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Усвојенановасистематизација

Прва сед ни ца Општин ског већа 
у Руми, у новој годи ни, одр жа
на је 15. јану а ра, а на днев

ном реду су биле изме не и допу не 
пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу 
и систе ма ти за ци ји рад них места у 
Oпш тинској упра ви, о чему је већ ни ке 
инфор ми са ла Јеле на Бркљач, шефи
ца Оде ље ња за општу упра ву и зајед
нич ке посло ве.

Oна је иста кла да су изме не рађе не 
због ускла ђи ва ња са Зако ном о поре
ском поступ ку и поре ској адми ни стра
ци ји, чије су изме не сту пи ле на сна гу 
1. јану а ра ове годи не. У самом Зако
ну више не посто ји тер мин терен ска 
и кан це ла риј ска кон тро ла, већ само 
поре ска кон тро ла, а ти нази ви су до 
сада, посто ја ли у нази ви ма рад них 
места, те се зато мора ла мења ти 
систе ма ти за ци ја.

 – Систе ма ти за ци ју смо мења ли и у 
делу где смо ради ли допу ну струч не 
спре ме, одно сно број извр ши ла ца, а 
све ради потре ба орга ни за ци је рада 
– поја сни ла је Јеле на Бркљач.

На овој сед ни ци су доне ти и закључ
ци о усту па њу без накна де, елек тро
е нер гет ских обје ка та МТБС „Вељ ко 
Дуго ше вић“ и МТБС Пре чи стач. Уче
шће локал не само у пра ве у изград
њи ових елек тро е нер гет ских обје ка
та, којим је обез бе ђе но при кљу че ње 
нових потро ша ча и рад пре чи ста ча у 
Запад ној рад ној зони, изно си ло је око 
7,5 мили о на дина ра. 

Са дру ге стра не, укуп на вред ност 
ова два објек та је око 18 мили о на 
дина ра, а оста ла сред ства је обез
бе ди ла Елек тро ди стри бу ци ја, која ће 
тим објек ти ма упра вља ти и одр жа ва
ти их. 

На 70. сед ни ци Општин ског већа 

доне ти су и закључ ци о усту па њу, без 
накна де, метал них школ ских касет
них орма ра у три град ске шко ле. 

У пита њу су ОШ  „Змај Јова Јова
но вић“, „Иво Лола Рибар“ и „Душан 
Јер ко вић“ које су орма ри ће доби ле 
кроз про је кат Пар ти ци па тив ног буџе
ти ра ња. 

Како је инфор ми са ла Биља на 
Дамља но вић, шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и пољо при вре
ду, у ОШ „Душан Јер ко вић“ поста
вље но је 77 орма ри ћа, у „Зма је вој“ 60 
и „Иво Лола Рибар“ 20 орма ри ћа.

Чла но ви Општин ског већа су усво
ји ли и годи шњи про грам уре ђе ња, 
одр жа ва ња и зашти те јав них зеле них 
повр ши на на под руч ју гра да, који је 
обра зло жио Дра ган Панић, дирек тор 
ЈП Кому на лац. 

Он је иста као, да је јед на од делат
но сти овог јав ног пред у зе ћа упра во 
и уре ђе ње, одр жа ва ње и зашти та 
зеле них повр ши на и за ову област се 
сва ке годи не доно се пла но ви. 

– Ово го ди шња сред ства пред ви ђе
на буџе том за реа ли за ци ју поме ну
тих актив но сти су 17 мили о на дина
ра, иако је сума мања него про шле 
годи не, за одр жа ва ње су пред ви ђе не 
исте повр ши не. Овим про гра мом ми 
смо ура ди ли спе ци фи ка ци ју јав них 
зеле них повр ши на, актив но сти које 
ћемо реа ли зо ва ти, као и њихо ву 
дина ми ку и роко ве – рекао је дирек
тор Панић.

Про гра мом је пред ви ђе но и чува
ње парк шуме Бор ко вац и за те наме
не је пред ви ђен рад два чува ра у две 
сме не. С.Џ.

ЈеленаБркљач ДраганПанић

СедницаОпштинскогвећа



323. JANUAR 2019.  M NOVINE

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}. 
- God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : 
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na Cu ca ni} * te le fon /

faks 022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la 
Srem ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

УВОДНИК

Повратакнасело
SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Месе ци ма ме фасци ни ра ју еми
си је Сасвим при род но, ауто ра 
Јова на Меме до ви ћа, наро чи то 

кад им је тема повра так на село. 
Дотич ни аутор има неку фик са ци ју да 
сви тре ба да живи мо на чистом вазду
ху, једе мо само здра ву хра ну, мане мо 
се чуда савре ме не тех ни ке и ком фо
ра град ског живо та. Можда њему није 
толи ко ни ста ло до села, али до при
ро де јесте, али про блем је што при ро
де у гра до ви ма нема, или је има само 
у тра го ви ма, у пар ко ви ма и сак си ја ма, 
па опет дође мо на исто, спас је на 
селу.

Не знам шта има тако фасци нант но 
у сео ским вуко је би на ма, које нам овај 
аутор из неде ље у неде љу, при ка зу
је? И шта је нео до љи во у суд би на ма 
уса мље них ста ра ца, које ни рође на 
деца не оби ла зе? У тим сели ма, које 
Меме до вић посе ћу је, мла дог чове ка 
нема ни за лек, ни за лек нема ни 
пута, о шко ла ма, амбу лан та ма и про
дав ни ца ма не тре ба ни гово ри ти. Па 
опет, пору ка сва ке њего ве еми си је је 
да тре ба бежа ти из гра да и доћи на 
чист ваздух. Лепо. Али, шта да човек 
ради на чистом вазду ху? Сем ако не 
посто ји нека тех но ло ги ја која би омо
гу ћи ла да се од чистог вазду ха може 
живе ти? 

Уоп ште, потре ба да се хва ли село, а 
ружи град, на овим про сто ри ма посто
ји од вај ка да. Па ипак није се успе ло у 
задр жа ва њу људи на селу. Деце ни ја
ма тра је егзо дус из села у град, и тај 
егзо дус неће никад пре ста ти. Упр кос 
про па ган ди која поста је све жешћа, 
како села поста ју све пра зни ја.

И кад Меме до вић уло ви мла дог 
чове ка, који је са поро ди цом остао у 
неком пла нин ском селу, испо ста ви се 
да се и тај пома ло каје, али да у 
сушти ни и није баш имао неког избо
ра, него је силом при ли ка остао да 
’рани гове да, коси лива де и чисти 
снег.

Увек сам се пита ла, шта један теле
ви зиј ски аутор, који про па ги ра насе
ља ва ње пла нин ских села, ради кад 
се уга се каме ре? Кад се смо та ју 
кабло ви, ски ну буби це и све се лепо 
попа ку је у џипо ве који ма је еки па сти
гла? Да ли отр чи до првог сеља ка и 
пита га пошто има ње? Да ли на лицу 
места купи неку козу или кра ву и поч

не да се бави про из вод њом здра ве 
хра не коју толи ко хва ли? Или отпу ту је 
у Бео град, уђе у свој ком фо ран стан 
са цен трал ним гре ја њем, и из те 
удоб но сти и топли не, сеља ци ма и 
даље про да је муда за бубре ге?

Мислим, може мо ми и даље сами 
себе да лаже мо како је на селу здра
вље, а у гра ду болест, али ова циви
ли за ци ја није наста ла у сели ма него у 
гра до ви ма. То је јед но, а сасвим дру го 
је што у те бај ке са теле ви зи је нико у 
ства ри не веру је. Јер да веру је, села 
би и даље била пуна, а нису. Бежи се 

из села гла вом без обзи ра, и то из 
оних мало већих и мало бли жих гар
до ви ма, а камо ли из нека квих засе о
ка, у који ма је бог рекао лаку ноћ још 
пре 50 годи на.

Можда би овом наро ду било боље, 
кад би пре ста ли да при ча мо бај ке о 
селу и схва ти ли реал ност, а реал ност 
је да ми не воли мо село, јер да га 
воли мо не би било тако сиро то и 
дрља во. Да га воли мо, не бисмо 
бежа ли из њега већ више од сто годи
на, а ту ника кав Меме до вић не може 
да попра ви ствар.

Увексамсепитала,штаједантелевизијскиаутор,који
пропагира насељавање планинских села, ради кад се
угасекамере?Кадсесмотајукаблови,скинубубицеи
свеселепопопакујеуџиповекојима јеекипастигла?
Далиотрчидопрвогсељакаипитагапоштоимање?Да
линалицуместакупинекукозуиликравуипочнедасе
бави производњом здраве хране коју толико хвали?
Или отпутује у Београд, уђе у свој комфоран стан са
централним грејањем, и из те удобности и топлине,
сељацимаидаљенаставидапродајемудазабубреге?
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У поне де љак, 21. јану
а ра одр жа на је сед
ни ца Скуп шти не Гра

да Срем ска Митр о ви ца. 
Одбор ни ци су усво ји ли 
пред лог кон це си о ног акта 
за оба вља ње линиј ског пре
во за на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. Гра до на чел
ник Вла ди мир Сана дер је 
рекао да је добра одлу ка да 
се одре ди кон це си о нар за 
линиј ски пре воз у Срем ској 
Митро ви ци.

– Ова ква орга ни за ци ја 
пре во за је добра и за запо
сле не, и пен зи о не ре, али и 
уче ни ке. Нагла сио бих да 
је вели ки про блем недо ста
так воза ча, јер мно ги одла
зе у ино стран ство, рекао је 
Сана дер.

Начел ник Град ске упра
ве за сао бра ћај Миро слав 
Јова но вић је иста као да се 
у изра ди овог про јек та води
ло рачу на о потре ба ма гра
ђа на.

– Овај про је кат је у скла ду 
са зако ном. Кон це си о нар ће 
мора ти да у току 15 годи на, 
коли ко би и важио уго вор, 
води рачу на о еко ло шким 
стан дар ди ма, а није дан 
ауто бус не сме бити ста ри
ји од 10 годи на, тако ће се 
и сма њи ти утро шак гори ва. 
Пред ви ђе но је да се обе 
инду стриј ске зоне уба це у 
систем пре во за. Тако ђе, 
посто ји могућ ност и јед но
стра ног рас ки да уго во ра, 
каже Јова но вић. 

Међу тим, пред став ник 
опо зи ци је Алек сан дар Про
да но вић је изја вио да би 
било боље осно ва ти јав но 
пред у зе ће.

– Овим актом се наме ће 
да је закон ска оба ве за да 
се про на ђе кон це си о нар. 
Међу тим, то није баш тако. 
Кон це си ја није нео п ход на, 
већ могу ћа. У овом тре нут
ку за наше гра ђа не је боље 
да се осну је јав но пред у зе
ће, то би било испла ти ви је. 
Што се тиче пре ки да уго во
ра од 15 годи на, то није јед
но ста ван про цес. Тако ђе, 
овај про је кат нема сту ди ју 
оправ да но сти и то је један 
од про бле ма. Ова кав про је
кат није испла тив ни за гра
ђа не ни за град, твр ди Про
да но вић. 

На днев ном реду сед ни це 
Скуп шти не Гра да Срем ска 

Митро ви ца се нашло и рад
но вре ме Апо те ке 4. Алек
сан дар Про да но вић сма тра 
да  рад ним вре ме ном апо
те ка не може поста ти кон ку
рент на. 

Начел ник  Град ске упра ве 
за здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту Воји слав Мир нић је 
изја вио да је про ме на рад
ног вре ме на нео п ход на.

– Про ме на рад ног вре ме
на је потреб на из финан
сиј ских раз ло га, али и због 
потре бе гра ђа на. Ми има мо 
осам запо сле них, од којих је 
тро је на боло ва њу или због 
неге боле сног дете та, или 
због поро диљ ског одсу ства. 

Тако ђе, када су све апо те
ке биле затво ре не из неког 
раз ло га, Апо те ка 4 је ради
ла, каже Мир нић. 

Рас пра вља ло се и о пла
ну и про гра му посло ва ња 
пред у зе ћа Сирмиум–пута. 
Гра до на чел ник је иста као да 
је посло ва ње овог пред у зе
ћа добро и да је оно нео п
ход но гра ду. 

– Ми смо се држа ли зако
на, када је у пита њу ово 
пред у зе ће и тада је закон 
пред ви део да има мо при
вред но дру штво. Људи који 
су у тој фир ми су струч ни и 
добро оба вља ју свој посао. 
Посло ви који су дати Хидро

грађевинару су добро оба
вље ни. Ми за сада не може
мо има ти јав но пред у зе ће, 
јер је то ску по, али нема мо 
ни обим посла за то, рекао 
је Сана дер. 

Алек сан дар Про да но вић 
је навео да фир ма Сирмиум
–пут слу жи за запо шља ва
ње пар тиј ских кадр о ва и да 
је нудио реше ње.

– Ја сам још пре у скуп
штин ским рас пра ва ма 
нудио реше ње, како да 
дође мо до меха ни за ци је и 
до људи. Тада је Бра ни слав 
Неди мо вић рекао да се 
ништа не бри нем. Међу тим, 
сада има мо велик раз лог за 
бри гу. Одр жа ва ње путе ва је 
јако важно, обја шња ва Про
да но вић.

Поред ових тача ка на сед
ни ци су усво је ни и пред
лог одлу ке о одре ђи ва њу 
прав ца држав них путе ва 
кроз Срем ску Митро ви цу и 
Лаћа рак, пред лог одр жа
ва ња чисто ће, пар ко ва и 
зеле них повр ши на, избо ри 
и име но ва ња, али и пред лог 
покре та ња посту па ка пре
но са јав не сво је не са Гра
да Срем ска Митро ви ца на 
Репу бли ку Срби ју и пред лог 
о поступ ку оту ђе ња непо
крет но сти из јав не сво ји не 
Гра да, уз накна ду, Теле ко му 
Срби ја.

З.Поповић

Дра ган Циврић је у току 
рас пра ве о пред ло зи ма 
за нази ве ули ца изја вио, 
да би Ман ђе лос могао да 
доби је ули цу по гене ра лу 
Жики Стој ши ћу. 

– Сма трам да јед на ули
ца у Ман ђе ло су или нека 
инсти ту ци ја тре ба да носи 
име Жике Стој ши ћа и да се 
не гле да иде о ло ги ја, већ 
човек. Тако ђе, нази ве ули
ца не би тре ба ло стрикт
но локал но веза ти, већ би 
било добро да се то мало 
изме ша, наво ди Циврић.

Међу тим, Алек сан
дар Про да но вић се томе 
успро ти вио, рекав ши да је 
то иде о ло шки.

– Сма трам, да се иде
о ло ги ја не би тре ба ла 
уно си ти у нази ве ули ца. 
Супрот ста вљам се дава
њу нази ва ули ца по поли
ти ча ри ма, гене ра ли ма или 
пар ти за ни ма. Посеб но 
гене ра ли ма и пар ти за ни
ма, јер пери од после Дру
гог свет ског рата код нас 
није био сја јан, каже Про
да но вић. 

Повратакпартизанштине

ПРВАСЕДНИЦАСКУПшТИНЕГРАДА

Расправаојавномпревозу

СедницаСкупштинеГрадаСремскаМитровица
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Уновепројекте
улазићесепостепено

Захва љу ју ћи ула га њу 16 ком па ни
ја из седам раз ли чи тих зема ља у 
Срем ској Митро ви ци, послед њих 

десет годи на запо сле но је пре ко 5.000 
људи. Пут на инфра струк ту ра и опре
мље не рад не зоне, нај ви ше су допри
не ле да раз не фир ме уло же у овај 
град, који им се на једин ствен начин 
оду жио –Тргом инве сти то ра.

