру гој земљи. Нај ве ћа тре ма у том 
тре нут ку је била да не забло ки рам са 
јези ком и да не наи ђем на неког ко ће 
ми се обра ти ти на јед ном од немач ких 
дија ле ка та.

БранкоМучибабић(доле)саколегама
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Како је вре ме про ла зи ло, Бран ков 
труд и ква ли тет је пре по знат и убр зо 
је добио још јед ну пону ду за посао. 
Тако ђе, нагла ша ва да је то нешто 
што је рет ко у Срби ји – да напре ду
јеш и да се твој труд пре по зна. 

– Убр зо је моја пожр тво ва ност пре
по зна та. Од јед ног Нем ца сам добио 
пону ду да пре ђем с њим у дру гу кли
ни ку где бисмо обо ји ца више зара ђи
ва ли. То је рет ко код нас у Срби ји да 
неко пре по зна твој ква ли тет и да 
напре ду јеш. Тада шњи шеф кли ни ке у 
Немач кој у којој сам радио је на све 
начи не поку ша вао да ме задр жи, што 
је још један пока за тељ коли ко се 
овде рад ник цени, исти че Бран ко.

Бран ко је на почет ку више вре ме на 
про во дио са Нем ци ма и оста лим 
стран ци ма, сма тра ју ћи да је то вео ма 
важно за инте гра ци ју у ново окру же
ње.

– Дао сам вели ки део себе како би 
ме при хва ти ли и то је сјај но про шло. 
Био сам све док мно гих лоших иску
ста ва, али је моје пози тив но. Тру дио 
сам се да се инте гри шем у дру штво, 
ишао на спорт ске рекре а ци је, пића 
после сме на и слич но. Мно го наших 
људи се, када дођу овде, дру же само 
са Срби ма и нека ко оста ну неин те
гри са ни. Мислим да није ни оче ки ва
но да дођеш у кли ни ку која зара ђу је 
мили јар де евра годи шње и да ће те 
сви обе руч ке при хва ти ти. Сто људи, 
сто ћуди. Ја сам одлу чио да дам све 
од себе, будем вре дан, а овде се ква
ли тет уочи и при хва та се. Пустиш 
вре ме да иде и радом нау чиш људе 
да те пошту ју. Ово је нај пре систем 
који зара ђу је, а ако има корист од 
тебе, онда ће те цени ти, каже Бран
ко.

Како и сам каже здрав стве ни систе
ми у Срби ји и Немач кој се не могу 
поре ди ти и схва та зашто све више 
људи одла зи у ино стран ство, посеб
но сада када ско ро сва ко од нас има 
неког позна ни ка у дру гој држа ви. 

– У послед ње вре ме све више 
људи дола зи у Немач ку, јер има ју све 
више позна ни ка који су задо вољ ни 
живо том овде. Вели ка је раз ли ка у 
финан сиј ском, али и орга ни за ци о ном 
сми слу изме ђу Срби је и Немач ке. 
Егзи стен ци јал но пита ње се уоп ште 
не поста вља, људи су рас те ре ће ни ји. 
Здрав стве ни систе ми нису за поре ђе
ње и то из јед ног раз ло га, а то је 

новац који се у њих ула же. У Немач
кој се нај ви ше нов ца одва ја за пре
вен ци ју, а у Срби ји на лече ње боле
сти. У Срби ји се боле сти откри ва ју у 
поод ма клој фази, а самим тим се 
више нов ца и тро ши на лече ње. За 
немач ке паци јен те бих рекао да су 
можда мало “раз ма же ни ји“ у одно су 
на паци јен те из Срби је, има ју мањи 
праг толе ран ци је на бол. Тако ђе, и 
здрав стве на оси гу ра ња су дру га чи ја. 
У Немач кој посто је раз ли чи та оси гу
ра ња и сва ко бира шта му одго ва ра. 
Тако ре ћи, онај ко пла ћа оси гу ра ње је 
тај који и поста вља усло ве, за раз ли
ку од Срби је где си при ну ђен да идеш 
где те поша љу, иако ти са пла те ски
да ју при лич ну сво ту нов ца за здрав
стве но оси гу ра ње. 

Бран ко је задо во љан напре до ва
њем у послу и тиме што је његов труд 
пре по знат и при зна је да ни сам није 
веро вао у то.

– Да ми је неко рекао пре неко ли ко 
годи на да ћу заво ле ти кар ди о ло ги ју и 
после две годи не успе ти да будем 
један од глав них тех ни ча ра у Уни кли
ни ци у Немач кој, прво што бих питао 
ту осо бу да ли је нор мал на. Труд се у 
Немач кој пре по зна је и то је нешто 
што овде нај ви ше волим. Брзо се 
пре по зна неко ко је спре ман да учи и 
напре ду је. 

Како и сам наво ди, често осе ћа тугу 
за домом.

– Нарав но да ме ностал ги ја ухва ти. 
За мене посто ји само један дом, а то 
је Срем ска Митро ви ца. Рођен сам и 
одра стао у њој. Тако ђе, и роди те љи 
су ми у Срем ској Митро ви ци. Чак и 
док сам радио у Новом Саду, живео 
сам у Митро ви ци. Од када сам у 
Немач кој, за све вели ке пра зни ке сам 
у Срби ји, а сва ко лето про во дим на 
Бри о ни ма на Сави. 

О поврат ку у Срби ју раз ми шља, 
али сма тра да се то неће дого ди ти у 
ско ри је вре ме. Сасвим је задо во љан 
и сво јим при ват ним и про фе си о нал
ним живо том.  

– У Срби ју ћу се вра ти ти, али то 
неће бити у ско ри је вре ме. Тре нут но 
ужи вам овде, нај пре у послу којим се 
бавим, а потом и могућ но сти ма које 
су ми пру же не. То ника ко не бих 
желео да ква рим при ча ма које су 
акту ел не у Срби ји и стал ним лажним 
обе ћа њи ма. Довољ но је систем у 
Срби ји лагао моје роди те ље да бих и 
ја сле по веро вао и живео од данас до 
сутра, док се дру ги пре ко туђих леђа 
бога те. Пла ни рам да засну јем поро
ди цу овде и сма трам да ћу моћи сво
јој деци у Немач кој доста пру жим, 
него да сам остао у Срби ји. Почев од 
здрав стве ног оси гу ра ња и шко ло ва
ња.

Овај меди ци нар сма тра да је одлу
ка да оде у Немач ку да ради добра и 
да је задо во љан што је то и ура дио, а 
како и сам каже Немач ка јесте обе ћа
на земља за сва ког ко хоће да ради и 
напре ду је.