– Целу при чу запо чео је Бра ни слав 
Неди мо вић мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де, који је у то 
вре ме био гра до на чел ник. Њего ву ини
ци ја ти ву пре по зна ли су инве сти то ри и 
захва љу ју ћи томе дошли у Срем ску 
Митро ви цу да раз ви ја ју првен стве но 
посао, али и да упо сле толи ко рад ни ка 
– каже Дми тар Ста ни шић покра јин ски 
посла ник у Скупштини Вој во ди не.

Данас инве сти тор када дође у овај 
град, има могућ ност да купи пар це лу 
на којој су већ при пре мље ни при кључ
ци за кана ли за ци ју, гас, стру ју, оптич ки 
кабло ви...Све оно што им је нео п ход но 
да би изгра ди ли свој обје кат и ста ви ли 
га у погон.

У Срем ској Митро ви ци послед њих 
годи на  знат но је опа ла неза по сле
ност, тако да она тре нут но изно си 
испод девет одсто, што је испод про се
ка неза по сле но сти у Срби ји. У наред
ном пери о ду руко вод ство гра да, међу 
при о ри те те увр сти ло је план да се 
што више иско ри сте потен ци ја ли реке 
Саве. 

– Поред тога што се овде нала зи јед
на од нај леп ших реч них пла жа, мисли

мо да има још про сто ра да се уре де 
ства ри у обла сти урба ни зма, оја ча 
насип, пот пу но рекон стру и ше шета ли
ште, поста ви нова расве та – набра ја 
наш саго вор ник.

Ста ни шић нагла ша ва и вео ма добру 
сарад њу Гра да са Покра јин ском и 
Репу блич ком вла дом. Она се огле да 
и у томе, што се у послед њих неко ли
ко годи на у Митро ви ци реа ли зо ва ни 
про јек ти који су се чека ли ско ро чети
ри деце ни је, као што је био слу чај са 
Град ским базе ном.

– У послед ње две годи не, са покра
јин ског и репу блич ког нивоа, сли ло се 
око мили јар ду дина ра као подр шка 
инве сти ци ја ма у Срем ској Митро ви ци. 
Овде посто ји Тим за раз вој, који пра ви 
стра те ги ју раз во ја Срем ске Митро ви
це, а у нове про јек те ула зи ће се систе
мат ски, корак по корак. То је стра те
ги ја захва љу ју ћи којој је овај град већ 
успео да реа ли зу је све про јек те које 
је осми слио пре чети ри, пет годи на, 
рекао је Дмитар Станишић.

С.Костић

Срем ска Митро ви ца ће до 2021. 
годи не бити опа са на са три ауто
пута. Уз посто је ћи пут пре ма Батров
ци ма, дру ги је РумаШабац, који ће 
тако ђе про ла зи ти кроз митро вач ку 
тери то ри ју, код Јар ка. Изград ња још 
јед ног аутопута, од Кузми на пре ма 
Репу бли ци Срп ској, Срем ску Митро
ви цу свр ста ће у једи ни град у Срби ји, 
који ће има ти излаз на три аутопута.

Триауто-пута

Упоследње
двегодине,са
покрајинског

ирепубличког
нивоа,слилосе
окомилијарду

динаракао
подршка

инвестицијама
уСремској

Митровици.Овде
постојиТимза

развој,којиправи
стратегију

развоја
Сремске

Митровице,ау
новепројекте

улазићесе
систематски,

коракпокорак
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РУМА

Усвојенамрежајавнихосновнихшкола
На послед њој скуп штин ској сед

ни ци одбор ни ци СО Рума су 
усво ји ли одлу ку о мре жи јав них 

основ них шко ли на тери то ри ји општи
не. 

Овом одлу ком, после ана ли зе по 
одре ђе ним кри те ри ју ми ма, задр жа но 
је доса да шње ста ње када је основ но 
обра зо ва ње у пита њу. 

Наи ме, у рум ској општи ни има 11 
основ них шко ла и јед на Музич ка шко
ла.

Од тог бро ја, три град ске има ју сво
ја под руч на оде ље ња од првог до 
четвр тог раз ре да, као и две сео ске, у 
Пла ти че ву и Путин ци ма, а под руч на 
оде ље ња има и ОМШ „Тео дор Тоша 
Андре је вић“ и то у Ири гу и Ста рој 
Пазо ви.

 – Про шле годи не у мар ту је донет 

пра вил ник којим се регу ли ше осни
ва ње мре же шко ла, уз рок од годи ну 
дана, да све локал не само у пра ве сво
је мре же ускла де са тим пра вил ни ком, 
што смо ми ура ди ли. Посто је ћа мре жа 
није про ме ње на, јер нам нови пра вил
ник омо гу ћа ва да се орга ни зу је мо као 
до сада. Сада се оне зову јав не основ
не шко ле, с обзи ром да посто је и при
ват не – рекао је за наше нови не Све
ти слав Дамјан чук, шеф Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти.

У окви ру ана ли зе, утвр ђен је и пода
так да је од сеп тем бра 2011. годи не 
до сеп тем бра 2018. годи не у рум ској 
општи ни рође но 3.241 дете, од тог бро
ја нај ви ше у самом гра ду, 1.941 дете.

Пре ма про це ду ри, ова одлу ка се 
шаље на сагла сност Покра јин ској вла
ди. С.Џ. СветиславДамјанчук

БАНСТОЛ

Мештаничекали
рускогпредседника
Чека ли су Пути на али он, ипак, 

није дошао. Мешта ни Бан сто ла 
нису раз о ча ра ни, већ кажу да за 

све посто ји дру ги пут. Нада оста је да 
ће руски пред сед ник јед ног дана доћи 
на Бан стол, јер не посто ји у нашој 
земљи место са више сим бо ли ке, од 
овог фру шко гор ског насе ља у којем је 
изгра ђе на тако зва на Путиновацрква. 
Пути на су чека ли котлић и роштиљ, 
неко ли ко десе ти на Бан сто ла ца, теле
ви зиј ске еки пе, али и вла ди ка срем ски 
Васи ли је. 

– Оку пи ли смо се како би мета фо
рич но обе ле жи ли Путинов дан на 
Бан сто лу, јер је захва љу ју ћи њего вом 
име ну изгра ђен овај пре ле пи храм. То 
је прва црква, коју Срби пра ве по узо
ру на неку руску цркву и пред ста вља 
вер ти ка лу срп скоруских одно са, од 
Рома но ва, па данас до Пути на – каже 
Бран ко Симо но вић, члан Одбо ра за 
град њу цркве, и дода је да има ју исто
риј ске дуго ве и оба ве зу да се захва ле 
руском наро ду.

– Један број мешта на оти шао је за 
Бео град са заста вом Бан сто ла, како би 
доче ка ли пред сед ни ка Пути на и на тај 
начин се захва ли ли за све што чини за 
наш народ – каже Симо но вић и дода је, 
да се нада да ће Бан стол уско ро доби
ти ста тус месне зајед ни це.

– Нека да је ово било викенднасе
ље, али након Олује поста ло је аве
тињ ско насе ље и прог на ни су купо ва ли 
викен ди це за мале паре и наста ни ли 
се. Пре ма зва нич ним про це на ма, овде 
живи негде око 3.000 људи. Ту живи мо, 

нисмо викен да ши – каже Симо но вић.
Он је навео да су завр ше ни гру

би радо ви на изград њи цркве Бла ге 
Мари је на Бан сто лу и да се овај духов
ни обје кат про сти ре на око 200 ква
дра та, а за раз ли ку од цркве у Софи ји, 
неће има ти крип ту.

– Црква гово ри о стра да њи ма, али и 
о при ја тељ ству срп ског и руског наро
да, о вези која тра је веко ви ма и ово 
би могао да пред ста вља један нови 
темељ срп скоруских одно са – каже 
Симо но вић и дода је, да се изград ња 
хра ма спро во ди захва љу ју ћи дона ци
ја ма, а оче ку је се да  ће у пот пу но сти 
бити завр ше на до кра ја ове годи не.

– Уско ро нам сти же сто ла ри ја, а сви 
оста ли радо ви зави се искљу чи во од 

дона ци ја. Храм је изни као вео ма брзо 
и због тога мислим да ће брзо бити и 
завр шен. Сам по себи, тре ба да буде 
први Кра ји шки цен тар, јер је Бан стол 
јед на оаза кра ји шни ка. Тру ди ће мо се 
да осми сли мо садр жа је, како би људе 
из целог све та при ви кли да дођу код 
нас – каже Симо но вић и дода је, да је 
план да се у непо сред ној бли зи ни хра
ма изгра ди спо менком плекс са доста 
садр жа ја, који ће бити посве ћен дија
спо ри.

– Оче ку је мо да ће нас посе ћи ва
ти деца и људи из дија спо ре, како би 
више нау чи ли о срп ској кул ту ри, мана
сти ри ма и о све му што је вред но у 
нашим кра је ви ма – каже Симо но вић.

М.Ђ.

МештаниБанстолачекалиПутина
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У ири шкој општи ни, први круг 
лици та ци је за изда ва ње у 
закуп држав ног пољо при вред

ног земљи шта је одр жан 20., 21. и 22. 
новем бра про шле годи не, а пољо при
вред ни ци ма је тада пону ђе но укуп но 
1.145,9 хек та ра.

По окон ча њу првог, за дру ги круг 

лици та ци је је оста ло 622,8 хек та ра.
Заин те ре со ва ни при ја ве могу доста

вља ти до 25. јану а ра. Дру ги круг лици
та ци је ће се одр жа ти 31. јану а ра и 1. 
фебру а ра, у згра ди ири шке општи не.

Како сазна је мо од Нена да Авра
мо ви ћа, чла на Коми си је за изда ва
ње држав ног земљи шта у закуп, цене 

земљи шта су обра чу на ва не на осно ву 
про сеч не цене хек та ра земљи шта тре
ће кла се, која изно си 29.318,69 дина
ра.

Тако се у овом кру гу лици та ци је нуди 
земљи ште, у зави сно сти од повр ши не, 
ква ли те та и места, по цена ма од 3.000 
до 36.000 дина ра по хек та ру. С.Џ.

ИРИГ:ЛИЦИТАЦИЈАДРЖАВНОГПОЉОПРИВРЕДНОГЗЕМЉИшТА

Задругикруг
понуђено622,8хектара

ИРИГ:НОВАЈАВНАРАСВЕТАУСВИМНАСЕЉЕНИММЕСТИМА

Смањенитрошкови
Заме на ста ре и дотра ја ле, новом 

ЛЕД јав ном расве том у свих 12 
насе ље них места ири шке општи

не, окон ча на је како је и пла ни ра но, 
кра јем про шле годи не. 

Про је кат је запо чео у новем бру и 
реа ли зо ван је кроз јав но  при ват но 
парт нер ство. Њего ва вред ност је изно
си ла око 138 мили о на дина ра. 

–  Реч је о пре ко 2.000 сија лич них 
места која су заме ње на нај са вре ме ни
јом ЛЕД тех но ло ги јом. Нијед но наше 
насе ље но место није изо ста вље но. 
Оста ло је само да коми си ја и над зор ни 
орган на тере ну про ве ри, да ли су све 

сија ли це заме ње не. Послед њи радо
ви су били  у глав ној ули ци у Ири гу, 
због вели ке фре квен ци је сао бра ћа ја 
смо то оста ви ли послед ње. Виде ће мо 
после оби ла ска, јер је тако и у уго во ру, 
да ако смо нешто у бро ја њу про пу сти
ли, има мо још неких десет про це на та 
могућ но сти за поста вља ње додат них 
сија ли ца, и зато ћемо поно во оби ћи 

сва места – каже Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник ири шке општи не.

Овом заме ном, тро шко ви јав не 
расве те за локал ну само у пра ву биће 
ума ње ни за десет про це на та, осим 
тога, ЛЕД расве та има знат но дужи век 
тра ја ња од обич не, што опет под ра зу
ме ва одре ђе ну уште ду.

С.Џ.

Новајавнарасветауиришкојопштини

СтеванКазимировић
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БОРКОВАЧКОЈЕЗЕРО

ПрвадопливалаСараЕвђенић
Три на е сто го ди шња Сара Евђе нић 

је ове годи не прва допли ва ла 
до Часног крста на Бор ко вач ком 

језе ру, уз џен тлмен ску сагла сност свих 
уче сни ка. Сари је то било и прво уче
шће на Бого ја вљен ском пли ва њу. 

– Није било нешто тешко, мало сам 
се и при пре ма ла на часо ви ма физич
ког, мало се туши ра ла хлад ном водом, 
а мало сам и трча ла – рекла је Сара. 

Њен рође ни брат, годи ну дана мла
ђи Сте фан, је и нај мла ђи уче сник, а 
он је ту титу лу понео и про шле годи не. 
Нај бр жи мушка рац је био Филип Тодић 
из Врд ни ка. Први пут је за Часни крст 
пли вао про шле годи не и то упра во на 
Бор ко вач ком језе ру.

ЈубиларнопливањенаСави
Бо го ја вље ње је хри шћан ски пра зник 

ко јим се обе ле жа ва успо ме на на 
Хри сто во кр ште ње на ре ци Јор дан 

и ја вља ње Бо га у ви ду го лу ба и гла са: 
„Ово је син мој и ње га по слу шај те“. Реч 
је о јед ном од 15 нај ве ћих хри шћан ских 
пра зни ка, а тог да на у свим цр ква ма и 
хра мо ви ма се осве шћу је во да ко ју на род 
узи ма и но си ку ћа ма, јер се ве ру је да 
има ду хов на и ле ко ви та свој ства.

Тра ди ци о нал но пли ва ње за Ча сни 

крст организованo је на Бо го ја вље ње, 
19. ја ну а ра у Срем ској Ми тро ви ци на 
оба ли Са ве код цркве Св. Архи ђа ко на и 
прво му че ни ка Сте фа на. Пли ва њу је 
прет хо ди ла литур ги ја у цркви. 

Ова мани фе ста ци ја у Срем ској 
Митро ви ци је ове годи не одр жа на 20. 
пут. Међу сто ти нак уче сни ка нашло се 
седам дево ја ка. Титу лу Носи лац Бого ја
вљен ског крста поне ла је Нина 
Филиповић из Лаћар ка, рође на 1988. 

годи не, којој је ово  пети пут да уче ству
је.

Орга ни за тор мани фе ста ци је, коју је 
пра ти ло неко ли ко хиља да посма тра ча 
и вер ни ка, је била Срп ска пра во слав на 
цркве на општи на при цркви Св. Архи ђа
ко на и прво му че ни ка Сте фа на и Све
бор дру жи на „Св. Дими три је“, уз бла го
слов вла ди ке срем ског Васи ли ја и под 
покро ви тељ ством Гра да Срем ска 
Митро ви ца.  

СараиСтефанЕвђенићиФилипТодић

Окостотинуучесникаинеколикохиљадагледалаца(Фото:ЖељкоПетрас)
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Дани ма се раз би јао лед на Јар ко
вач ком језе ру, како би 43 пли ва ча 
узе ли уче шће у пли ва њу за Часни 

крст на Бого ја вље ње. Дру гу годи ну 
заре дом Цркве на општи на Љуко во, 
зајед но са Општи ном Инђи ја орга ни
зо ва ла је поме ну то так ми че ње, а међу 
уче сни ци ма ове годи не биле су и две 
даме, Јова на Јан ко вић и Весна Тадић, 
13годи шњи Дра ган Бешић, дирек тор 
Уста но ве Спорт ски цен тар Или ја Трбо
вић и по први пут, пред сед ник општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак.

Јереј Нема ња Мар ти но вић иста као 
је да орга ни за ци ја пли ва ња за Часни 
крст није нима ло наи ван посао. 

– Сва ка ко да смо задо вољ ни, иако 
је ово тек дру га годи на како орга ни зу
је мо пли ва ње за Часни крст – иста као 
је јереј Нема ња Мар ти но вић.

Након цркве ног обре да, са пла же 
Јар ко вач ког језе ра запли ва ли су ово
го ди шњи уче сни ци. Први међу њима 
био је, ујед но, и нај мла ђи так ми чар 
13годи шњи Дра ган Бешић, којег су 
бодри ли так ми ча ри, али и вели ки број 
оних који су дошли како би испра ти ли 
овај дога ђај. 