 З.Поповић

Поче так за овог меди цин ског тех
ни ча ра није био лак, а посеб но наво
ди да су га људи гле да ли кроз при
зму пред ра су да и сте ре о ти па које су 
деве де се тих годи на ство ре не на 
рачун Срби је.

–У јед ном раз го во ру са тада шњим 
шефом, дота кли смо се теме поро ди
це. Ја сам поно сно рекао да је моја 
сестра пси хи ја тар. Међу тим, мој над
ре ђе ни се освр нуо на то да је и Радо

ван Кара џић био пси хи ја тар па самим 
тим ни цело куп на срп ска пси хи ја три
ја не ваља. Нисам се мно го рас пра
вљао, већ сам рекао да ми је чуд но 
како сви када се спо ме не Срби ја 
одмах поми сле на такву осо бу, а не 
на Нико лу Теслу или Нова ка Ђоко ви
ћа. Заћу тао сам када сам добио 
одго вор: „ Изви ни и ми има мо Хитле
ра и сви зна мо како је он изо па чен 
био“. 

Предрасудеиздеведесетих

Убрзојемоја
пожртвованост

препозната.Одједног
Немцасамдобио
понудудапређем

сњимудругуклинику
гдебисмообојица
вишезарађивали.
Тојереткокоднас
уСрбијиданеко
препознатвој
квалитетида
напредујеш.

Тадашњишеф
клиникеуНемачкој
укојојсамрадиоје

насвеначине
покушаваодаме
задржи,штојејош
једанпоказатељ
коликосеовде
радникцени,
истичеБранко
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НЕЗАПАМЋЕНЗЛОЧИНУЛАЋАРКУ

Убионајбољегдруга

Вељ ко Васи ље вић (18)
из Лаћар ка, уби јен је 
у субо ту 12. јану а ра у 

три сата иза поно ћи, када 
га је ножем у пре де лу срца, 
убо дру гар и ком ши ја из 
ули це Душан М. (18). Осум
њи че ни је након зло чи на 
одмах ухап шен и њему је 
одре ђе но задр жа ва ње у 
тра ја њу до 48 сати, након 
којег ће уз кри вич ну при ја ву 
за уби ство, бити саслу шан 
у Вишем суду у Срем ској 
Митро ви ци.

О моти ви ма овог крва
вог зло чи на, про ис те клог 
од обич не сва ђе, до тешког 
уби ства, које је потре
сло поро ди це, при ја те ље, 
мешта не, позна ва о це, нико  
није желео јав но да гово ри, 
можда због шока и неве ри
це.

Два нераз двој на при ја те
ља, дру га ри из исте основ
не шко ле, ком ши је из ули це, 
добри мла ди ћи, ова ко су за 
М Нови не, гово ри ли Вељ ко
ви и Душа но ви при ја те љи, 
а и ком ши је, из Ули це Сло
бо да на Пене зи ћа у Лаћар
ку, у којој се и десио крвав 
зло чин. На деч јем игра ли

шту, које је било под сне
жним по кри ва чем, оста ли 
су видљи ви тра го ви крви, 
где је уби је ни Вељ ко лежао, 
на само десе так мета ра од 
уби ци не куће.

–  Они су били у гра ду 
и прво су се тамо нешто 
зака чи ли, али су се обо ји
ца вра ти ли сво јим кућа ма. 
Међу тим, сва ђа је наста
вље на пре ко СМС пору ка, 

Душан је  позвао Вељ ка да 
иза ђе напо ље да се рас пра
ве. На игра ли шту је поче ла 
туча, да би Душан изва дио 
нож и убо Вељ ка. Када је 
видео шта је ура дио, почео 
је да дози ва у помоћ. Тада 
је неко позвао хит ну помоћ 
и поли ци ју – при ча један од 
њихо вих дру га ра, који је те 
вече ри био са њима у јед
ном срем ско ми тро вач ком 
лока лу.

За поро ди це уби је ног 
мла ди ћа и уби це, мешта ни 
има ју само речи хва ле, као 
вред не, рад не и поро дич
не људе. Зато су  зачу ђе ни, 
како је то могло да се дого
ди.

– Вељ ков отац Ники ца 
ради као возач у Сло ве ни ји. 
Нису му одмах рекли да му 
је син настра дао, већ да је 
рањен. Мај ци Вели бор ки су 
кри ли да је њен син одмах 
издах нуо, рекли су јој да је у 
бол ни ци. Туга вели ка и шок 
за тако див ну поро ди цу– 
при ча ком ши ја Мар ко Вој
во дић, који је једва смо гао 
сна ге, како би првим ком ши
ја ма изја вио сау че шће.

С.Костић

На месту зло чи на, упра ва 
и чла но ви Фуд бал ског клу ба 
Рад нич ки из Срем ске Митро
ви це, запа ли ли су све ће и 

оста ви ли лоп ту, у знак 
послед њег поздра ва Вељ ку, 
који је био гол ман омла ди
на ца овог фуд бал ског клу ба.

Последњипоздрав
голмануРадничког

Местозлочина

ВељкоВасиљевић(18)изЛаћарка,убијен
јеусуботу12.јануараутрисатаизапоно-
ћи, када га је ножем у пределу срца, убо
другарикомшијаизулицеДушанМ.(18)



2116. JANUAR 2019.  M NOVINE

ЗАВРШЕН31.МЕЂУНАРОДНИФУТСАЛТУРНИРУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Шапчанипоновопрви
Од 23. децем бра 2018. годи не до 

13. јану а ра 2019. годи не, игра ле 
су се утак ми це малог фуд ба ла на 

31. Међу на род ном фут сал тур ни ру. Тур
нир је  орга ни зо вао Град Срем ска 
Митро ви ца и ПСЦ „Пин ки“, уз подр шку 
ФС Гра да и гене рал ног  спон зора,  Бро
до гра ди ли шта Ваха ли из Мачван ске 
Митр о ви це. Побед ни ци по кате го ри ја ма 
доби ли су нов ча не награ де. Глав ну 
награ ду, износ од 450.000 дина ра доби
ла је побед нич ка сени ор ска еки па Синд 
из Шап ца, док је дру го пла си ра ни фина
ли ста, еки па Ваха ли, доби ла награ ду од 
150.000 дина ра. 

Утак ми це су се игра ле пред број ном 

публи ком, која је спорт ски поздра ви ла 
све уче сни ке и апла у зом награ ди ла 
атрак тив не поте зе.

У кате го ри ји пио ни ри фине ле су игра
ли Срем 1 Сремска Митро ви ца и Декор 
лајф Сремска Митро ви ца, резул та том 
3:0.

Каде ти фина ле Срем 2 Сремска 
Митро ви ца и Дејанпре воз Сремска 
Митр о ви ца, завр ше но је резул та том 7:2.  

Код омла ди на ца у фина лу су се саста
ли Срем Сремска Митр о ви ца и Аграр 
Петро вић Бадо вин ци. Резул тат 3:5 за  
еки пу из Бадо ви на ца. 

Инте ре сант но фина ле  ста ри јих вете
ра на, еки па СИМ Мар кет Сремска 

Митро ви ца побе ди ла је Респект 
Сремска Митро ви ца, резул та том 3:1.

 У кате го ри ја мла ђих вете ра на еки па 
Митро пре воз Сремска Митро ви ца 
савла да ла је еки пу Синд Шабац, резул
та том 4:3, после изво ђе ња пена ла.

У утак ми ци за 3. место у кате го ри ји 
сени о ри, саста ли су се Лаки спин 
Сремска Митро ви ца и Инфер но сточ на 
хра на Туфег џић Шабац. Побе ди ли су 
Шап ча ни резул та том 3:2.

Увек нај а трак тив ни ја утак ми ца, фина
ле сени о ра,  у којој је прво место осво ји
ла еки па Синд Шабац, побе див ши еки пу 
спон зо ра Ваха ли Мачван ска Митро ви ца 
резул та том 6:2.  

СТАРИБАНОВЦИ:НАПАДНАМЕШТАНКУ

Поновиокривично
делосиловања
Мешта ни Ста рих Бано ва ца су 

остали у шоку, када су чули да је 
њихов мешта нин Алек сан дар Ј. 

(38) прво пре ту као, а затим сило вао 
Милан ку У. (57) тако ђе из овог места. 
Осум њи че ни Алек сан дар, који је ина че 
поврат ник у врше њу кри вичнх дела, 
саслу шан је у Основ ном суду у Ста рој 
Пазо ви и њему је одре ђен при твор у 
таја њу од 30 дана, док се Милан ка још 
опо ра вља од нане тих повре да.

Пре ма сазна њи ма нашег листа, који 
су потвр ђе ни из поли ци је, осум њи че ни 
Алек сан дар је 4. јану а ра у вечер њим 
сати ма упао у кућу код Милан ке, зна ју ћи 
да је она сама.

 Жена ни не слу те ћи шта ће је заде
си ти, пусти ла је у кућу сило ва те ља. Он 
је прво тукао, а онда почео да се ижи
вља ва над њом  гово ри наш извор, 
дода ју ћи да је она у том стра ху, тек 7. 
јану а ра реши ла да цео слу чај при ја ви 
поли ци ји и то на наго вор ком ши ја, који
ма се пове ри ла шта јој се деси ло.

За Милан ку, мешта ни Ста рих Бано ва
ца има ју само речи хва ле. Иако је тешко 
боле сна, није се пре да ла боле сти, већ 
је и даље ради ла коли ко је могла.

 Супруг јој је умро пре 34 годи не и од 
тада живи сама. Ради по кућа ма у поро
ди ца ма, који ма је потреб на помоћ у 
пегла њу, кува њу, спре ма њу, жени је 
потре бан сва ки динар, јер се лечи од 
кар ци но ма  каже јед на од ком ши ни ца 
несрећ не жене, која се забри ну ла за 
њено здарвстве но ста ње после овог 
кри вич ног дела.

О осум њи че ном Алек сан дру, Ста ро
ба нов ча ни и не желе да гово ре. Кажу, 
када су му баба и деда умр ли, тада је 
почео његов суно врат.

 Након рође ња, њега и њего вог бра
та, мај ка их је напу сти ла и пре у да ла се. 
О њима су нај ви ше бри ну ли баба и 
деда, после оче ве смр ти. Када су и они 
умр ли, Алек сан дар је кре нуо лошим 
путем. Пре пар годи на, поку шао је да 
силу је јед ну жену, а ово што је ура дио 
боле сној жени, за сва ку је осу ду  каже 
Томи ца из Ста рих Бано ва ца, који позна
је поро ди цу осум њи че ног. С.Костић

Мотив овог гну сног напа да на 
боле сну жену, твр де мешта ни Ста рих 
Бано ва ца, је само поре ме ће ни ум 
напа сни ка, а не осве та или сва ђа са 
неким, како су пре не ли поје ди ни 
меди ји.

Поремећенум
СтариБановци
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МИТРОВАЧКИРЕДИТЕЉИГЛУМАЦСТЕФАНТАЈБЛ

Позориштекаодругакућа

Срем ска Митро ви ца до сада је 
изне дри ла број не вели ка не срп
ског глу ми шта. Ипак, да Митро

ви ца и данас има шта да пока же у 
овој обла сти, дока зу ју и њене мла де 
наде, а један од њих је два де сет пе то
го ди шњи Сте фан Тајбл, чији тале нат 
у обла сти глу ме, али и режи је, је већ 
уве ли ко запа жен и ван род ног гра да.

– Све је поче ло када сам био дете, 
из деч је игре и потре бе да се нечим 
бавим. Роди те љи су ме одве ли на 
ауди ци ју за драм ску шко лу, коју је 
водио Вла ди мир Бала шћак. При мљен 
сам, и то је тра ја ло неких годи ну дана. 
Након тога, моји мен то ри су се мења
ли, а све је поста ло мно го озбиљ ни је у 
сред њој шко ли, када смо мој друг Мар
ко Вуки ће вић и ја ура ди ли пред ста
ву ТВ мани јак. Нисмо били ни све сни 
коли ко озбиљ не теме смо се дота кли, 
а при том, те 2010. годи не је теле ви зи
ја била мно го при стој ни ја него данас 
– при ча Сте фан, који се након тога 
осме лио да напи ше и сво ју прву дра
му, Порок, чији ква ли тет је дока зан 
мно штвом награ да.

– Про фе си о нал ни поче так морам да 
вежем за сво ју Еко ном ску шко лу „9. 
мај“. Ипак, прва пред ста ва у којој сам 

играо била је Тај луди свет, када сам 
био осно вац. Поха ђао сам драм ску сек
ци ју у „Пин ки је вој“ шко ли, коју су тада 
држа ле настав ни це Зден ка Госпо вић 
и Све тла на Мило ва но вић. То је лепа 
успо ме на коју увек исти чем. Када сам 
завр шио сред њу шко лу, нисам одмах 
успео да упи шем ака де ми ју. Имао сам 
три поку ша ја дра ма тур ги је и два поку
ша ја на глу ми. Тре ћи поку шај дра ма
тур ги је је успео, а мислим да је успео 
зато што сам тек тада био спре ман и 
зрео за то – скром но при ча Сте фан 
Тајбл.