Дра ган је за Мновине иста као, да је 
хтео и про шле годи не да се при ја ви, 
али да се, ипак, уз подр шку роди те ља, 

тек ове годи не при дру жио так ми ча ри
ма на Јар ко вач ком језе ру.

– Захва лан сам так ми ча ри ма који су 
ме током пли ва ња бодри ли и помо гли 
ми да стиг нем први до Часног крста. 
Вео ма сам сре ћан и није ми било мно
го хлад но – рекао је крат ко 13годи
шњи Дра ган.

Није било хлад но ни пред сед ни
ку општи не Инђи ја Вла ди ми ру Гаку, 
који се ове годи не при дру жио пли ва
чи ма. Како је иста као, одлу чио се на 
овај корак на наго вор чла но ва њего вог 
каби не та, који су тако ђе уче ство ва ли у 
пли ва њу за Часни крст.

– Ово је заи ста посе бан дога ђај и 
исто толи ко је посе бан осе ћај пли ва ти 
за Часни крст. Толи ко ми је лепо данас 
и толи ко сам поно сан на све нас из 
општи не Инђи ја и ком плет но хри шћан
ство, да овом при ли ком обе ћа вам да 
ћу, ако ме здра вље послу жи, сва ке 
сле де ће годи не узе ти уче шће у пли ва
њу за Часни крст – иста као је пред сед
ник општи не Инђи ја.

Пли ва ње за Часни крст про шло је 
без про бле ма, а за то су били заду
же ни спа си о ци са Град ског базе на у 
Инђи ји, као и слу жба Хит не меди цин
ске помо ћи дома здра вља.

М.Ђ.

ЈАРКОВАЧКОЈЕЗЕРО

Међупливачимаи
председникОпштине

ДраганБешић,победник ПредседникОпштинеВладимирГак

Ово тро је уче сни ка су доби ли нов
ча не награ де од по 10.000 дина ра 
које је обез бе ди ла рум ска општи на, а 
Сара је доби ла зла тан крстић и Часни 
крст који ће код ње бити до сле де ће 
годи не.

Ове годи не Бого ја вљен ско пли ва ње 
за Часни крст у Бор ков цу је орга ни
зо ва но по оса ми пут. Усло ви су били 
тешки, јер је било доста леда на језе
ру, дебљи не и до 10 цен ти ме та ра, 
који је раз би јан цело пре под не. 

Уче ство ва ло је до сада нај ви ше 
пли ва ча, 35 и то, како из рум ске, тако 
и дру гих општи на, а међу так ми ча ри
ма су биле и три девој ке. Пре ула ска 
у воду пли ва че је бла го си љао и воду 
осве тио Сре тен Лаза ре вић, архи је реј
ски наме сник рум ски.

Покро ви тељ пли ва ња за Часни крст 
је рум ска општи на, а орга ни за то ри су 
Срп ска пра во слав на цркве на општи
на Рума и Спорт ски савез.  С.Џ.

НинаФилиповићсасиномВукашином
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Електронскоплаћање
У Услу жном цен тру 

Општин ске упра ве у 
Шиду, пред став ни ци 

Кан це ла ри је за инфор ма ци о
не тех но ло ги је и елек трон ску 
упра ву Вла де Репу бли ке Срби
је, пусти ли су у рад нови сер
вис, који омо гу ћа ва пла ћа ња 
так си за раз ли чи та доку мен та 
или потвр де.

Пла ћа ње елек трон ским 
путем је нови на, која ће омо
гу ћи ти гра ђа ни ма да услу ге 
пла те кар ти ца ма Dina, Master 
или VISA. Овај начин пла ћа
ња скра ти ће вре ме које смо 
до сада тро ши ли одла зе ћи до 
шал те ра. Пушта њу у рад новог 
сер ви са, при су ство ва ли су и 
пред став ни ци локал не само у
пра ве. 

Про цес диги та ли за ци је се 
наста вља широм Срби је, у 
циљу што бољег оства ри ва ња 
пра ва и оба ве за гра ђа на. Тако 
се и Шид нашао на мапи гра до
ва који идуукорак са напред
ним тех но ло ги ја ма. Д.П.

ЗоранСеменовићуУслужномцентру

ЈАВНАДЕБАТАОНАЦРТУЛОКАЛНОГАНТИКОРУПЦИЈСКОГПЛАНА

Борбапротивкорупције
У Шиду је у четвр так, 17. јану а ра 

одр жа на јав на деба та о Нацр ту 
локал ног анти ко руп циј ског пла

на. Кра јем децем бра про шле годи не, 
Општин ско веће је доне ло одлу ку о 
орга ни зо ва њу јав не рас пра ве о том 
нацр ту. Јав на рас пра ва је тра ја ла 30 
дана, од 18. децем бра 2018. годи не до 
16. јану а ра 2019. годи не. Сви заин те
ре со ва ни, могли су у овом пери о ду да 
дају сво је мишље ње, суге сти је и при
мед бе.

У сали Скуп шти не општи не Шид, 
одр жа на је јав на деба та на којој је, о 
нацр ту локал ног анти ко руп циј ског пла
на, основ не подат ке изне ла секре тар
ка Скуп шти не општи не Шид, Мила на 
Мом чи ло вић Сви ло кос.

 – Овај вео ма важан стра те шки доку
мент донет је на осно ву актив ног пла
на пре го ва ра ња Срби је са Европ ском 
уни јом веза но за погла вље 23, којим 
се пред ви ђа јача ње анти ко руп циј ских 
меха ни за ма на нивоу локал не само у
пра ве. Локал ни анти ко руп циј ски план 
пред ста вља доку мент, у којем се иден
ти фи ку ју над ле жно сти и обла сти, про
це си који су ризич ни за наста нак раз ли
чи тих обли ка коруп ци је и којим се пред
ла жу начи ни за упра вља ње у ризи ци ма 
као и начи ни за њихо во откла ња ње, 
запо че ла је изла га ње Сви ло кос.

– Аген ци ја за бор бу про тив коруп ци

је доста ви ла је свим локал ним само у
пра ва ма модел самог анти ко руп циј ског 
пла на и општи на Шид је при сту пи ла 
њего вој изра ди. Општи на је усво ји ла 
такав модел, по коме ће се дефи ни са ти 
све про це ду рал не могућ но сти за поја ву 
било ког обли ка коруп ци је и начи ни за 
укла ња ње тих ризи ка, као и посту па ње 
у тим слу ча је ви ма. Нацрт је настао као 
пре вен ци ја, кроз дефи ни ци ју где може 
да се поја ви коруп ци ја, да ли је у самом 

про це су доно ше ња одлу ка, да ли је код 
фор ми ра ње неких рад них тела – наста
вља секре тар ка.

 – Није коруп ци ја само у сми слу дава
ње нов ца неком. У самом моде лу је 
пред ви ђе но 14 обла сти, дата је вели
ка сло бо да у уче шћу јав но сти. Рад на 
гру па је модел ради ла по обла сти ма и 
утвр ди ла, које мере тре ба да се спро
ве ду, циљ тих мера и рок, у којем ће се 
те мере спро ве сти. Оно што сле ди је 
усва ја ње на сед ни ци Општин ског већа, 
а потом ће се наћи пред одбор ни ци ма 
скуп шти не усва ја ње овог моде ла. Онда 
сле ди један важан про цес, а то је фор
ми ра ње коми си је, која ће име но ва ти 
тело за пра ће ње при ме не овог локал
ног анти ко руп циј ског пла на, иста кла је 
Сви ло кос.

–  Ово је план, који се доно си за 
наред них пет годи на и обу хва та вели
ки број обла сти, као што су дона ци је, 
тран спа рент ност кре и ра ња буџе та, кон
тро ла над тро ше њем буџе та. Коми си ја 
ће се фор ми ра ти јав ним кон кур сом, а 
избор кан ди да та ће се врши ти на осно
ву ранглисте и на сед ни ци скуп шти не 
ће се име но ва ти ово тело. Има ће ман
дат од пет годи на и доста вља ће изве
шта је Аген ци ји за бор бу про тив коруп
ци је – завр ши ла је изла га ње Мила на 
Мом чи ло вић Сви ло кос.

Д.Попов

МиланаМомчиловићСвилокос
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Ускороизбори
умеснимзаједницама
И дру га ово го ди шња 

сед ни ца Скуп шти не 
општи не Шид је одр

жа на по хит ном поступ ку. 
Одбор ни ци су рас пра вља
ли и усво ји ли све три тач ке 
које су се нашле на днев ном 
реду. 

Доне та је Одлу ка о 
месним зајед ни ца ма општи
не Шид, реше ње о име но ва
њу Коми си је за спро во ђе ње 
избо ра за чла но ве Саве та 
месних зајед ни ца 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. Изве сти
лац за све три тач ке био је 
заме ник начел ни ка Општин
ске упра ве Ром ко Папу га.

 – Одлу ка о месним зајед
ни ца ма је таква да се на нај
бо љи могу ћи начин сагле да 
рад месних зајед ни ца, сред
ства, начин одлу чи ва ња. 
Осим општих одред би, које 
се одно се на месне зајед
ни це, има мо и део који се 
одно си на посло ве месних 
зајед ни ца. Орга н месне 
зајед ни це је и даље Савет 
месне зајед ни це, који оба
вља све посло ве веза не за 

месну зајед ни цу – обја снио 
је Папу га.

Бојан Бибић је испред 
одбор нич ке гру пе Срп ске 
напред не стран ке пред ло
жио, да се члан 37 изме ни у 
сми слу бро ја чла но ва саве
та месних зајед ни ца Љуба и 
Бин гу ла, да их буде пет уме
сто пред ви ђе них три, због 
саме струк ту ре ових насе
ље них места. У рас пра ву се 
укљу чио и заме ник пред сед

ни ка општи не Зоран Семе
но вић.

 – Подр жа вам став одбор
нич ке гру пе Срп ске напред
не стран ке, да је овај пред
лог оно што даје гра ђа ни ма 
пра во, да у сво јим сре ди на
ма бира ју оне пред став ни ке, 
који ће засту па ти њихо ве 
инте ре се, рекао је Семе но
вић. Одбор ни ци су потом 
усво ји ли и реше ње о име
но ва њу Коми си је за спро

во ђе ње избо ра за чла но ве 
Саве та месних зајед ни ца, а 
Ром ко Папу га је одбор ни ке 
оба ве стио о име ни ма лица, 
која се пред ла жу за ову као 
и за Дру го сте пе ну коми си
ју за спро во ђе ње избо ра 
за чла но ве Саве та месних 
зајед ни ца.

Незва нич но избо ри ће се 
одр жа ти 24. фебру а ра ове 
годи не.

Д.Попов

Одборницигласају

Мед у боји, при вла чи куп це и вео
ма је атрак ти ван. Упра во у жељи 
да про ши ре сво ју про из вод њу и 

да успе ју на тржи шту, у поро ди ци Мутић 
у Новој Пазо ви, потру ди ли су се да 
буду ори ги нал ни и по ква ли те ту, уку су и  
изгле ду и тако је настао бренд Златоу
тегли  мед са семе ном копри ве, чиа 
семе ном, боров ни цом, мали ном, 
вишњом и кака ом.
Злато у тегли је бренд пче ли њих 

про из во да са дода ци ма, који су у Новој 
Пазо ви про из ве ли Јеле на и Миро слав 
Мутић. У пита њу је при род но кри ста ли
сан мед опле ме њен раз ли чи тим при
род ним сиро ви на ма, тако да се доби ја 
мед у боји. У поро ди ци Мутић, пче лар
ством су поче ли да се баве 2013. годи
не.

Мла ди фар ма це ут и мена џер, удру

жи ли су сво је зна ње желе ћи, да у дело
ва њу са при ро дом ство ре нешто ново, 
што би кори сти ло здра вљу. Након прве 
годи не, која је била успе шна по при но
си ма и када су про да ва ли виско зни 
мед, схва ти ли су да је за опста нак на 
тржи шту, поред ква ли те та, потреб на и 
ори ги нал ност. У 2018. годи ни уче ство
ва ли су у про јек ту СуперСрбија, где су 
побе ди ли, и тако се за Златоутегли 
чуло у целој држа ви, што је, сма тра ју, 
био добар мар ке тин шки потез. Виско

зни мед и меша ви не нала зе се у Рода
маркетима, тако ђе, у про дав ни ца ма 
здра ве хра не у Ста рој и Новој Пазо ви и 
у Новим Банов ци ма, а про да ју раде и 
пре ко дру штве них мре жа.

У пла ну је пове ћа ње про из вод ње, 
али и даљи раз вој асор ти ма на. Сада 
пред сто ји мно го рада на новим уку си
ма, на радост потро ша ча, али и про из
во ђа ча, који сле де сво ју визи ју, не пре
за ју од посла и веру ју у успех и опста
нак Златаутегли.

НОВАПАЗОВА

Злато
утегли
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Пакетићидеци
братскогЛепосавића

На ини ци ја ти ву пред сед ни ка 
ста ро па зо вач ке општи не Ђор
ђа Ради но ви ћа, у суботу 12. 

јануара, нај мла ђи ма у Општи ни Лепо
са вић, пово дом ново го ди шњих и 
божић них пра зни ка, одне ти су и уру че
ни поклонпаке ти ћи, играч ке и слат ки
ши.

Овај гест брат ске подр шке наше 
општи не гра ђа ни ма на Косо ву и Мето
хи ји, доче кан је са вели ким оду ше вље
њем, а захвал ност Општи ни Ста ра 
Пазо ва, њеном пред сед ни ку и сугра

ђа ни ма била је више него очи глед на. 
Посеб но су се деца обра до ва ла ова
квој бри зи и ука за ној пажњи. Иде ја 
за поме ну ту акци ју посто ји већ неко 
вре ме, а резул тат је при ја тељ ских кон
та ка та, које пред сед ник Ради но вић 
и наша општи на негу ју већ неко ли ко 
годи на уна зад са руко вод стви ма више 
општи на у јужној Покра ји ни. Пома га но 
је, не само у поје ди нач ним слу ча је ви
ма, поро ди ца ма са Косо ва и Мето хи је, 
које живе у оску ди ци, већ на раз ли чи
те начи не деци, уче ни ци ма основ них и 

сред њих шко ла, цркве ним општи на ма, 
тј. хра мо ви ма Срп ске Пра во слав не 
Цркве у циљу њихо вог бољег и лак шег 
сва ко днев ног функ ци о ни са ња, обно
ве, обе ле жа ва ња про сла ва и цркве но
вер ских пра зни ка.

Око 800 поклонпаке ти ћа за децу, 
зајед но су уру чи ли Ђор ђе Ради но
вић и пред сед ник општи не Лепо са вић 
Зоран Тодић са сарад ни ци ма. Поред 
ново го ди шњих паке ти ћа деци која не 
поха ђа ју врти ће, за соци јал но угро же
на лица при пре мље но и поде ље но је 
око 120 паке та хра не, који су тако ђе, 
за ову наме ну допре мље ни из Ста ре 
Пазо ве у Лепо са вић.

 – Вели ко је задо вољ ство виде
ти усхи ће ње и осмех на лици ма ове 
деце овде, која су као и сва деца све
та жељ на радо сти, љуба ви и пажње. 
Осе ћам сре ћу, што смо са мало нашег 
одри ца ња и тру да, улеп ша ли пра зни
ке прво роди те љи ма, а затим и деци, 
којој желим да буду здра ви, да одра
сту у добре и чести те људе, на понос 
сво јој Срби ји и сви ма нама – пору чио 
је пред сед ник Ради но вић, при ли ком 
поде ле паке ти ћа у јед ној од основ них 
шко ла у општи ни Лепо са вић. Пре ма 
речи ма пред сед ни ка Ради но ви ћа, и 
у наред ном пери о ду Општи на Ста
ра Пазо ва ће пре ма могућ но сти ма, 
повре ме но  пру жа ти помоћ и подр шку, 
али са вели ком вољом, ела ном, при ја
тељ ски, као и сва ки пут до сада.