На про фе си о нал ни раз вој, не само 
Сте фа на, него и дру гих митро вач ких 
мла дих глу ма ца, неми нов но је ути
ца ла подр шка Позо ри шта „Добри ца 
Милу ти но вић“.

– Када је Јеле на Јан ко вић поста
ла дирек то ри ца позо ри шта, отво ри ла 
нам је њего ва вра та и ми смо фор
ми ра ли Омла дин ски драм ски сту дио, 
који посто ји и данас и чини репер то ар 
те куће. Све то је вре ме ном поста ја
ло озбиљ ни је, док није дошло до мог 
одла ска на ака де ми ју, која се сада 
већ при бли жи ла кра ју – при ча Сте фан 
Тајбл.

Иако успе шан млад реди тељ, Сте

фан је Митров ча ни ма већ дуго познат 
и као изу зет но тален то ван глу мац, и 
сви добро зна ју коли ко је добар коми
чар.

– Под јед на ко волим и коме ди ју и 
дру ге жан ро ве. Важно је да про на ђеш 
у себи нешто искре но што ћеш пре
не ти публи ци. И када пишеш, и када 
играш, важно је да то изла зи из тебе. 
Сви ми има мо такав став да, када 
ради мо, ради мо за себе, заба вља мо 
се ми, али заба вља мо и публи ку. Про
сто смо ство ри ли такав однос – рекао 
је Сте фан.

Како каже, коме ди јом се није лако 
бави ти и потреб но је ство ри ти све 
пред у сло ве да би публи ка реа го ва ла 
на њу.

– Тако смо напра ви ли и пред ста
ву Ожа ло шће на поро ди ца, која је по 
неким мерилима одсту пи ла од Нуши
ћа, али је задр жа ла сво ју поен ту. 
Народ воли коме ди ју и где ћеш боље 
него Нуши ћа! Игра ли смо лико ве који 
су ста ри ји од нас, али нисмо игра ли 
њихо ве седе, већ њихо во ста ње. То 
је оно што допи ре до публи ке – каже 
Сте фан Тајбл, који нај ви ше воли мело
дра ме и, како каже, оне добро допи ру 
до људи.

Подједнаковолим
икомедијуи

другежанрове.Важно
једапронађешусеби

нештоискреношто
ћешпренетипублици.
Икадапишеш,икада
играш,важноједато

излазиизтебе.Свими
имамотакавставда,
кадарадимо,радимо

засебе,забављамосе
ми,ализабављамои
публику.Простосмо

створилитакаводнос,
кажеСтефанТајбл

СтефанТајбл
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Када је реч о ака дем ским 
радо ви ма, Сте фан исти че 
сво ју дра му о митро вач кој 
јевреј ској поро ди ци Флајш
ман. 

– На месту где се нала
зи ло нај ве ће стра да ли
ште у Дру гом свет ском 
рату, данас се нала зи кафе 
Челик. Људи данас можда 
то осу ђу ју, али моја иде ја 
је та да нема ништа лоше 
у томе што је неко ту отво
рио кафић. Данас се ту 
људи ску пља ју, попи ју пиће, 
дру же се, воле, сва ђа ју. 
То је упра во та моја при
ча, о људи ма који ту живе 
и почи њу неки свој живот, 
и о људи ма који га ту губе 
– при ча Сте фан, а публи ци 
оста је да саче ка тре ну так 
када ће се ова град ска при
ча реа ли зо ва ти. 

– То је, на при мер, мело
дра ма. Важно је да у реа ли
за ци ји кори стиш позо ри шна 
сред ства, да не уба цу јеш 
ништа што изла зи из тог 
окви ра. Такав је слу чај био 
са пред ста вом Низ пру
гу, пре ма рома ну Јеле не 
Недић – каже Сте фан, који 
је осво јио две награ де за 
нај бо љу режи ју, када је реч 
о овој пред ста ви. 

– До сада су награ де 
сло ви ле за драм ски текст, 
али сада је то пре ста ло јер 
сам озбиљ ни је почео да се 
бавим режи јом. Ипак, нагла
ша вам да смо их доби ли 
ми, јер имам људе са који
ма радим и сви чини мо тим. 
Посто је људи који се овим 
послом баве или не баве, 
који све сно нешто губе због 

тога. Зато није важно да ли 
си шко ло ван глу мац или не. 
Посто је људи који су фор
ми ра ни глум ци, који уме ју 
да пре не су на публи ку оно 
што тре ба и бољи су од 
мно гих ака дем ских глу ма ца 
– рекао је Сте фан Тајбл.

Када је реч о самом 
митро вач ком Позо ри шту, он 
наво ди да људи из Омла
дин ског сту ди ја желе да му 
доне су пре по род.

– Ми, мла ди људи који 
смо овде неза по сле ни, и 
који нема мо про блем са 
тим, осе ћа мо се као део 
те куће. Ту смо одра сли. 
Сма трам да не може да се 
нема пара коли ко може да 
се нема иде ја. Недо ста так 
иде ја је увек већи про блем. 
То је оно на чему жели мо 
да ради мо. Тако ђе, ми има
мо вели ку подр шку локал не 
само у пра ве. На при мер, за 
сва ки фести вал на који смо 
ишли има ли смо обез бе ђен 
пре воз. То је јако важно, јер 
смо пре по зна ти. Ми пред
ста вља мо тај град, тамо где 
иде мо. Тога није увек било. 
Где год смо ишли, доби ли 
смо све што нам је потреб
но. Ја се не бавим вели
ким цифра ма и при ча ма о 
ула га њу у кул ту ру, ми само 
жели мо да буде мо овде и 
да ради мо све док нас води 
наш енту зи ја зам – рекао је 
Сте фан.

С тим у вези, када је реч 
о рено ви ра њу позо ри шта о 
којем се у послед ње вре ме 
гово ри, Сте фан подр жа ва 
ову иде ју.

 Н.Милошевић

ПредставаОжалошћенапородица

СЛАВИЦАНИКОЛИЋИЗРУМЕ,
ЕКОНОМИСТА,ТРГОВАЦ,СЛИКАР

Јабукеи
уљенаплатну

У пиља ру у Глав ној ули
ци у Руми, с погле дом 
на југ, неда ле ко од 

„Душа но ве“ шко ле, ста нов
ни ци овог дела гра да радо 
свра те на путу кући. У јед ној 
тако, наиз глед, обич ној рад
њи, сти че те ути сак да сте 
се упра во нашли у кухи њи 
из доба детињ ства, у оном 
момен ту када се мирис све
жег воћа и повр ћа, тек доне
тих са пија це, шири сву да и 
увла чи у под свест везу ју ћи 
сећа ња. 