Пакетићизадецу

ПредседникРадиновићсадецом
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ВОЈКА

Најуспешнији
у2018.години

Бра ни слав Чикош је нај у спе шни ји 
пољо при вред ник у Вој ки за 2018. годи
ну а Срђан Ста нић, који је пре девет 
годи на осно вао ком па ни ју Фриго
Сопринг са Деја ном Стан ко ви ћем, нај
у спе шни ји при вред ник. Еко ло шка 
награ да за нај у ре ђе ни је дво ри ште 
оти шла је у руке Тама ре Кова че вић, у 
обла сти кул ту ре награ ђен је мла ди 
хар мо ни каш Милош Симе тић, а у 
обла сти спор та ФК Сре мац, који је 
обе ле жио 90 годи на посто ја ња. За 
заслу жне гра ђа не про гла ше ни су 
Солун ски добро вољ ци из Вој ке, којих 
је пре ма рас по ло жи вим пода ци ма у 
Вели ком рату било 67. Ово је већ 14. 
годи на, како су уста но вље не награ де 
за нај бо ље поје дин це и колек ти ве, 
који сво јим радом и зала га њем афир
ми шу сво је село, рекао је Љубан Ско
пљак, пред сед ник Саве та МЗ Вој ка на 
све ча но сти у Дому кул ту ре, уру чу ју ћи 
добит ни ци ма Пла ке ту и пове љу Месне 
зајед ни це.

ОПшТИНАСТАРАПАЗОВА

Попустиза
градскипревоз

Они који до шко ле, факул те та или 
посла сти жу ауто бу сом издва ја ју 
вели ки део кућ ног буџе та на пре воз. 
Пут ни ци са тери то ри је општи не Ста
ра Пазо ва има ју пра во на попуст на 
месеч не кар те. Цена тих кара та није 
мења на шест годи на. Поред њих, 
пра во на попу сте има ју и пен зи о не ри. 
Сви ђаци и сту ден ти са тери то ри је 
општи не Ста ра Пазо ва, који се шко
лу ју у Бео гра ду има ју попуст од 40 
посто од цене месеч не ауто бу ске кар
те који обез бе ђу је општи на у сарад њи 
са Ауто бу ским пред у зе ћем Ласта 
Срем, а поред њих ђаци и сту ден ти 
ром ске наци о нал не мањи не и из 
поро ди ца које при ма ју нов ча ну соци
јал ну помоћ, пот пу но су осло бо ђе ни 
пла ћа ња месеч не кар те. За сада ову 
повла сти цу кори сти 25 Рома и око 
190 шко ла ра ца из соци јал но угро же
них поро ди ца. Мали ша ни до пет годи
на ста ро сти не пла ћа ју цену днев не 
ауто бу ске кар те, док деца од пет до 
10 годи на има ју пра во на ума ње ну 

цену днев на кар те у изно су од 50 
посто. Како се ста ро па зо вач ка општи
на гра ни чи са Пећин ци ма, сви одлич
ни ђаци из ове срем ске општи не који 
се шко лу ју у сред њим шко ла ма у Ста
рој Пазо ви, осло бо ђе ни су пла ћа ња 
пре во за до шко ле.

НОВАПАЗОВА

Унапређење
саобраћаја

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 Пазо
вом 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.

ПОЗОРИшНАСАЛА

Унутрашњирадови
У позо ри шној сали у Ста рој Пазо ви 

тре нут но су у току радо ви на уре ђе њу 
уну тра шњо сти и ради се поправ ка 
сце не и зидо ва, који су оште ће ни 
услед про ки шња ва ња у прет ход ном 
пери о ду. Кров је на сре ћу попра вљен 
про шле годи не, а у Цен тру за кул ту ру 
сазна је мо, да се сва ке сезо не ради у 
скла ду са финан сиј ским могућ но сти
ма, како би се побољ ша ли усло ви за 
рад у овом објек ту, који годи шње посе
ти и до 40.000 људи.

ЈКПВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА

Безпоскупљења
воде

У ста ро па зо вач ком ЈКП Водо вод и 
кана ли за ци ја исти чу, да ове годи не 
није пред ви ђе но пове ћа ње цене воде, 
с обзи ром на то да је корек ци ја истих 
извр ше на током 2018. годи не. Под се
ти мо, дома ћин ства у овој срем ској 
општи ни воду пла ћа ју по цени од 50 
дина ра по метру куб ном без ПДВа, 
док при вред ни ци издва ја ју нешто 
више од 92 дина ра по метру куб ном 
без ПДВа. По истој цени као за дома
ћин ства, од 50 дина ра без ПДВом по 
куб ном метру обра чу на ва се потро

шња воде у згра да ма поли ци је, ватро
га са ца, вој ске, шко ла ма, спорт ским 
хала ма, дому здра вља и црква ма. 
Под се ћа мо да посеб ну цену воде од 
пет дина ра без ПДВа од 2010. годи не, 
пла ћа ју кори сни ци нов ча не соци јал не 
помо ћи, рат ни вој ни инва ли ди и осо бе 
са инва ли ди те том.

ЈКПЧИСТОЋА
Ограђивање
гробља

Око три мили о на дина ра биће утро
ше но за огра ђи ва ње гро ба ља у две 
месне зајед ни це на тери то ри ји општи
не. Гро бље у Новој Пазо ви биће огра
ђе но са око 300 сту бо ва са жицом у 
дужи ни од пре ко 700 мета ра, док се ће 
око гро бља у Крње шев ци ма поста ви ти 
нешто више од 150 сту бо ва у дужи ни 
од око 400 мета ра. Радо ви ће изве сти 
бео град ска фир ма и пред ви ђе но је да 
тра ју 20 дана. Инве сти ци ју реа ли зу је 
ста ро па зо вач ко ЈКП Чисто ћа у сарад
њи са локал ном само у пра вом. Под се
ти мо, на тери то ри ји општи не посто ји 
11 гро ба ља о који ма бри не поме ну то 
кому нал но пред у зе ће.

СТАРИБАНОВЦИ

Превенцијанасиља

Десет посто од анке ти ра них уче ни
ка у ста ро па зо вач кој Основ ној шко ли 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ у окви
ру про јек та ста ро па зо вач ког Цен тра 
за соци јал ни рад, који се тицао пре
вен ци је вршњач ког наси ља, ника да 
не би при ја ви ло наси ље. Ове годи не 
про је кат се шири на уче ни ке који 
наста ву поха ђа ју у ста ро ба но вач кој 
основ ној шко ли. У окви ру про јек та, 
поред анке ти ра ња уче ни ка, спро ве
шће се интер ак тив не ради о ни це 
струч них рад ни ка наме ње не и роди
те љи ма ђака тре ћег и четвр тог раз
ре да основ не шко ле у Ста рим Банов
ци ма. Око 140оро уче ни ка поме ну те 
шко ле, укљу че но је у про је кат Пре
венција вршњачког насиља – Наси
љенијекул,насилник ниједруг. Циљ 
про јек та који финан си ра Општи на 
Ста ра Пазо ва је спре чи ти, а не лечи
ти, а поче так истог оче ку је се поло ви
ном фебру а ра. У реа ли за ци ју про
јект них актив но сти укљу че ни су и 
локал ни радио и теле ви зи ја.
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БОРБАПРОТИВБЕЛЕКУГЕ

Бебеуфокусупажње

И ове годи не, поро ди
ца ма са ново ро ђен
ча ди ма, поред јед но

крат ног нов ча ног додат ка у 
изно су од 40 хиља да дина
ра, општи на Пећин ци обез
бе ди ла је на поклон и паке
те за лич ну хиги је ну. Тим 
пово дом, ових дана општин
ско руко вод ство оби ла зи 
поро ди це у свих пет на ест 
насе ља општи не Пећин
ци, које су током прет ход не 

годи не доби ле при но ву, а 
пре ма речи ма пред сед ни ка 
Општи не Пећин ци мр Жељ
ка Трбо ви ћа, ово је само 
јед на од мера, којом локал
на само у пра ва насто ји да 
сти му ли ше пове ћа ње ната
ли те та.

– Изу зет но ми је дра го да 
сам у при ли ци да оби ђем 
поро ди це које су доби ле 
при но ве про шле годи не, да 
их лич но упо знам и уру чим 

им паке те за лич ну хиги је
ну, као мали знак пажње. 
Пред ново го ди шње пра зни
ке, обра до ва ли смо поро
ди це са ново ро ђен ча ди ма 
са по 40 хиља да дина ра, 
а ево сада је општин ско 
руко вод ство оби шло сва ку 
поро ди цу, у свих 15 насе
ља наше општи не и уру
чи ло им и пакет, у који смо 
ове годи не дода ли и по 
јед ну играч ку, да бисмо 
додат но обра до ва ли наше 
мали ша не. Желе ли смо да 
упо зна мо сва ког новог ста
нов ни ка наше општи не, 
да уђе мо у сва ку кућу и да 
им лич но поже ли мо добро
до шли цу, а ја сам сва кој 
поро ди ци коју сам посе тио, 
поже лео да се види мо за 
годи ну дана истим пово дом 
– рекао је први човек пећи
нач ке општи не, и додао да 
је про шле годи не у сарад
њи са Аген ци јом за без бед
ност сао бра ћа ја, уру че но 40 
аутоседи шта, поро ди ца ма 
са беба ма и мла ђом децом, 
што је нови на у одлуч ном 
ста ву локал не само у пра ве, 
да се на деци неће ште де ти.

Две поро ди це Пет ко вић 
из Пећи на ца, бра ћа Ђор ђе 

и Жика, које живе у зајед
нич ком дома ћин ству, обе су 
током про шле годи не доби
ле дру гу при но ву у кући, 
а како нам је рекла мај ка 
малог Петра, Мир ја на Пет
ко вић, ова помоћ их је обра
до ва ла, јер пред ста вља 
посе бан вид пажње локал
не само у пра ве, пре ма сва
ком ново ро ђен че ту.

– Вео ма нам зна чи сва ка 
помоћ, па тако и овај пакет, 
а посеб но нама који смо 
доби ли дру го дете. Тако
ђе, недав но смо доби ли и 
40 хиља да дина ра што нас 
је посеб но обра до ва ло, 
јер посто ји доста тога што 
тре ба обез бе ди ти за бебу, 
пого то во у првим дани ма 
када се роди. Зато, од свег 
срца желим, да се захва
лим нашој Општи ни што 
се тру ди, што води рачу на 
о сва ком дете ту, а посеб но 
је пози тив но што пред став
ни ци Општи не дођу да нам 
лич но уру че  пакет – рекла 
је Мир ја на.

До кра ја неде ље, општин
ско руко вод ство ће сти ћи до 
сва ке куће и сва ког ново ро
ђен че та и уру чи ти укуп но 
201 пакет.

мрЖељкоТрбовићделипакете

АшАЊА

Излицитирано
370хектара

Први круг лици та ци је за 
пољо при вред но земљи
ште у држав ној сво ји ни у 
општи ни Пећин ци је почео 
17. јану а ра и то за земљи
ште у ата ри ма Аша ње, 
Кар лов чи ћа, Купи но ва и 
Попи на ца. Првог дана 
лици та ци је у закуп је изда
то 370 хек та ра у Аша њи, 
по про сеч ној цени изме ђу 
16.000 и 17.000 дина ра, 
док је у Кар лов чи ћу укуп но 
изда то 230 хек та ра, по 

про сеч ној цени изме ђу 
15.000 и 16.000 дина ра. За 
мању коли чи ну земљи
шта, која је пону ђе на у 
ата ри ма Купи но ва и Попи
на ца, није било заин те ре
со ва них.

На лици та ци ји 18. јану а
ра, биће пољо при вред но 
земљи ште у држав ној сво
ји ни у ата ри ма Деча, 
Доњег Товар ни ка, Пећи на
ца, Сиба ча и Срем ских 
Миха ље ва ца.
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шИМАНОВЦИ:ЗНАЧАЈСАРАДЊЕПРИВРЕДНИХСУБЈЕКАТАИЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

Уплануизградњајошдвехале
Пред сед ник општи не Пећин ци мр 

Жељ ко Трбо вић, посе тио је 11. јану
а ра ком па ни ју VOX ELEC TRO NICS 

у Шима нов ци ма, која послу је пре ко 10 
годи на у нашој општи ни, а са пла но ви ма 
ком па ни је, тре нут ним ста њем и потре ба
ма упо знао га је дирек тор Сава Јан ко вић.

– Наша ком па ни ја бави се уво зом и 
дистри бу ци јом апа ра та за дома ћин ство 
мар ке VОX ЕLECTRONICS и посто ји мо 
више од 15 годи на на нашем тржи шту. 
Тре нут но запо шља ва мо око 70 рад ни ка, 
а на про сто ру од два хек та ра у Шима нов
ци ма, про сти ре се на 3.000 ква драт них 
мета ра савре ме ни логи стич ки цен тар. 
С обзи ром на то, да смо ком па ни ја која 
жели да се раз ви ја и расте, у пла ну је 
изград ња још две ова кве хале, које би у 
пот пу но сти задо во љи ле наше потре бе. 
Апа ра ти VOX ЕLECTRONICS су јед ни 
од нај про да ва ни ја три брен да у Срби ји, 
што са собом носи и одре ђе ну одго вор
ност. Због тога и посто је толи ки људи који 
раде за нас, који мисле о потро ша чи ма 
сва ко днев но. Ми смо прва фир ма која 
је на дома ћем тржи шту дала три годи
не гаран ци ју за теле ви зо ре. Тако ђе, ми 
смо једи ни у све ту који дају гаран ци ју, 
тако ђе за теле ви зо ре, уко ли ко посто ји и 
један мртав пик сел – рекао је Јан ко вић, и 
додао да су вео ма задо вољ ни сарад њом 
са пећи нач ком локал ном само у пра вом, а 

да им је једи ни отво рен про блем неа де
ква тан при ступ ни пут.

Током раз го во ра са дирек то ром Јан
ко ви ћем, пред сед ник Трбо вић је, тако ђе, 
нагла сио зна чај добре сарад ње при вред
них субје ка та и локал не само у пра ве.

– Важно је да ми као локал на само у
пра ва, зна мо у сва ком тре нут ку са којим 
про бле ми ма се суо ча ва ју при вред ни 
субјек ти, који послу ју на нашој тери то
ри ји и у којим обла сти ма, ми као локал
на само у пра ва може мо да допри не се мо 

реша ва њу про бле ма. То је основ ни раз
лог мојих редов них посе та при вред ни ци
ма. Са про бле мом, на који нам је данас 
ука зао госпо дин Јан ко вић, већ смо упо
зна ти и као што сам рани је већ наја вио, 
за ову сао бра ћај ни цу при пре ми ће мо 
про је кат са којим ћемо апли ци ра ти за 
сред ства код дома ћих и међу на род них 
фон до ва. Ја се надам да ћемо у доглед
но вре ме бити у могућ но сти да реши мо 
и овај про блем – изја вио је пред сед ник 
Трбо вић. 

мрЖељкоТрбовићупосетиVОXЕLECTRONICS

ТУРИСТИЧКЕОРГАНИЗАЦИЈЕСРЕМАЗАЈЕДНОНАСАЈМУТУРИЗМА

Значајзаједничкогнаступа
И ове годи не, на 41. Сај му тури зма, 

који ће бити одр жан од 21. до 24. 
фебру а ра у Бео гра ду, срем ске 

тури стич ке орга ни за ци је ће на зајед нич
ком штан ду пред ста ви ти тури стич ке 
потен ци ја ле и лепо те Сре ма. Тим пово
дом, 16. јану а ра је у Пећин ци ма одр жан 
саста нак пред став ни ка срем ских тури
стич ких орга ни за ци ја. У име дома ћи на, 
при сут не је поздра вио заме ник пред сед
ни ка општи не Пећин ци Зоран Вој кић, 
који је том при ли ком иста као зна чај 

зајед нич ког насту па, као и да је пећи нач
ка општи на послед њих годи на доста ура
ди ла по пита њу раз во ја тури зма.