Годи на ма већ, ту пиља ру 
у Глав ној ули ци кра се пре
ле пе сли ке, уља на плат ну. 
Оне су ремек дела Сла ви це 
Нико лић, која је поче ла да 
сли ка 2007. годи не, када се у 
њој јави ла потре ба да мате
ри ја ли зу је свој изван ре дан, 
богат уну тра шњи свет. Није 
се ту ради ло ни о потре
би да се осе ћа ња поде ле 
са све том, јер нај че шће не 
наи ла зи мо на раз у ме ва ње, 
нити да се пре зен ту је тако 
изу зе тан тале нат. Шта ви ше, 
она је јед на од оних смер них 
и гото во непри мет них људи, 
који се из масе не издва ја
ју на први ути сак, мар љи во 
раде свој посао, љуба зни су, 

при сту пач ни и скром ни. Раз
го вор љи ва, али не пре гла
сна, пред у сре тљи ва, али не 
наме тљи ва, одме ре на, али 
с осме хом који гре је топли
ном зим ске баште и људи 
ова мо свра ћа ју упра во због 
ње.

За дивље ње је вешти на 
којом неко ко није одслу
шао ни један при ва тан час 
сли ка ња, по стру ци еко
но ми ста, а у прак си пре
за у зет трго вац, успе да 
пре не се на плат но одсјај 
мокрог тро то а ра или сун це 
кроз повр ши ну посма тра но 
са мор ског дна, да доча ра 
боје неба, тако да сти че те 
ути сак да то није ухва ћен 
тре ну так, већ боје наста
вља ју да живе и непре кид
но се мења ју и пре ли ва ју.

– Моји оми ље ни моти
ви су рав ни ца, цве ће, мада 
их има разно вр сних. Некад 
започ нем од било какве сит
ни це која ме је инспи ри са ла, 
али нај че шће кре не само, 
онда се тема раз ви ја, као 
кад истра жу је те под руч је у 
ком је све ново, а ви има те 
вре ме на да лута те, диви
те се и истра жу је те, каже 
Слав ка Нико лић. Т.С.

СлавицаНиколић
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ОВАН: Поку ша ва те 
да оства ри те сво је 
послов не циље ве, 
али посто је изне над

ни про бле ми који вас успо ра ва ју. 
Немој те дозво ли ти да вас неко 
под сти че на ривал ство или на 
послов но – финан сиј ски ризик. 
Осе ћа те нела год ност зато што 
не успе ва те да уго ди те дру ги ма. 
Парт нер нема довољ но слу ха за 
ваша обја шње ња и изго во ре а 
вама недо ста је стр пље ње. 

БИК:Делу је те одлуч
но и амби ци о зно. 
Ваши послов ни пла
но ви могу да се 

оства ре на лак начин и на зајед
нич ко задо вољ ство. Нала зи те се 
у при ли ци да тести ра те сво је 
спо соб но сти или у шарм који 
посе ду је те. У зави сно сти од свог 
емо тив ног ста ту са, пла ни ра те 
нови сусрет или узбу дљи ву заба
ву у дво је.   Усме ри те сво је 
мисли у пози тив ном сме ру. 

БЛИЗАНЦИ: У сусре
ту са сарад ни ци ма 
повре ме но вам недо
ста је стр пље ње и 

сми сао за дипло мат ским мани
ри ма. Убр за ва те неке послов не 
ситу а ци је, али све има сво ју 
добру или лошу стра ну. Потреб
но је да при хва ти те нечи ју пону
ду и да кори гу је те сво је пона ша
ње, парт нер оче ку је да испу ни те 
сво ја обе ћа ња. Пре дах ни те и 
успо ри те свој убр за ни ритам. 

РАК: Избе га вај те 
непо зна те ситу а ци је 
које уно се додат ну 
нер во зу или поре ме

ћај у основ не сарад нич ке одно
се. Уз добру орга ни за ци ју, већи
ну оба ве за може те да завр ши те 
у пла ни ра ном року и на рутин
ски начин. Уко ли ко сте изне на
ђе ни парт не ро вом реак ци јом, 
учи ни те све што је потреб но да 
сми ри те зајед нич ке и уза вре ле 
стра сти. 

ЛАВ: Ако вас неко 
кри ти ку је то пред ста
вља додат ну тему за 
раз ми шља ње, али не 

и повод за нови сукоб у одно су 
са сарад ни ци ма. У одлу чу ју ћем 
момен ту, сло бод но рачу нај те на 
нечи ју искре ну подр шку. Нема те 
довољ но стр пље ња да раз ре ши
те раз ли чи те неспо ра зу ме. Ири
ти ра вас сазна ње о пла но ви ма 
које има бли ска осо ба. 

ДЕВИЦА: Мисли те 
да има те пре ви ше 
послов них или при
ват них оба ве за, а да 

неко дру ги про ла зи без бри жни је 
и да кори сти вашу добру вољу. 
Уко ли ко вам сме та нечи је лагод
но пона ша ње, потру ди те се да 
заве де те ефи ка сни ји прин цип 
ува жа ва ња и рав но прав но сти. 
Осе ћа те латент ну узне ми ре ност. 
Потре бан вам је неко ко заи ста 
може да улеп ша ваше емо тив но 
рас по ло же ње. 

ВАГА: Неко вас под
се ћа на ружне из про
шло сти или на неке 
неиз ми ре не рачу не, 

које бисте радо желе ли да забо
ра ви ти. Поне кад се све сво ди на 
прин цип узи ма ња или дава ња, 
оно што доби ја те има висо ку 
цену и зах те ва додат но зала га
ње. Неко вас дово ди пред ново 
емо тив но иску ше ње. Сми шља те 
нови одго вор или начин на који 
тре ба да посту пи те пре ма бли
ској осо би. 

ШКОРПИЈА: Нови 
неспо ра зу ми могу да 
пре ра сту у непри јат ну 
ситу а ци ју, важно је да 

зашти ти те сво је послов но – 
финан сиј ске инте ре се. Уко ли ко 
вам недо ста је нечи ја подр шка, 
позо ви те осо бу за коју вас везу ју 
пози тив но иску ство и зајед нич ки 
инте ре си. Парт нер тести ра ваше 
стр пље ње  али ви још увек нисте 
спрем ни да одго во ри те на нов 
иза зов. 