Током састан ка дого во ре ни су дета љи 
око зајед нич ког насту па и пред ста вља
ња Сре ма и свих осам општи на, а како 
нам је рекла Љуби ца Бошко вић дирек
тор ТО Пећин ци, дого во ре не су и неке 
нови не око насту па.

– Ово је пета годи на како насту па мо 
зајед но, а што се тиче изгле да штан да, 
ове годи не смо се опре де ли ли за један 

модер ни ји кон цепт. Биће мо дру га чи ји, 
модер ни ји и поно во насту па мо у окви ру 
штан да Тури стич ке орга ни за ци је Вој во
ди не. Оно што ће, тако ђе бити нови на то 
је зајед нич ки про мо тив ни мате ри јал у 
виду дво је зич них бро шу ра, где ће бити 
пред ста вље на сва ка општи на посеб но 
са сво јом тури стич ком пону дом, али и 
све оно што нас зајед нич ки карак те ри
ше, пра ће но мапа ма. Што се тиче наше 
општи не, ми има мо већ уста ље ну и вео
ма попу лар ну јед но днев ну тури стич ку 
руту, током које су посе ти о ци у при ли ци 
да посе те Музеј хлеба у Пећин ци ма, 
Свињарску колебу у Доњем Товар ни ку, 
Аксентијевкућерак у Ога ру, Спе ци јал ни 
резер ват при ро де Обедска бара и на 
кра ју као кру на посе те је Купи но во, где 
тури сти могу виде ти цркву Све тог Луке, 
заду жби ну деспо та Ђур ђа Бран ко ви ћа, 
Етнокућу Путник, као и остат ке сред
њо ве ков не твр ђа ве Купи ник, послед ње 
пре сто ни це срп ских деспо та – рекла је 
Бошко вић.

Маја Бошњак в. д. дирек то ра Тури
стич ке орга ни за ци је Инђи ја, сма тра да 
ће и ова годи на бити јед на у низу којом 
се чини корак напред, што се тиче зајед
нич ког насту па и зајед нич ког пред ста
вља ња тури стич ких потен ци ја ла на јед
ној од нај ве ћих и нај зна чај ни јих тури
стич ких мани фе ста ци ја у земљи и југо и
сточ ној Евро пи.

СасастанкаТОСрема
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УЛАГЊЕУТОВНОГОВЕДАРСТВО

Стабилнецене
бољеодсубвенција

Мини стар пољо при вре де Бра ни
слав Неди мо вић је за 2019. 
годи ну наја вио пове ћа ње суб

вен ци ја за тов но гове дар ство. За сва
ко грло биће издво је но 15.000 дина ра 
уме сто доса да шњих 10.000 дина ра. 
Поста вља се пита ње како су пољо
привредници дочекали ову вести да
лићесеповећањемсубвенцијареши
ти проблеми пољопривреди?O овој 
теми и уоп ште о ста њу у сто чар ству М 
нови не су раз го ва ра ле са узга ји ва чи
ма гове да Живо ји ном Јоси по ви ћем из 
Бело ти ћа и Здрав ком Чупи ћем из 
Сала ша Ноћај ског. 

Живо јин Јоси по вић је, како и сам 
каже, средњи произвођач. Пољо при
вре да је за њега поро ди чан посао. 

– Прво се мој отац бавио пољо при
вре дом, а сада ја. Ста ње у сто чар ству, 
кон крет но гове дар ству је мало боља, 
него у сви њар ству. Није баш нека 
зара да, добро је ако си на нули. Ја 
сада имам 43  бика и спа дам у, тако ре
ћи, сред ње про из во ђа че. Међу тим, 
мали и сред њи про из во ђа чи у Срби ји у 
будућ но сти ће тешко опста ти. Нема 
рад не сна ге, омла ди на одла зи из 
села. Кад бисмо хте ли и да се удру жу
је мо, нема мо ни са ким.  Ја сам остао 
на селу, живим са роди те љи ма који су  
пен зи о не ри, они има ју нај си гур ни ја 
при ма ња, каже кроз шалу Живо јин.

Живо јин наво ди да кори сти суб вен

ци је Мини стар ства пољо при вре де, 
али заме ра на дугом пери о ду који про
ђе до доби ја ња нов ца. 

– Кон ку ри шем редов но за суб вен ци
је. Про ђе ско ро годи ну дана, запра во 
десет месе ци док доби је мо испла ту. То 
је за пољо при вред ни ка дуг пери од. 
Нове суб вен ци је од 15.000 дина ра по 
грлу би могле да под стак ну пове ћа ње 
узго ја, али је то и ризик. Телад су ску
па, иза ђу тако изме ђу 600 и 700 евра. 
Суб вен ци је јесу кори сне, јер с тим 
пре си паш из шупљег у пра зно, кроз 
смех каже Живо јин.

Овај пољо при вред ник каже да ће и 
ове годи не кон ку ри са ти за суб вен ци је 
и сма тра да је одлу ка за пове ћа ње 
суб вен ци ја по грлу добра и нада се да 
ће се тиме пове ћа ти сточ ни фонд, а да 
ће срп ски сељак тако бити кон ку рен
тан на тржи шту.

– Тре ба мно го вре ме на да про ђе да 
би наш про из ви од био кон ку рен тан у 
ино стран ству, барем десет годи на. Ту 
би суб вен ци је из Мини стар ства пољо
при вре де могле да помог ну. Ми у овом 
тре нут ку имам мали сточ ни фонд, да 
би кра ва оте ли ла теле, потреб но је 
две и по годи не. То је дуг про цес.У 
нашем селу има мо мал те не три кра ве. 
Дола зи до ситу а ци је да неће бити кра
ва које би се тели ле.

Тако ђе, Живо јин је рекао да, када 
погле да прет ход ни пери од од десет 

Упољопривредиу
Србијиостајусамо
упорниивредни,

морашдапретрпиш
разнеполитике

прекосвојихлеђа.
Запољопривредника
јебољастабилна
политика,стабилно

тржиштенего
субвениције.Проблем
јеутомештосваке
године,иликакосе
сменивласт,имамо

нештоново.
Неманекогреда,

наводиЗдравкоЧупић
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годи на, њему је нај бо ље било када је 
мини стар  пољо при вре де био Душан 
Петро вић. Како наво ди, није ни тада 
било сјај но, али мало боље него сада.

– Пољо при вред ни ци су пре, када је 
мини стар био Душан Петро вић, има ли 
тада по хек та ру 12.000,  а сада две 
хиља де. Сада доби ја мо само две 
хиља де за вештач ко ђубри во, а пре 
смо има ли по кило гра му коли ко смо 
потро ши ли. Тада је било исто 10.000 
по бику и то се дава ло уна пред. Има ли 
смо и савет ни ке, две жене су код нас 
биле у селу које су у току шест месе ци 
пома га ле око доку мен та ци је за суб
вен ци је. То је добро, јер сада, на при
мер, у Бело ти ћу има више ста ри јих 
људи него мал ђих. Ста ри ји ма је про
блем да се баве папи ро ло ги јим. Сада 
тре ба да чекаш, мал те не годи ну дана 
да би добио испла ту. Нај бо ље би  било 
када би тај цео про цес доби ја ња суб
вен ци ја био кра ћи.

Живо јин наво ди да још већу неиз ве
сност код сеља ка иза зи ва и стал на 
осци ла ци ја цена.

– Било би добро када би се цена већ 
јед ном зау век кори го ва ла. Или су 
бико ви 2,40 или 2,20 евра па да зна мо 
да ли да ради мо или не ради мо. Ова ко 
стал но иде мо горедоле. Ја сам, на 
при мер, тре нут но, са гове ди ма на 
нули. То је још и добро. Да није пен зи
је мојих роди те ља, ми не бисмо има ли 
с чим да пла ти мо рачу не. На теле ви
зи ји је јед на при ча, али на тере ну, код 
самог сеља ка је сасвим дру га чи је. 
Кајем се што се нисам негде запо слио. 
Ако се не про ме ни ништа за годи ну, 
две, пла ни рам да оду ста нем од пољо
при вре де и нађем неки дру ги посао, 
шта је ту је, каже Живо јин.

Здрав ко Чупић из Сала ша Ноћај ског 
у свом тову има 61 бика. Сво ју про из
вод њу је пола ко вре ме ном пове ћа вао 
да би напо кон сти гао до сво је пот пу но 
опре мље ње фар ме. 

– На самом почет ку сам гајио у свом 
дво ри шту и то је било доста тешко. 
Сад на фар ми ми је све лак ше, посто ји 
пад за ђубре и све се ради маши ном. 
Сада ми није потреб на помоћ што се 
тиче посла. Још 2007. годи не сам 
почео  да пра вим фар му, сада је напо
кон коли котоли ко ком плет на. 

Како и сам наво ди, задо во љан је 
прет ход ном годи ном, јер је цена пове
ћа на. Сма тра да је добро што Мини
стар ство пољо при вре де даје суб вре
ни цје, али да је про блем што се дуго 
чека на испла ћи ва ње.

– Про шла годи на је била добра зато 
што је цена ско чи ла. Још про шле зиме 
цена је била пре ко два евра. Добро је 
кори сти ти суб вен ци је Мини стар ства, 
али про ђе мно го вре ме на како бисмо 
били испла ће ни. Ево, ми смо у фебру

а ру 2018. пре да ли 67 бико ва и још 
увек ништа нисмо доби ли. Зна чи, укуп
но ми држа ва дугу је 670.000 дина ра, а 
ја још увек ништа нисам добио. С дру
ге стра не, држа ва оче ку је да све испо
шту јеш  сва ки папир и сва ки рок. Не 
мора ју ни да се пове ћа ју износ по грлу, 
само нека се Мини стар ство оба ве же 
на неки пери од у ком би мора ла да 
испал ти суб ве ни ци је. На при мер, рок 
би могао да буде 180 дана. А не ова ко, 
ухра ним дру ге бико ве који су спрем ни 
за про да ју, а нисам добио ни дина ра 
за прет ход не. Знам неке који су доби
ли новац пре мене. Не знам зашто је 
то тако и у чему је про блем. Зато је и 
боље да посто ји неки рок у ком се 
мора испла ти ти новац, обја шња ва 
Здрав ко.

Овај пољо при вред ник подр жа ва 
пове ћа ње суб вен ци ја по грлу на 15.000 
дина ра, али сма тра да и држа ва има 
кори сти од тога. 

– Нарав но да ће и држа ва од изво за 
има ти кори сти. И ово што доби јем за 
бико ве, све се то на кра ју узме кроз 
гори во, на при мер. Ја бих више волео 
када би посто ја ло ста бил на цена и 
ста бил но тржи ште, него пове ћа ње 
суб вен ци ја. Од това гове да може да се 
живи, али било би добро када би 
држа ва само мало уве ла ред. Ова ко је 
стал на осци ла ци ја цена у пољо при
вре ди и поје дин ци зара ђу ју на нама. 
Било је добро 2005. годи не када смо 
доби ја ли 12.000 по хек та ру земље коју 
обра ђу је мо.  Сада има мо 2000 дина ра 
по хек та ру, и 2.000 дина ра за гори во. У 
пољо при вре ди у Срби ји оста ју само 
упор ни и вред ни, мораш  да пре тр пиш 
раз не поли ти ке пре ко сво јих леђа. За 
пољо при вред ни ка је боља ста бил на 
поли ти ка, ста бил но тржи ште него суб
ве ни ци је. Про блем је у томе што сва ке 
годи не, или како се сме ни власт, има
мо нешто ново. Нема неког реда, наво
ди Здрав ко.  З.Поповић

ЖовјинЈосиповић(лево)сародитељима

ЗдравкоЧупић
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УКИДАЊЕВАКЦИНАЦИЈЕПРОТИВСВИЊСКЕКУГЕ:шАНСАИЛИРИЗИК

2019.годинабезвакцинације?

Одлукадасепрестанесавакцинацијомотваратржиштеидобраје.Међутим,акосе
ипрестанеовегодинесавакцинацијом,тонезначидаћесенашемесоодмахнаћи
уЕвропскојунији.Одпрестанкасеморавршитипосматрање,далијевируспрису-
танбаремтригодине,кажеАлександарЧупић,докторветеринарскемедицине

Да ли је извоз свињ ског меса из 
Срби је у земље Европ ске уни је 
сада већ изве стан? Пре ма наво

ди ма мини стра пољо при вре де Бра ни
сла ва Неди мо ви ћа, може мо рећи да 
јесте. Неди мо вић је у неко ли ко навра та 
наја вљи вао пре ста нак вак ци на ци је 
про тив кла сич не свињ ске куге, а кра јем 
2018. је иста као њену конач ну ели ми
на ци ју, за јану ар 2019. годи не. То би 
сигур но била све тла тач ка сви ма они ма 
који се баве узго јем сви ња, јер се због 
вак ци на ци је сви ња наше месо не изво
зи у земље ЕУ.  Доне кле би се тако 
сре ди ло ста ње у сви њар ству, које у 
Срби ји није баш сјај но. Када гово ри мо 
о узго ју сви ња, може мо уви де ти да на 
том тржи шту вла да збр ка. Јавља се 
стал на осци ла ци ја цене свињ ског меса 
и недо ста так изво за.

У нашој земљи епи де ми ја кла сич не 
свињ ске куге није се поја ви ла девет 
годи на. О томе су Мновине раз го ва ра
ле са вете ри на ром Алек сан дром Чупи
ћем из Сала ша Ноћај ског и узга ји ва чи
ма сви ња из мачван ског села Бело тић. 

Алек сан дар Чупић сма тра да је ова 
одлу ка добра, али нагла ша ва да држа
ва и узга ји ва чи мора ју бити опре зни.

– Одлу ка да се пре ста не са вак ци на
ци јом отва ра тржи ште и добра је. Међу
тим, ако се и пре ста не ове годи не са 
вак ци на ци јом, то не зна чи да ће се 
наше месо одмах наћи у Европ ској уни
ји. Од пре стан ка се мора врши ти 
посма тра ње, да ли је вирус при су тан 
барем три годи не, каже Алек сан дар.

Тако ђе, он нагла ша ва, да ако држа ва 

жели да ели ми ни ше вак ци на ци ју, она 
мора бити спрем на на све могу ће иза
зо ве.

– Нисам сигу ран коли ко и да ли 
држа ва има било какав инстру мент да 
помог не про из во ђа чи ма уко ли ко се 
вирус поја ви. То што се вирус куге није 
јавио, сада већ, девет годи на, не зна чи 
да је он нестао. Он још увек посто ји. 
Пита ње је како ће држа ва реа го ва ти 
уко ли ко до куге дође. Ми тре нут но 
нема мо сточ ни фонд који би се обно
вио. Све се сво ди на то да се мали 

про из во ђа чи уга се, а да оста ну само 
вели ки. Тако ђе, мора ју се спро ве сти 
вели ке био си гур но сне и хиги јен ске 
мере, посеб но у поро дич ним фара ма
ма. Нисам сигу ран да ли би држа ва 
била подр шка сеља ку у слу ча ју ште те, 
које могу да буду вели ке. Сети мо се 
само слу ча ја свињ ске куге пре неких 
девет или осам годи на на фар ми у 
Вели ким Радин ци ма, каже Чупић.

Дра ган и Дра га на Јоси по вић се баве 
сви њо гој ством око 30 годи на. Кажу да 
ста ње за сеља ка није уоп ште сјај на.