СТРЕЛАЦ: Све се 
нала зи у вашим рука
ма, али под усло вом 
да реа гу је те у пра вом 

тре нут ку и у скла ду са зајед нич
ким пра ви ли ма о успе шном 
посло ва њу. Добро про це ни те 
сво је послов не наме ре и реал не 
могућ но сти. Нема потре бе да 
пре но си те сво ју нер во зу на 
воље ну осо бу, учи ни те нешто у 
при лог бољем рас по ло же њу и 
уза јам ном раз у ме ва њу. 

ЈАРАЦ: Нала зи те се 
у неза хвал ној 
послов ној пози ци ји 
са огра ни че ним 

могућ но сти ма на акци ју. Глав ни 
дога ђај се одви ја мимо ваше 
воље. Немој те дозво ли ти да 
про ла зи те као пора же на стра на, 
али немој те ни пре у ве ли ча ва ти 
сво је спо соб но сти. Потреб на 
вам је нечи ја емо тив на накло
ност и пажња. Ипак, има те ути
сак да што више тра жи те мање 
доби ја те. 

ВОДОЛИЈА: Пола зи
те од погре шних 
инфор ма ци ја или од 
лажне сли ке коју има

те о јед ној осо би, тако да доно си
те погре шан закљу чак. Послов ни 
успех пред ста вља логи чан след 
дога ђа ја и окон ча ње неких 
непри јат них ситу а ци ја. Боље је 
да се бави те сво јим емо тив ним 
диле ма ма, него што се упли ће те 
у туђе пла но ве. 

РИБЕ: Има те довољ
но сме ло сти да каже
те оно што мисли те 
пред сво јом око ли

ном, али то се лоше одра жа ва на 
ваш послов ни или дру штве ни 
ста тус. Поне кад је тешко поми
ри ти раз ли чи та послов на уве ре
ња и инте ре се. Уко ли ко вам је 
ста ло да ути че те на свог парт не
ра, упо тре би те неко мало и кори
сно лукав ство. 

VREMEPLOV
16.јануар

1920. У САД сту пи ла на сна гу 
про хи би ци ја, за кон ска за бра на 
про из вод ње и про да је ал ко хо
ла.
1945. По бе дом са ве знич ких 
сна га под ко ман дом ге не ра ла 
Бер нар да Монт го ме ри ја и 
Ома ра Бре дли ја, окон ча на 
не мач ка офан зи ва у Ар де ни
ма, у Бел ги ји. Нем ци су у тој 
опе ра ци ји из гу би ли 220.000 
вој ни ка, са ве знич ке сна ге 
77.000.

17.јануар
1997. У Да бли ну је суд про гла
сио пр ви раз вод бра ка у исто
ри ји Ир ске, на осно ву за ко на 
одо бре ног на ре фе рен ду му, 
че му се же сто ко про ти ви ла 
ри мо ка то лич ка цр ква

18.јануар
1535. Шпан ски кон кви ста дор 
Фран си ско Пи са ро осно вао је 
Ли му, са да глав ни град Пе руа
1944. На кон сед мо днев них 
же сто ких бор би со вјет ске тру
пе су у Дру гом свет ском ра ту 
окон ча ле бло ка ду Ле њин гра
да, у ко јем је то ком не мач ке 
оп са де од сеп тем бра 1941. од 
ис цр пље но сти и гла ди умр ло 
око 620.000 љу ди.

19.јануар
1916. На грч ко остр во Крф у 
Јон ском мо ру по че ле су да 
сти жу пр ве је ди ни це срп ске 
вој ске по сле по вла че ња пре ко 
Ал ба ни је у Пр вом свет ском 
ра ту. До апри ла на Крф је пре
ба че но око 140.000 срп ских 
вој ни ка. 
1938. Умро је Бра ни слав 
Ну шић, нај ве ћи срп ски и ју го
сло вен ски ко ме ди о граф, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је. 
Узо ри су му би ли Го гољ и 
ра ни ји срп ски ко ме ди о гра фи 
Сте ри ја и Триф ко вић.

20.јануар
1945. Френ клин Де ла но 
Ру звелт ина у гу ри сан је че твр
ти пут за пред сед ни ка САД, 
је ди ни у исто ри ји САД ко ји је 
че ти ри пу та би ран за пред сед
ни ка. 
1984. Умро је аме рич ки спор
ти ста и филм ски глу мац Џо ни 
Вајс ми лер, пр ви чо век ко ји је 
пре пли вао 100 ме та ра за 
ма ње од јед не ми ну те, ту мач 
на слов не уло ге у ни зу фил мо
ва о Тар за ну. Осво јио је три 
злат не ме да ље на Олим пиј
ским игра ма 1924. и две 1928.

21.јануар
1793. На ги љо ти ни по гу бљен 
фран цу ски краљ Луј XVI. Ре во
лу ци о нар ни Кон вент сврг нуо 
га је с пре сто ла у сеп тем бру 
1792, а по том је осу ђен на 
смрт због ве ле и зда је. 
1911. У Мон те Кар лу одр жан 
пр ви ауторе ли. 

22.јануар
1894. Умро пе сник Во ји слав 
Илић, ко ји се сма тра осни ва
чем мо дер не срп ске ли ри ке и 
твор цем ве ри стич ког из ра за.

HOROSKOP

Среда,16.(3)јануар
Све ти про рок Мала хи ја; Све ти 
муче ник Гор ди је

Четвртак,17.(4)јануар
Сабор 70 све тих апо сто ла; Све
ти Јев ста ти је Срп ски

Петак,18.(5)јануар
Све ти Тео пемт и Тео на – 
Крстов дан

Субота,19.(6)јануар
Бого ја вље ње

Недеља,20.(7)јануар
Сабор Све тог Јова на Крсти те
ља – Јован дан

Понедељак,21.(8)јануар
Св. муч. Јули јан и Васи ли са; 
Преп. Геор ги је Хозе вит; Св. 
Гри го ри је Охрид ски

Уторак,22.(9)јануар
Све ти муче ник Поли евкт; Све
ти Филип  Москов ски

Crkveni
kalendar

•Несрећајекадтисрећа
куцанавратаа тиниси
кодкуће!
• Неверство је када две
погрешне особе раде
правуствар.
•Никонијебескористан.
Свако може послужити
каолошпример.

Хрскавапита
сајабукама
Састојци: 200 мили ли та ра 

воде, 300  350 гра ма бра шна, 
мало ква сца, 1 каши чи ца шеће ра, 
мало соли, кори ца лиму на, коц ки
ца посног мар га ри на, 2 веће јабу
ке, 100 гра ма мле ве них ора ха, 
мало циме та, 150 гра ма шеће ра, 
100 гра ма мали на

Припрема:Рас то пи ти ква саци 
мало шеће ра у мало мла ке 
воде, сипа ти оста так 
воде,па дода ти бра шно, со, кори
цу лиму на и заме си ти мек ше 
тесто и оста ви ти покри ве но 20 
мину та. Јабу ке изрен да ти, дода ти 
шеће ра, мало циме та и мле ве не 
ора хе. Раз ви ти тесто у пра во у га о
ник, пре ма за ти га мар га ри ном и 
уви ти у ролат. Раз ви ти га окла ги
јом поно во у пра во у га о ник, на 
сре ди нуста ви тијабу ке,а око ло и 
у сре ди ну мали не. Испе ћи и посу
ти шеће ром у пра ху.
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Мар се ло Бјел са је арген тин ски 
фуд бал ски струч њак који тре
нут но води енгле ски Лидс Јунај

тед. Еки па, која се так ми чи у Чем пи он
ши пу, тре нут но је прва на табе ли и 
има добре изгле де да се сле де ће 
годи не нађе у Пре ми јер лиги. Општи је 
ути сак да Лидс ове годи не игра сја јан 
фуд бал. Интер не том су већ поче ли да 
кру же кли по ви на који ма су неке 
нествар не акци је које су плод Бјел си
не гени јал но сти. Сва ка ко нешто ново, 
с обзи ром на то да су еки пе у овом 
ран гу так ми че ња при лич но так тич ки и 
тех нич ки огра ни че не.

Мар се ло Бјел са је тре нер ску кари је
ру запо чео у род ној Арген ти ни. Када је 
ста сао као при зна ти тре нер са титу ла
ма у рука ма усле дио је позив арген
тин ске репре зен та ци је. Пре тога је 
крат ко вре ме био у шпан ском Еспа њо
лу. Про вео је шест годи на на пози ци ји 
селек то ра Арген ти не, да би 2007. 
годи не пре у зео репре зен та ци ју Чилеа. 
Са њима пра ви добре резул та те и 
успе ва да их одве де на Свет ско првен
ство, први пут после пау зе од два 
циклу са. Већ тада важи за јед ног од 
нај у ти цај ни јих јужно а ме рич ких струч
ња ка. Пут га даље води у Бил бао, где 
је са Атле ти ком успео у јед ној сезо ни 
да се пла си ра у фина ле Лиге Евро пе и 
шпан ског Купа. Оба фина ла је изгу
био. Пре дола ска у Енгле ску, водио је 
још и Мар сеј и Лил.

Ина че, нади мак му је, пази сад, 
Лудак. Када се мало загре бе по њего
вој кари је ри, јасно је и зашто. Важи за 
екс цен три ка који не пре за да каже шта 
мисли, па макар и на сво ју ште ту. 
Њего ве кон фе рен ци је за штам пу су 
при ча за себе, често оста вља ути сак 
погу бље ног чове ка којем лута поглед. 
Није му стра но ни изно ше ње поли тич
ких ста во ва. У ста њу је да напу сти 
клуб када то нико не оче ку је. 2016. 
годи не је пре у зео рим ски Лацио и дао 
отказ после два дана. Мар сеј је напу
стио у дру гој сезо ни вође ња клу ба, 
после првог првен стве ног кола. Из 
Лила су га оте ра ли, јер је он пре тога 
оте рао све иску сни је игра че, желе ћи 
да гра ди игру на клин ци ма.

Без обзи ра на све, Бјел са је у фуд
бал ском све ту постао познат као један 
од нај ве ћих тео ре ти ча ра ове игре. 
Њего во вође ње еки пе се гра ни чи са 
фана ти змом, а так тич ке зами сли се 

про у ча ва ју и усва ја ју широм све та. 
Познат је као човек, који је у ста њу да 
про у ча ва видео сним ке до изне мо гло
сти и да ана ли зи ра сва ког игра ча 
пона о соб. Мно ги игра чи који су сара
ђи ва ли са њим, наво де баш њега као 
кључ ну осо бу у њихо вој фуд бал ској 
кари је ри. Међу њего вим бив шим игра
чи ма који су сад поста ли успе шни тре
не ри су и Дије го Симе о не, Мау ри сио 
Поке ти но, Мар се ло Гаљар до, Тата 
Мар ти но и Мау ри сио Пеле гри но. Сви 
они апо стро фи ра ју Бјел су као свог 
фуд бал ског оца.

Елем, про шле неде ље је као бом ба 
одјек ну ла вест о слу ча ју шпи ју на же у 
енгле ском фуд ба лу. Наи ме, на тре нинг 
ком плек су Дер би Каун ти ја је опа жен 
човек, за кога се сум ња да је посма
трао и шпи ју ни рао игра че Дер би ја 
пред утак ми цу са Лид сом. Баја се поја
вио са дво гле дом и мака за ма за сече
ње жице. Ина че, реч је о бли ском 
сарад ни ку Мар се ла Бјел се. Позва на је 
и поли ци ја, али до хап ше ња није 
дошло. Сце на рио за рубри ку „веро ва
ли или не“. Ина че, Лидс је касни је 
добио меч са 2:0.

Одмах су Енгле зи осу ли дрвље и 
каме ње по Арген тин цу. Огла сио се и 
тре нер Дер би ја, Френк Лам пард који је 

рекао да такав чин сва ка ко није фер 
плеј, али да не тра жи у томе изго вор 
за пораз. Ипак је, нека ко изме ђу редо
ва, про ву као и тврд њу, да игра чи ма 
није било лако када су зна ли да их је 
неко посма трао на тре нин гу. Фуд бал
ски савез је покре нуо истра гу, а мно ге 
позна те лич но сти из све та фуд ба ла су 
осу ди ле ова кав гест.

Било је и оних који су га бра ни ли и 
нису томе при да ва ли неки зна чај. 
Међу нај гла сни ји ма је био бив ши играч 
и сада шња пијан ду ра Пол Гаско јин. 
Сва ка ко адво кат којег би сва ко поже
лео.

А што се тиче Бјел се, па он је 
мртав ’ладан рекао, да се тиме 
слу жи већ годи на ма и да не 

види у томе про блем. Ипак, из пошто
ва ња пре ма систе му вред но сти земље 
у којој ради, изви нио се и при хва тио 
сву одго вор ност. Зани мљи во је и да је 
Мау ри сио Поке ти но, тре нер Тотен хе
ма, рекао слич ну ствар и навео да је у 
Арген ти ни то нор мал на поја ва.