– Сви њо гој ством се бави мо већ неких 
три де сет годи на, можда и више. Ста ње 
је било такво, да јед ну пар ти ју изгу биш, 
дру гу доби јеш. Пре си увек могао да 
обно виш про из вод њу. Тако је било до 
деве де се тих годи на. После су наста ла 
тежа вре ме на. Сад не можеш да обно
виш про из вод њу, не можеш да вра тиш 
ни оно што си уло жио за хра ну. Цена 
сви ња је ниска, а хра на и све оста ло је 
поску пе ло. Кон крет но, сада не може да 
се живи од ово га, каже Дра га на.

Дра га на је непо вер љи ва када се 
гово ри о наја ва ма пре стан ка вак ци на
ци је про тив кла сич не свињ ске куге. Код 
њих се кра јем осам де се тих јавио вирус 
кла сич не свињ ске куге и уби је но је око 
550 сви ња. Са наста лом ште том су 
мора ли сами да се избо ре.

Дра ган Јоси по вић наво ди да држа ва 
нема сред ста ва да се избо ри про тив 
ште те, уко ли ко би се куга опет поја ви
ла.

– Оте за ње пре стан ка вак ци на ци је је 
због тога што држа ва нема нов ца да 

дрвет.медицинеАлександарЧупић
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испла ти ште ту, која би можда наста ла 
ако би се куга јави ла опет. Куге ће увек 
бити, вирус посто ји, али тре нут но не 
посто ји одго ва ра ју ћи одго вор држа ве 
про тив свињ ске куге, осим вак ци на ци је. 
Нарав но да подр жа вам уки да ње вак ци
на ци је, отва ра ју се вели ке при ли ке, али 
мислим да је ризик вели ки. Срби ја 
нема сточ ни фонд којим би се обно ви
ла про из вод ња. Па ми сви ње чак и уво
зи мо! Неко сада ни са десет хек та ра 
земље не може да опста не као мали 
про из во ђач, каже Дра ган.

 З.Поповић

– О пре стан ку вак ци на ци је про тив 
свињ ске куге се при ча сигур но 20 годи
на. Сву да, у тако ре ћи нор мал ним држа
ва ма, вак ци на ци је нема, а ако се и 
поја ви куга, сви ње се нор мал но уби ја ју, 
а држа ва испла ћу је одште ту. Код нас 
држа ва не ста је уз свог сеља ка, није 
ста ла ни кад се код нас јави ла куга 
1989. годи не. Тада ми је нај ви ше засме
та ло што није саче кан пери од инку ба
ци је, него су нам одмах поби ли сви ње. 
Касније нам је сти гло реше ње у којем 
није потвр ђе на куга. И, ето, од тада 
немам пове ре ња у држа ву. Суди ли смо 
се да доби је мо неку одште ту, али пара 
у фон ду није било и ником ништа. И 
све иде у сме ру да се мали узга ји ва чи 
уни ште. Ми смо има ли услу жни тов за 
Делта аграр и то је било јако добро. 
Међу тим, вре ме ном су њихо ви капа ци
те ти поста ли вели ки и ми нисмо могли 
да их испра ти мо са 400 сви ња, обја
шња ва Дра га на.

Држава
неисплаћује
одштету

Кугећеувекбити,
вируспостоји,али
тренутнонепостоји
одговарајућиодговор
државепротив
свињскекуге,осим
вакцинације.Наравно
даподржавам
укидањевакцинације,
отварајусевелике
прилике,алимислимда
јеризиквелики.Србија
немасточнифондкојим
бисеобновила
производња.
Памисвињечак
иувозимо,каже
ДраганЈосиповић

Општи на Инђи ја ће и ове годи не, 
кроз про грам мера пољо при вре
де и рурал ног раз во ја, издво ји ти 

зна чај на сред ства за подр шку локал
ним пољо при вред ни ци ма. Про грам 
мера спро ве шће Аген ци ја за рурал ни 
раз вој општи не Инђи ја (АРРИ), а ове 
годи не пла ни ран је буџет који изно си 
34 мили о на дина ра.

Како је иста кла Ива на Пејо вић 
Шеврт, дирек то ри ца Аген ци је за рурал
ни раз вој и ове годи не биће финан си
ра не исте мере, као и прет ход них годи
на. 

 Аген ци ја за рурал ни раз вој, издво
ји ће сред ства за регре си ра ње репро
дук тив ног мате ри ја ла (вештач ко осе
ме ња ва ње), инве сти ци је у физич ка 
сред ства (при кључ на меха ни за ци ја) 
и оси гу ра ње  каже Пејо вић Шеврт, 
и дода је, да ће бити уве де не и нове 
мере, које се одно се на уре ђе ње нека
те го ри са них атар ских путе ва, раз
вој инфор ма ци о некому ни ка ци о не 
инфра струк ту ре и посе ту сај мо ви ма.

 Пра во да кон ку ри шу, има ће физич
ка и прав на лица са реги стро ва ним 
пољо при вред ним газдин ством у актив
ном ста ту су. По доби ја њу пози тив
ног мишље ња на Про грам од стра не 
Мини стар ства пољо при вре де, Општи
на Инђи ја, рас пи са ће кон кур се и јав не 
пози ве у скла ду са Про гра мом мера 
пољо при вре де и рурал ног раз во ја  
исти че дирек то ри ца АРРИ.

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак, под се тио је да се аграр ни 
буџет сва ке годи не знат но пове ћа ва, 
јер је циљ локал не само у пра ве да омо
гу ћи кон стан тан раз вој локал не пољо
при вре де.

 Поно сни смо на буџет за пољо
при вре ду, који је и про шле годи не био 
један од пет нај ве ћих у АП Вој во ди ни. 
И ове годи не смо поди гли износ аграр
ног буџе та, а гле да ју ћи у одно су на број 
ста нов ни ка у нашој општи ни, он је у 
самом врху у Вој во ди ни, ако изу зме мо 
вели ке гра до ве, пору чио је Гак. 

М.Ђ.

ОБАВЕшТЕЊЕЗАПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Обноварегистрације
Од 1. јану а ра 2019. годи не сту пио 

је на сна гу Пра вил ник о упи су у 
Реги стар пољо при вред них 

газдин ста ва и обно ви реги стра ци је, 
као и о усло ви ма за паси ван ста тус 
пољо при вред ног газдин ства. У скла ду 
са овом пра вил ни ком пред ви ђен је 
упис у реги стар пољо при вред них 
газдин ста ва и обно ва реги стра ци је у 
пери о ду од 1. мар та до 30. апри ла 
теку ће годи не, када се доста вља ју сви 
пода ци који су про ме ње ни у одно су на 
ста ње у Реги стру.

Дава њем неи сти ни тих пода та ка при
ли ком реги стра ци је и обно ве пољо
при вред них газдин ста ва, а који се тичу 
обра ди вих повр ши на земљи шта, 
газдин ства ће сно си ти после ди це пре
ла ском у паси ван ста тус газдин ства.

Уко ли ко на пољо при вред ном газдин
ству дође до про ме не биљ не струк ту ре 

након 30. апри ла, изме не исте у реги
стру пољо при вред них газдин ства могу 
се извр ши ти до 31. маја теку ће годи не.

Уко ли ко на пољо при вред ном газдин
ству дође до про ме не пода та ка у при
ја вље ним повр ши на ма након 30. апри
ла, изме не истих у реги стру пољо при
вред них газдин ста ва могу се извр ши ти 
у пери о ду од 1. јула до 30.сеп тем бра 
теку ће годи не. 

За додат не инфор ма ци је, као и за 
помоћ и подр шку око упи са, обно ве, 
реги стра ци је и пре ре ги стра ци је пољо
при вред них газдин ста ва, пољо при
вред ни ци са тери то ри је Гра да Срем
ска Митро ви ца, могу да се обра те 
Аген ци ји за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца, Град ској упра ви 
за пољо при вре ду и зашти ту живот не 
сре ди не и Пољо при вред ној струч ној 
слу жби Срем ска Митр о ви ца. 

ИНЂИЈА

Аграрнибуџет
34милионадинара
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Четр на е сто го ди шња 
Мили ца Анђел ко вић, 
уче ни ца сед мог раз

ре да Основ не шко ле „Бран
ко Ради че вић“ у Мара ди ку 
код Инђи је, пре ми ну ла је у 
четвр так 17. јану а ра, пред 
поче так тре ћег часа попо
днев не сме не у школ ској 
збор ни ци. Потре се ни смр
ћу, школ ске дру га ри це и 
добре уче ни це, тај дан нико 
није имао сна ге да гово ри 
за меди је.  После ове тра
ге ди је, одмах  је пре ки ну та 
наста ва. 

– Она је оти шла по днев
ник после вели ког одмо ра, 
када је тре бао да поч не 
тре ћи час. Само се одјед
ном сру чи ла у збор ни ци 
– пре при чао је тра ги чан 
моме нат, њен дру гар из 
раз ре да за МНовине. 

Девој чи ци, оног тре нут
ка када се оне све сти ла, 
прво су у помоћ при те кли 
настав ни ци, који су у међу
вре ме ну већ позва ли хит ну 
помоћ из Бешке, нажа лост, 
лекар је само могао да кон
ста ту је смрт.

– Док је све то тра ја ло, 
ми смо са нестр пље њем 
чека ли да нам јаве како 
је Мили ца, јер је она ина

че била срча ни боле сник. 
И сви смо зна ли да је још 
од рође ња има ла про блем 
са срцем – при ча Мили чи
на дру га ри ца из раз ре да, 
дода ју ћи, да нико у том тре
нут ку није оче ки вао да ће 
им саоп шти ти нај го ру вест. 

Уче ни ци кажу, да се 
Мили ца од када је дошла 
у шко лу, није жали ла на 
здрав стве но ста ње или да 
јој је лоше. Њени дру га ри 
из раз ре да је хва ле, као 

добру при ја те љи цу, вред
ног и мар љи вог уче ни ка.

У шко ли, од настав ни ка, 
нико није хтео да даје изја
ве за меди је, прав да ју ћи 
се, да дирек тор Зво ни мир 
Чау ше вић није у згра ди 
шко ле.

Речи хва ле има ју и ком
ши је из ули це, где је Мили
ца после раз во да роди те
ља, викен дом дола зи ла 
код баке, оче ве мај ке.

– Див но, насме ја но дете. 

После раз во да роди те ља, 
она и њен брат, оста ли су 
да живе са мај ком, али су 
стал но дола зи ли код баке 
Јован ке. Вели ка тра ге ди ја, 
туга – једва тихим гла сом 
је про збо ри ла ком ши ни ца 
поро ди це Анђел ко вић.

Девој чи цу су на веч ни 
почи нак испра ти ли роди
те љи, при ја те љи, род би на, 
школ ски дру га ри, ком ши
је...

С.Костић

МАРАДИК:ТРАГЕДИЈАУОш„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“

Ученицапреминулаузборници

ДвадесетчетворогодишњиСрђанМијаиловићизРуме,осуђен је уВишемсудуу
СремскојМитровицинеправоснажномпресудомна18годиназатвора,збогубиства
Мирешарац(64),својебабепомајчинојлинији.Злочин,који јепотресаонесамо
Руму,већирегион,одиграосе24.јануарапрошлегодине

УВИшЕМСУДУУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИНЕПРАВОСНАЖНОМПРЕСУДОМОСУЂЕН
СРЂАНМИЈАИЛОВИЋИЗРУМЕ

Заубиство18годиназатвора

Два де сет че тво ро го ди
шњи Срђан Мија и ло
вић из Руме, осу ђен 

је у Вишем суду у Срем
ској Митро ви ци непра во
сна жном пре су дом на 18 
годи на затво ра, због уби
ства Мире Шарац (64), сво
је бабе по мај чи ној лини ји. 
Зло чин, који је потре сао не 
само Руму, већ и реги он, 
оди грао се 24. јану а ра про
шле годи не, када је Срђан 
са више убо да ножем усмр
тио сво ју бабу, поку пио 
јој новац, плат не кар ти це 
и зла то, а онда оти шао у 

игра о ни цу, где га је поли ци
ја после неко ли ко сати од 
уби ства ухап си ла. Божи да
ру Шар цу, супру гу жртве и 
Срђа но вом деди, ни после 
годи ну дана сли ке не бле де 
на ову поро дич ну тра ге ди ју.

– Био сам на изри ца
њу пре су де, 28. децем бра 
2018. годи не. Изја снио се, 
да му је жао због све га што 
се дого ди ло, али џаба њего
вог каја ња, када њој више 
поврат ка нема. Нажа лост, 
дро га га је уни шти ла, она 
га је дове ла до тога – поти
ште ним гла сом, за наше 

нови не гово ри Божи дар.
– Ми не иде мо њему у 

посе те. Жао ми је њега, 
жао ми је и супру ге. Ко има 
пра во неко ме да оду зи ма 
живот? – упи тао се Божи
дар. Седам де се тјед но го
ди шњи Божи дар  је пен
зи о нер, као што је и Мира 
била, живе ли су сами у ста
ну у насе љу Игра ли ште, где 
се и десио зло чин. 

– Како ми је, не питај те 
ме!? Сам са собом при
чам, пла чем. Одем про ше
там, зову ме стал но ћер ка 
и син... недо ста је ми жена. 

УбијенаМирашарац

Окупљениродитељииспредшколе
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ПРИЧАКОЈАЈЕПОТРЕСЛАшИД

Напасникпод
маскомхуманисте

Мир ко М. (60) из Шида, који је 
био при мер хра ни тељ ства у 
шид ској општи ни, сек су ал но 

је узне ми ра вао сво ју шти ће ни цу шест 
годи на, која је смо гла хра бро сти тек 
када је, пре месец дана напу ни ла 18 
годи на, да цео слу чај  при ја ви Цен
тру за соци јал ни рад, а они поли ци ји. 
Осум њи че ни Мир ко је након исте ка 
при тво ра у тра ја њу од 48 сати, саслу
шан у тужи ла штву где је при знао и 
пот пи сао спо ра зум кри ви це, и њему 
је тужи лац, за ово кри вич но дело 
одре дио годи ну дана кућ ног при тво
ра.

Дејан Лога ру шић дирек тор шид ског 
Цен тра за соци јал ни рад, у раз го во ру 
за МНовине, каже да нико није могао 
ни да наслу ти шта се шти ће ни ци 
деша ва, и да тре нут но само бри ну о 
њеном пси хич ком ста њу, које је после 
овог инци ден та вео ма лоше. 

Уче ни ца тре ће годи не Сред ње тех
нич ке шко ле у Шиду, саче ка ла је да 
доби је сво је гра ђан ско пра во, како би 
пре ки ну ла сек су ал но узне ми ра ва ње 

од стра не хра ни те ља, за којег је, од 
како је дошла са седам годи на у ову 
поро ди цу, оче ки ва ла да ће јој бити 
као пра ви отац, који је ника да неће 
повре ди ти.

–  Чим се пожа ли ла нашој рад ни
ци, ми смо одмах оба ве сти ли поли
ци ју. Веруј те, и ми смо сви у шоку. 
Један озби љан поро ди чан гра ђа нин, 
који има дво је одра сле деце, уну чи
ће, човек којег смо увек исти ца ли као 
при мер доброг хра ни тељ ства – каже 

дирек тор Лога ру шић.
Све је поче ло доди ри ва њем девој

чи це по коси и гла ви, да би се касни је 
све ло на доди ри ва ње њених гру ди, 
гени та ли ја, тра же ћи да и она то ради 
њему. На сре ћу, пре ки ну то је и оста ло 
је само на доди ри ма, а и потвр ђе но је 
гине ко ло шким нала зи ма, да уче ни ца 
није има ла сек су ал не одно се.

– Она је има ла сву пажњу у овој 
поро ди ци, хра ни те ље је зва ла татом 
и мај ком, одли чан ђак, поха ђа часо
ве кла ви ра, лепо обу че на, чиста, ма 
дете за при мер – нагла ша ва наш 
саго во р ник, ни сам нема ју ћи одго вор 
на пита ње, да ли јој је то све омо гу
ћио Мир ко како би је при до био.

Уче ни ца је одмах пре ба че на у дру
гу хра ни тељ ску поро ди цу, а тре нут но 
су јој нај ве ћа подр шка њени дру га ри, 
који се нада ју да ће се што пре од 
све га ово га опо ра ви ти. Хра ни те љу 
Мир ку обу ста вље но је реше ње и он 
више ника да неће моћи да се бави 
овим хума ним послом.

 С.Костић

Поред трно ви тог и тешког детињ
ства у Ерде ви ку, када је са све га 
седам годи на доби ла нову поро ди цу, 
јер јој је мај ка тешки пси хи ја триј ски 
боле сник, а отац се убио, рад ни ци из 
Цен тра се сећа ју када су је једва спа
си ли од  изне мо гло сти и гла ди. За њу 
кажу да је вео ма вред на, памет на и 
да оче ку ју да ће у живо ту бити успе
шна.

Тежакживот

МиркоМ.(60)изшида,којијебиопримерхранитељстваушидскојопштини,сексу-
алнојеузнемираваосвојуштићеницушестгодина,којајесмоглахраброститеккада
је,премесецдананапунила18година,дацеослучајпријавиЦентрузасоцијални
рад,аониполицији

Жао ми је што је то ура дио, 
уни штио је њен и свој живот 
– гово ри скр хан болом и 
тугом овај човек.

Како каже, још се сећа 
при зо ра који је зате као, 
када се тог попо дне ва вра
тио у стан.

– Ја сам Миру око 13 
сати позвао, али се није 
јави ла на теле фон, да би 
се он касни је јавио на њен 
мобил ни, што ме је то зачу
ди ло. Када сам га упи тао 
где је баба, рекао је да је 
оти шла у ком ши лук и затим 

ме упи тао када ћу се ја вра
ти ти – при се ћа се Божи дар.

– Сти гао сам око 16 часо
ва, он је и даље седео у 
ста ну, поче ли смо да се 
рас пра вља мо, тра жио сам 
одго вор да ми каже где ми 
је супру га, кошка ли смо се, 
а онда ми се отрг нуо из руку 

и побе гао. Одем до купа ти
ла и затек нем стра ви чан 
при зор. Поли ци ји је рекао 
да је и мене хтео да уби је – 
пре при ча ва неми ли дога ђај 
Божи дар.

Срђан је после зло чи на, 
тело бабе одву као у купа
ти ло и закљу чао, а онда 

је сео на сто ли цу и  мир но 
пушио цига ре те. Узео је 500 
дина ра, зла тан накит, плат
не кар ти це. Када је побе гао 
из ста на, оти шао је до пека
ре и про дав ни це, да би га 
поли ци ја лиши ла сло бо де у 
јед ној игра о ни ци.

С.Костић

Када  је Срђан дошао у 
стан код бабе, она му је 
ску ва ла кафу, а затим 
легла на кре вет да одмо
ри. Како је испри чао поли
ци ји, тада је изва дио нож и 
нанео убод не ране по вра
ту несрећ ној жени.

Скувала
кафу

Зградаукојојседесиозлочин



22 23. JANUAR 2019.  M NOVINE ДРУшТВО

Такмичеселекари,адвокати,фризери,политичари,професориизсвихпредмета,
уметници.Засвељудекојиволедасеиграју,анемајуприлике,овојеодличанвентил
иоаза.Наградесукњиге,колачи,пиће,масажа,школатрчања,школајоге,шишање..

Паб квиз Где Ко Кад, који се у 
позна том митро вач ком кафи ћу 
„Бук бар“ одр жа ва од про ле ћа 

2016. годи не, оку пља људе раз ли чи
тих про фи ла који се уз музи ку и пиће у 
при ја тељ ској атмос фе ри над ме ћу у 
позна ва њу седам обла сти. Уче ству је 
про сеч но два де сет еки па, са по чети ри 
чла на. Дола зе из Новог Сада, Зре ња
ни на, Бије љи не, Кузми на. 

Пита ња из опште кул ту ре, спор та, 
музи ке, фил ма, исто ри је, гео гра фи је и 
књи жев но сти, плус спе ци јал, поста
вља Срђан Ала тић, аутор, води тељ, 
ди џеј, орга ни за тор, непот ку пљи ви 
кви зо ме ха ни чар, „ван брач ни син“ Мил
ке Цанић и Лазе Голу же, који је ову 
гени јал ну иде ју донео из Енгле ске и 
при ла го дио Митро ви ци, у сарад њи са 
вла сни цом Бук ба ра, Сањом Крти нић. 

Може се рећи да не посто ји савр ше ни
је место за такав вид дру же ња, нити 
при род ни ји  повод оку пља ња на месту 
као што је Бук бар. Срђан је обја снио 
где је ко и кад у све му томе, као и раз
ло ге због којих мора да наста ви с овим 
послом, хтео то или не, с обзи ром да 
се квиз сад већ отео кон тро ли и живи 
сам за себе.

– У првом кви зу је било шест еки па. 
И даље има неких које су ту од почет
ка, Вин ксма ги ја и Вите зо ви швед ског 
сто ла. Мада, не волим да водим ста ти
сти ку, јер се онда сво ди само на так
ми че ње, а ово пра вим да би се људи 
игра ли и дру жи ли. Прво се кре ну ло са 
седам обла сти, онда сам уба цио и 
спе ци јал као осму област. Про шло је 
пре ко три хиља де пита ња која се не 
пона вља ју. Сва ки пут имам кри зу. 

Дола зим овде да поста вљам пита ња 
људи ма који су памет ни ји од мене, 
сама та чиње ни ца је врло стре сна. 
Деси ло би се и тако тешко пита ње, 
које нико не зна. Сушти на је да напра
вим пита ње које они можда зна ју, 
можда и не зна ју, и ја тре ба да пре ђем 
ту гра ни цу, што је нај го ри део посла, 
али успе ва. Сад их већ знам, уз осмех 
при ча Срђан.

Сре ди ном јану а ра је одр жан 67. 
квиз, са спе ци ја лом хим не и заста ве. 
Так ми че се лека ри, адво ка ти, фри зе
ри, поли ти ча ри, про фе со ри из свих 
пред ме та, умет ни ци. За све људе који 
воле да се игра ју, а нема ју при ли ке, 
ово је одли чан вен тил и оаза. Награ де 
су књи ге, кола чи, пиће, маса жа, шко ла 
трча ња, шко ла јоге, шиша ње..

– Дођеш са бли ским људи ма и 

ПАБКВИЗУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Игракаоврло
озбиљнаствар

СрђанАлатићиСањаКртинићВладимирБалашћак СрђанДинчић
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имаш три, чети ри сата луф та од про
бле ма, посла. Неко ли ко сати раз ми
шљаш о нече му о чему ина че не би 
сва ко днев но раз ми шљао. Овде као 
да се ску пи ла јед на зајед ни ца људи 
који ужи ва ју. Пар пута сам хтео да 
оду ста нем, али је ума ло изби ла рево
лу ци ја  Какво оду ста ја ње, нема оду
ста ја ња, ни слу чај но !  Тако да, хтео 
не хтео, морам да наста вим, при ча 
Срђан.

Осми сли ти 64 пита ња сва ки пут 
није мала ствар. Про ве ри ти сва ко 
пита ње са више изво ра је тек рудар
ски посао за који је потреб но два на
ест до четр на ест сати рада мини мум.

– Гео гра фи ја и књи жев ност су 
реци мо тешки, из музи ке, фил ма, 
спор та сва ко има неку сво ју спе ци јал
ност. Тру дим се да пита ња буду 
разно вр сна, све о бу хват на, из исто ри
је да буду засту пље на сва раз до бља, 
из гео гра фи је да буду и реке, пла ни
не, гра до ви, каже Срђан.

Сања Крти нић каже да је од самог 
стар та одлич но посе ће но.

– Буде разних стра сти, али људи 
првен стве но ужи ва ју у дру же њу. Уче
сни ци тач но при па да ју гене ра ци ји 
која је писме на, уче на, која зна пуно, 

а нема то где дру где да пока же. 
Већи ном су људи сред њих годи на. 
Клин ци, ако и дођу, брзо отпад ну јер 
је у пита њу висок ниво зна ња, наво ди 
Сања.

Уло гу коно ба ра, као и сва ку дру гу у 
којој се нашао, лежер но је понео глу
мац Вла ди мир Бала шћак. Он за квиз 
Где Ко Кад каже да је заба ва која не 
може да се нађе на сва ком кора ку.

– Мене лич но фасци ни ра да се 
људи заба вља ју, дру же, так ми че, а да 
није у пита њу коц ка или сли чан порок. 
Имам жељу да уче ству јем, теме су 
врло инте ре сант не. Мислим да је 
потреб но мало се при пре ми ти и ода
бра ти добру еки пу, енту зи ја сти чан је 
Вла ди мир. 

Јав но сти познат Срђан Дин чић је у 
овој при чи, како каже, мали, сиро ти, 
убо ги уче сник, пише погре шне одго
во ре и мини ра сво ју еки пу Алер гич ни 
про фе сор, која таво ри на дну табе ле..

– Дође мо овде да се мало зеза мо и 
да види мо да ли је опет пре те рао са 
пре те шким пита њи ма, каже Срђан. 

Међу више стру ким шам пи о ни ма су 
Муми је из Бије љи не. Сли чан квиз су 
орга ни зо ва ли  у свом месту, а дола зе 
им так ми ча ри из Митро ви це и Кузми
на. Они комен та ри шу да се људи, 
поред доброг дру же ња, при ме на 
пози тив ну тен зи ју која иде уз так ми
чар ску атмос фе ру и све то зову кори
снимзезањем. 

– Изван ред но се заба вља мо! Са 
моје тач ке гле ди шта, ово је прво ра
зред ни кул ту р ни дога ђај, речи су 
Алек сан дра, док то ра исто ри је.

 Поли ти ко лог Зоран, у нешто 
озбиљ ни јем мани ру, комен та ри ше да 
у овом кви зу види те где сте запра во.

 – Може те има ти о себи мишље ње 
да сте супер обра зо ва ни и да пуно 
тога зна те. Има доста озбиљ них пита
ња, ком плек сних. Нека иду на зафр
кан ци ју, за нека укљу чиш кли кер, 
некад је довољ но да те асо ци ра и 
неко из еки пе, макар погре шним одго
во ром, каже Зоран.

Т.С.

ДеоекипеМумије

МИТРОВАЧКАБИБЛИОТЕКА

Причеизравнице
У сре ду, 16. јану а ра 2019. годи не у 

Библи о те ци „ Гли го ри је Воза ро вић“ одр
жа на је про мо ци ја књи ге Причеравнице, 
нови на ра РТ Вој во ди не и уред ни ка часо
пи са Војвођанскимагазин Или је Туци ћа. 
Причеравнице су на неки начин наста
вак Малихвојвођанскихприча које су до 
сада има ле два изда ња. Књи га садр жи 
53 нове при че, које на спе ци фи чан начин 
пре но се све лепо те и шарм Вој во ди не. 

Рецен зент књи ге Дра шко Ређеп је 
напи сао, како Или ја Туцић при па да 
сасвим осо бе ној, ско ро заве ре нич кој 
екс пе ди ци ји наших савре ме них ауто ра, 
сва ка ко истра жи ва ча, који на сва ки 
начин насто је да откло не лежер не и у 
осно ви нетач не карак те ри сти ке овог 
под не бља: да је моно то но, уни форм но, 
са пот пу ним одсу ством вер ти кал них 
соци јал них и морал них насто ја ња. 
Поми сао на раз ли чи тост је за Туци ћа 
тако ре ћи типик за интим но, непре ру ше
но дока зи ва ње а и пока зи ва ње богат
ства пре де ла. Ужа са ва га теза о при вре
ме ном живо ту мно го број них дола зни ка 
на ову нашу њиву. А ста ру при чу о мен
та ли те ту као кон сти ту тив ном еле мен ту 
Вој во ди не ста ре, негу је као тек откри вен 
лет пти це у висо ким обла ци ма над 
нама... 

Аутор је до сада обја вио чети ри књи ге: 
Челобаште, Мале војвођанске приче,  
Причеравнице и моно гра фи ју о поро ди
ци Дун ђер ски под нази вом Чудоу Чибу. 
Књи ге су, због успе ха код чита лач ке 
публи ке, дожи ве ле поно вље на изда ња.

ВРДНИК

Светосавскибал
Све то сав ски бал, четвр ти по реду, 

биће одр жан 27. јану а ра у Етнонасе љу 
Врд нич ка кула, са почет ком  у 19 часо ва.

Гене рал ни покро ви тељ Све то сав ског 
бала је врд нич ки хотел Премиер Аква, 
покро ви тељ про гра ма је ири шка општи
на, а орга ни за тор је Тури стич ка орга ни
за ци ја Ири га.

И ово го ди шњи бал се орга ни зу је са 
бла го сло вом Епи ско па срем ског Васи ли
ја који ће се, после Све то сав ске хим не, 
обра ти ти сви ма који буду при су ство ва ли 
Све то сав ском балу. 

У про гра му ће уче ство ва ти кул тур
ноумет нич ко дру штво „Бран ко Ради че
вић“ из Срем ске Митро ви це, хор Сион, 
а потом ће госте заба вља ти и орке стар 
Алек сан дра Дуји на.  С.Џ.
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МАЧВАНСКАМИТРОВИЦА:ПРОМОЦИЈАКЊИГЕ

ЛексичкабаштинаМачве
Позна ти нови нар и 

публи ци ста Мио мир 
Фили по вић Фића и 

Дра ган Аврић, гене рал Вој
ске Срби је из села Дре нов
ца код Шап ца су ауто ри књи
ге под нази вом Ваке се речи 
гово ру у Мачви, која је про
мо ви са на децем бра про шле 
годи не. Про шлог пет ка, 18. 
јану а ра, књи га је пред ста
вље на уче ни ци ма и настав
ни ци ма, као и сви ма заин те
ре со ва ни ма, у новој шко ли, 
у Мачван ској Митро ви ци.

– Јавља ју нам се људи из 
дру гих кра је ва Срби је, као 
и људи из Кана де који су 
поре клом из Глу ша ца. Јед на 
жена из око ли не Лесков ца је 
рекла   виде ли смо десе так 
речи које и ми овде сва ко
днев но кори сти мо. Дакле, 
нисмо ми ово само локал но 
напра ви ли, Мачва ни ути
чу на целу Срби ју, наша лио 
се Филиповић. При сут не је 
поздра вио дирек тор Сла
ђан Папић, а про мо ци ји су 
поред ауто ра, при су ство ва
ли и сли кар Иван Вешић и  
настав ни ца срп ског јези ка 
Биља на Сувић.

– Ова књи га је посеб но 
зани мљи ва по томе што сва
ка реч има такво обја шње
ње, да сам наи ла зи кон текст 
у ком је та реч наста ла, као 
и да посто ја ње ова квог дела 
наво ди на даље запи си ва
ње изра за који нису ста ли у 
ово изда ње, што нужно води 
ка настав ку ова квог запи са, 
рекла је Биља на.

Дра ган Аврић је навео да 
се од 2600 речи које су наве
де не у овој књи зи на селу 

упо тре бља ва око две ста, 
три ста, док се око пет сто 
разуме. 

– Мно го забо ра вља мо. 
Међу тим, да би човек нешто 
забо ра вио, потреб на је и 
нека врста лич ног при стан
ка. Нека ко смо брзо при ста
ли да забо ра ви мо оно од 
чега смо наста ли. Ми смо 
поку ша ли да овом књи гом 
део тог забо ра ва мало зау
ста ви мо и ако је неко суви
ше при стао на забо ра вља

ње, да му помог не мо да од 
тога оду ста не, бар на неки 
начин, рекао је Аврић. 

Ауто ри су наве ли да сва
ко ко посе ду је ову књи гу има 
пра во да допу њ у је њене 
стра не, да је пер со на ли зу је, 
допи ше оно што жели, чиме 
се ини ци ра да се сва ко про
бу ди на свој начин, како би 
се мачван ски језик коли ко је 
год могу ће, ску пио на јед ном 
месту.