Било како било, јав ност је углав ном 
осу ди ла ова кав посту пак про сла вље
ног тре не ра. Да ли је то фер плеј? 
Сва ка ко није. Али јед но је сигур но: да 
нема Бјел се у фуд ба лу, тре ба ло би га 
изми сли ти.
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Дипломираниправник
сафризерскиммаказама
Ода бир буду ће про фе

си је је јед но од нај
стре сни јих иску ста ва 

у живо ту. Човек често раз
ми шља да је, ако се јед ном 
опре де ли за неко зани ма ње, 
то за цео живот. Рет ко ко, ако 
погре ши у ода би ру, касни
је у живо ту има хра бро сти 
за нови поче так. Пси хо ло зи 
саве ту ју да се при избо ру 
осло ни мо на ослу шки ва
ње соп стве них инте ре со ва
ња у сло бод но вре ме и да 
је рецепт за успе шан ода
бир про фе си је у нала же њу 
само по твр де сво јих афи ни
те та и ква ли те та. 

Милан Самар џић, фри
зер из Новог Сада, схва тио 
је да, ако се не осе ћа мо на 
послу добро и ако нам он не 
при ја, ту нема успе ха. Након 
завр ше ног Прав ног факул те
та у Новом Саду и при прав
нич ког ста жа, одлу чио је да 
про ме ни сво ју про фе си ју и 
поста не фри зер. Како и сам 
каже, испр ва је и заи ста 
желео да се бави пра вом.

Након завр ше ног факул
те та, Милан је дуго тра жио 
без у спе шно посао.

– Није било лако наћи 
посао, тра жио сам га годи
ну дана. Тада сам оду стао и 
под нео зах тев за при прав ни
ка у Основ ном суду у Новом 
Саду. Нај ви ше вре ме на сам 
про вео на Кри вич ном оде
ље њу. Тамо ми је било у 
исто вре ме стре сно, али и 
инте ре сант но.

Након неког вре ме на у 
Основ ном суду у Новом 
Саду, Милан схва та да то 
није посао који га испу ња ва  
и да се на њему не осе ћа 
добро, каже Милан.

– Сећам се да сам после 
јед ног тешког и дугог дана на 
послу при изла ску из згра
де Суда стао и схва тио да 
ја нисам човек који може то 
да под не се – терет на леђи
ма који доно си посао прав
ни ка. Нисам се тамо добро 
осе ћао и дубо ко у себи сам 
знао и при знао да то нећу 
моћи дуго да радим. Јед но
став но, био сам неза до во
љан и несре ћан, обја шња ва 
Милан.

Одлу ка да се не бави 
пра вом за Мила на је била 
тешка.

– Када сам схва тио да 
пра во неће бити мој буду ћи 
позив, није ми било лако. 
Међу тим, нисам имао избо
ра. Морао сам све да окре
нем нао па ко и поно во кре
нем испо чет ка. Заи ста није 
лако наћи се у таквој ситу
а ци ји, годи не шко ло ва ња и 
одри ца ња, а схва тиш да је 
то нека ко било уза луд, наво

ди овај фри зер.
Милан каже да је знао да, 

ако жели да поста не фри зер, 
мора поно во да се шко лу је и 
ула же у себе. Наво ди да то 
није било лако и да је било 
потреб но вре ме да се на 
кра ју одлу чи и упи ше Ака де
ми ју за фри зе ре. 

– Ско ро две годи не сам се 
борио сам са собом да упи

шем фри зер ску ака де ми ју. 
Желео сам, али нисам имао 
само по у зда ња. Након мно
гих раз го во ра са при ја те љи
ма, сестром, коле га ма, а пре 
све га са самим собом, одлу
чио сам да морам да про
бам. Желео сам да доку чим 
зашто ме то толи ко при вла
чи. Сви око мене су ме подр
жа ли и једва су чека ли да 
поч нем да радим. Нарав но, 
сви су они данас моји кли јен
ти, каже насме ја ни Милан. 

Он наво ди да је на јед ној 
фри зер ској ака де ми ји почео 
испо чет ка и да је на њој 
добио нео п ход но зна ње.

– На фри зер ској ака де
ми ји сам добио дра го це
но зна ње, див но иску ство 
и добру осно ву за даљи 
напре дак. На мени је да се 
даље мак си мал но посве тим 
раду, уса вр ша вам и тра жим 
инспи ра ци ју. Ово је диван 
посао, кре а ти ван. За мене 
је леп осе ћај када ства
раш нешто са сво јих десет 
прсти ју. Нарав но, нека да и 
ово зани ма ње зна да буде 
суро во, али ако у теби буди 
добар осе ћај и ако дајеш све 
од себе, онда буде лак ше, 
наво ди Милан и дода је да 
је поче так био тежак, али да 
сада има сло бо ду у раду.

Он каже да ника да не би 
себе могао да зами сли на 
послу где се лоше осе ћа. 

– Не знам, не бих могао 
дуго да радим посао који не 
волим. Није важно коли ки 
је новац у пита њу. На кра ју 
дана, када оста не мо сами, 
тешко је избо ри ти се са тим 
лошим осе ћа јем. Осе ћа
јем, да те и сутра чека да 
радиш нешто што не волиш. 
То нема цену. Мој мото је 
да човек тре ба да ради оно 
што воли и да мења, ако та 
љубав пре ста не.

Милан наво ди да се не 
каје зато што је завр шио 
факул тет, а не бави се тиме. 

– Не жалим због тога што 
сам завр шио факул тет, а не 
кори стим зна ње које сам 
тамо сте као. Чак мислим да 
је пожељ но да се сва ко од 
нас, у неком пери о ду живо та 
на неки начин посве ти нау
ци, да види какав је то свет, 
закљу чу је наш саго вор ник.

 З.Поповић

Овај фри зер наво ди да 
годи не нису важне ако неко 
жели да про ме ни про фе си ју. 

– Мислим да годи не нису 
важне, ако неко жели да 
про ме ни зани ма ње. Мало је 
лак ше кад си мла ђи, лак ше 
се под но се неке ства ри. Мој 
савет је да сви дубо ко погле
да ју у себе, да се ослу шну, 
да живе у скал ду са сво јим 

осе ћа њи ма и жеља ма. Да 
не чека ју да им рођак или 
стран ка нађу посао. Тако 
живот про ђе поред тебе. 
Мора човек да се избо ри, да 
веру је у себе и у то што 
ради, и да зна да ника да 
није касно. То није лак про
цес, мучан је и тежак, али 
се, сва ка ко, испла ти на кра
ју, обја шња ва Милан.

Погледајусебе...

МиланСамарџићусвомсалону