Т.С.

Детаљсапромоције

ПЛАВОПОЗОРИшТЕ:ПРЕДСТАВАЗАГЛУВЕОСОБЕ

Триличнеприче
Трип тих – три лич не при че бео

град ског Пла вог позо ри шта је 
прва пред ста ва, коју је рум ска 

публи ка има ла при ли ке да погле да  19. 
јану а ра,   на камер ној сце ни Кул тур ног 
цен тра. Ова пред ста ва је наста ла као 
пре зен та ци ја еду ка тив ног рада Пла вог 
позо ри шта са КУДом глу вих „Ради
вој Попо вић“ из Бео гра да, са којим је 
сарад ња запо че ла 2016. годи не. Режи
ју пот пи су је Ненад Чолић, а игра ју 
Вера Јова но вић, Сто јан Симић и Дар ко 
Нико лић, уз ритам и музич ку подр шку 
Мар ка Пот ко ња ка.

Јеле на Мар ти но вић, аси стент ки ња 
на овој пред ста ви исти че, да је реч о 
спе ци фич ној пред ста ви која је рађе на 
око осам месе ци, у којој глу ва лица уче
ству ју и као пер фор ме ри, и као музи ча
ри на уда рач ким инстру мен ти ма. 

Мар ко Пот ко њак, глу мац и аси стент 
је директ но укљу чен у пред ста ву, дају
ћи јој ритам уда рач ким инстру мен ти ма.

 – Сарад ња са зајед ни цом глу вих у 
Бео гра ду је од почет ка била вели ки 
иза зов за нас. Ми нисмо екс пер ти за 
рад са њима, има ли смо при ступ као 
и пре ма свим дру ги ма са који ма дола

зи мо у кон такт. Води ли смо рачу на, да 
они задр же свој инте гри тет, као гру па, 
али и поје дин ци, али и да про ђу кроз 
нека нова иску ства рада са нама, како 
ми ради мо и при сту па мо умет но сти и 
позо ри шту. Тре ба ло је вре ме на да се 
упо зна мо, деси ло се да упра во зато 
што не чују, има ју један непо сред ни ји 
однос пре ма теле сном изра зу, који је за 
нас јако важан – каже Мар ко. 

Он дода је, да су били изне на ђе
ни коли ко глу ве осо бе осе ћа ју ритам, 
плесшто је за њих, као антро по ло шко 

позо ри ште, јед на од првих пре ми са.
У дру гом, музич ком делу пред ста ве, 

глум ци ма на сце ни су се при дру жи ла 
још чети ри чла на КУДа „Ради вој Попо
вић“ са уда рач ким инстру мен ти ма. По 
завр шет ку пред ста ве увек се оста вља 
могућ ност раз го во ра публи ке са ауто
ри ма и глум ци ма, па је тако било и у 
Руми. То је и била при ли ка, да рум ска 
публи ка похва ли, овај заи ста зани
мљив и добар про је кат Пла вог позо ри
шта.

С.Џ.

Сценаизпредставе
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ПОЛУПРАЗНАПИЈАЦАПОСЛЕПРАЗНИКА

Затишјеујануару

На митро вач кој пија ци сре ди ном 
про те кле неде ље била је засту
пље на рела тив но сла ба пону да, 

док су ква ли тет и све жи на намир ни
ца, као и увек, били на висо ком нивоу. 
Про дав ци који су, по рела тив но топло 
вре ме ну про те кле сед ми це, били 
вред ни и на услу зи куп ци ма, нису зло
у по тре би ли ситу а ци ју и поди гли цене.    

Цена дома ћег пасу ља је била од 
250 до 350 дина ра по кило гра му, бели 
лук пет на ест до два де сет пет дина ра 
гла ви ца, бун де ва око 50 дина ра по 
кило гра му, дома ћа јаја су у про се ку 
кошта ла десет дина ра. Цена јабу ка је 
била изме ђу 40 и 60 дина ра, док за 
ман да ри не и бана не углав ном нема 
раз ли ке да ли их купу је те на пија ци 
или у про дав ни ци.   

Вред на је и опти ми стич на Гори ца 
Лукић из Сала ша Ноћај ског. Про да је 
сезон ске дома ће намир ни це, тако да 
код ње има ора ха, лешни ка, пасу ља, 
белог лука, бун де ве, дома ћих јаја. 

– Мно го боље је ишло око Нове 

годи не и Божи ћа, сад је сла би је, али 
за нас нема одмо ра стал но смо ту, 
хра не увек тре ба. Кад сти жу рачу ни 
сла би ји је про мет, каже Гори ца. 

Зор ка Дра ги че вић из Хрт ко ва ца на 
сво јој тезги има ливад ски и багре мов 
мед, про по лис и полен. То су про из во
ди озбиљ не поро дич не фир ме која у 
свом посе ду има три сто ти не кошни
ца. Поред меда се нашло и суво воће. 

– Про да је мо на вели ко и мало, а 
овде смо већ пет на ест годи на и има
мо стал не муште ри је. Око Божи ћа и 
Нове годи не смо доста про да ли, али 
гене рал но је лоши је него прет ход
них годи на. Не зна мо да ли је у пита
њу купов на моћ, али мисли мо да су 
мар ке ти одву кли муште ри је са пија
це. Викен дом иде мало боље, док је 
током рад не неде ље зане мар љи во, 
каже Зор ка.

За Анђел ку Фили по вић, која већ 
два де сет две годи не про да је ква ли
тет ну робу био је рад ни дан као и сва
ки дру ги. Код ње могу да се купе веш 

и пиџа ме из тур ске, као и  дома ћих 
про из во ђа ча.

– Уочи пра зни ка је била боља про
да ја, сад је, нарав но, сла би ја, дру га
чи је је, али тру ди ће мо се да изгу ра мо 
јану ар, каже Анђел ка.

Иако је зима на тре ну так попу сти
ла, нај хлад ни је годи шње доба се тек 
захук та ва. Огрев на дрва се могу наћи 
по цени од око 12.000 дина ра за два и 
по метра, кад је багрем у пита њу.

Дра ган Риста но вић, из села Узве ће, 
општи на Бога тић, дошао је на митро
вач ку пија цу по дру ги пут. Он каже да 
про да ја углав ном иде добро кад стиг
ну пен зи је и „соци ја ла“.

Још увек није касно за купо ви
ну вуне них назу ви ца и чара па руч не 
изра де. Леп избор је код баке Зор ке 
Такач из Лаћар ка, по цени од 400 до 
700 дина ра.  

Сма њен про мет сре ди ном јану а
ра пред ста вља оче ки ва ну и редов ну 
ситу а ци ју на коју су тргов ци спрем ни.
 Т.С.

ГорицаЛукић ЗоркаДрагичевић

АнђелкаФилиповић ДраганРистановић

ЗоркаТакач
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ЗАНИМАЊЕ:БАБИЦА

Мудреженесазлатнимрукама

Један од нај од го вор ни јих посло ва 
на све ту оба вља ју баби це. Офи
ци јел ни  назив овог зани ма ња, 

ста рог коли ко и сама људ ска циви ли
за ци ја је гине ко ло шко аку шер ска 
сестра. 

У Библи ји су баби це опи са не као 
херо и не које су лукав ством избе гле 
суро ву наред бу тада шњег еги пат ског 
фара о на да уби ју сва ког мушког 
потом ка Хебре ја по рође њу. У Фран
цу ској их нази ва ју “мудрим жена ма”, а 
у Јапа ну “жена ма које маси ра ју”. У 
Енгле ској је 1881. осно ван Кра љев ски 
колеџ за баби це, који је ово зани ма ње 
јед на чио са нау ком и умет но шћу.

За поро ди љу не посто ји важни је 
парт нер ство од оног са спрет ном 
баби цом, чију уло гу не може да поти
сне напре дак меди ци не. Баби це су 
на првој лини ји у нај о се тљи ви јим тре
ну ци ма, када жена исто вре ме но про
ла зи кроз тре нут ке нај ве ћег бола и 
радо сти, што поро ђај упра во јесте и 
одго вор не су нај ма ње за два живо та.

Мир ја на Мла де нов је јед на од пет
на ест баби ца у поро ди ли шту митро
вач ке Опште бол ни це од 1997. годи
не, пре тога је ради ла на оде ље њу 
гине ко ло ги је. Она каже да је непро
це њив осе ћај доди ра тек рође не бебе 
док је ста вља ју тамо где јој је место 
 на мај чи не гру ди, као и да се и 
после хиља ду оба вље них поро ђа ја 
сва кој новој беби раду ју као првог 
пута. У том сми слу у овом послу 
често дожи вља ва ју пози ти ван стрес 
и узбу ђе ње и деле емо ци је са ново
пе че ним мај ка ма, сто га нису рет кост 
сузе радо сни це на обе стра не.

 При при је му, буду ће мај ке упо зна

је мо са про це ду ром и пра ви ли ма 
пона ша ња на оде ље њу, пока же мо им 
про сто ри је које ће кори сти ти, успо
ста вља мо бли жи кон такт. У поро ђај
ној сали пра ти мо ста ње поро ди ље, 
диса ње, крв ни при ти сак, тем пе ра ту
ру, уче ста лост кон трак ци ја, отку ца је 
срца још неро ђе не бебе, учи мо их 
пра вил ном диса њу. Ту се деша ва 
чаро ли ја рађа ња новог живо та. Баби
це су осо бе које прве додир ну бебу 
која дола зи на свет, зато се каже да 
су нам руке злат не, каже Мир ја на.

Два сата после поро ђа ја, пре сме
шта ња у собу, поро ди ља оста је баби
ца ма на оку, како би се пра ти ло њено 
ста ње. Фото гра фи са ли смо наше 
саго вор ни це са прво рот ком Јова ном 
Раду ло вић, мамом тек рође ног деча
ка Јако ва. Јова на је рекла да се 
одлич но осе ћа и да о свом иску ству 
са баби ца ма има само речи хва ле.  

Сме не тра ју по два на ест сати, а од 
пре неко ли ко годи на има ју три сло
бод на дана после ноћ не сме не. Често 
се цела сме на про ве де на нога ма, а 
број баби ца је недо во љан, јер у јед
ној сме ни раде само три осо бе, од 
тога су две у сали, а јед на на оде ље
њу, где су збри ну те поро ди ље. Првих 
три до пет годи на је нео п хо дан рад уз 
иску сни ју коле ги ни цу, тек након тог 
вре ме на је могу ће само стал но оба ви
ти поро ђај.

 Посао је зах те ван, али јако леп. 
Која год баби ца дође у поро ђај ну 
салу да волон ти ра у почет ку има 
страх, али после тога сви трче у салу. 
Тај посао мора да се воли да би се 
добро радио и већ при ли ком волон
ти ра ња осо ба сама брзо уви ди да ли 

Убоксусабебама

Посаојезахтеван,
алијаколеп.Којагод

бабицадођеу
порођајнусалуда

волонтираупочетку
имастрах,алипосле
тогасвитрчеусалу.
Тајпосаоморадасе
волидабиседобро
радиоивећприликом
волонтирањаособа

самабрзоувидидали
језатоилиније,каже
МирјанаМладенов
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је за то или није, каже Мир ја на и уз 
осмех дода је да је папи ро ло ги ја једи
ни део посла који баби це не воле.

Она исти че да је еду ка ци ја труд ни
це и пси хо фи зич ка при пре ма за поро
ђај изу зет но зна чај на, јер пома же да 
жена оста не сми ре на и да успо ста ви 
бољу кон тро лу кроз пра вил но диса
ње.  

 Ми смо све вре ме при сут не при
ли ком поро ђа ја, иако се поро ди ља ма 
можда некад не чини да је тако, али 
их у сва ком тре нут ку пра ти мо. Сва ка 
има сво је место и заду же ња и често 
кому ни ци ра мо погле ди ма, наро чи то 
ако је насту пио неки незго дан тре ну
так, како не бисмо узне ми ри ли жену 
која је већ довољ но упла ше на, јер је 
у ново на ста лој ситу а ци ји у непо зна
том окру же њу, каже Мир ја на.

Вели ки број труд ни ца се одлу чу је 
за поро ђај уз помоћ епи ду рал не ане
сте зи је, који омо гу ћу је да се жена 
опу сти, чиме се и поро ђај убр за ва.  

 Од пре десе так годи на су уве де не 
лицен це за рад, које се обна вља ју на 
сва ких седам годи на. Пише мо струч
не радо ве, држи мо пре зен та ци је, 
иде мо на семи на ре. Ја сам има ла 
пре зен та ци ју на тему поро ђај уз 
помоћ епи ду рал не ане сте зи је, коле
ги ни ца је има ла спон та ни поро ђај и 
тако смо у пару одр жа ва ле пре да ва
ња и у дру гим гра до ви ма. Некад 
пише мо, некад слу ша мо пре да ва ња. 
Мени су бит не и ства ри које нису 
веза не стро го за аку шер ство, јер код 
нас дола зе жене које су на при мер 
дија бе ти ча ри, срча ни, бубре жни 
боле сни ци, са разним дијаг но за ма, 
потреб но је доста еду ка ци је, да би се 
зна ло какав при ступ зау зе ти, каже 
Мирјана. 

Јако је важно успо ста ви ти добар 
кон такт и кому ни ка ци ју у одно су 

поро ди ља  баби ца, за шта је, поред 
потен ци ја ла саме осо бе, потреб но и 
доста иску ства.

 Ми са нашим паци јент ки ња ма 
успо ста вља мо дру га чи ји однос него 
што је то потреб но на оста лим оде
ље њи ма, при сни ји и бли ски ји, више 
им се обра ђа мо као дру га ри це или 
мај ке, сестре. Дели мо њихо ве нај ин
тим ни је момен те, често се сти де ако 
су прво рот ке, лак ше се осе ћа ју ако 
смо с њима на ти,каже Мир ја на.

Њена коле ги ни ца, Боја на Балаш 
има 23 годи не, укуп но са волон ти ра
њем ради чети ри годи не. Првих годи
ну и по је ради ла у бок су са беба ма, 
од тад је у поро ђај ној сали. Мир ја на 
за њу каже да је брза и спрет на и ће 
јед ног дана бити одлич на баби ца.

 Гине ко ло шко аку шер ска сестра 
ми је било прва опци ја кад сам упи си
ва ла меди цин ску шко лу, испред 
општег сме ра. Нисам тач но зна ла 
шта све овај посао носи, у сми слу 
одго вор но сти, али што ми се сви ђа ло 
то што баби це пома жу да бебе дођу 
на свет. Леп је осе ћај кад, након што 

поро дим жену, видим мај ку како узи
ма бебу у сво је руке. Некад је тешко 
сми ри ти осо бу у тре ну ци ма самог 
поро ђа ја, допре ти до ње, ту тре ба 
бити доста стр пљив, тре ба бити пра
ви пси хо лог, каже Боја на.

Неми нов на је сарад ња коле ги ни ца 
из поро ђај не сале и бок са са беба ма. 
Ако је у пита њу дете које је пре вре
ме но рође но тре ба при пре ми ти инку
ба тор, кисе о ник, да би се дете одмах 
збри ну ло. У редов ним ситу а ци ја ма, 
када је све у реду, беба се ста вља на 
топли сто, на коме се тек рође на беба 
угре је и два сата по рође њу педи ја
тар ради пре глед. Сестре из бок са 
доно се бебе мама ма у собе и упу ћу ју 
их у про цес доје ња.

Међу на род ни дан баби ца је 5. мај, 
који се обе ле жа ва од 1992. годи не, а 
уста но ви ла га је Интер на ци о нал на 
кон фе де ра ци ја баби ца, чије је фор
ми ра ње ини ци ра ла гру па баби ца из 
Евро пе, углав ном из Бел ги је 1919. 
годи не и данас бро ји више од 90 чла
ни ца из пре ко 80 зема ља.

ТамараСивчев

МирјанаМладенов,БојанаБалашиЈованаРадуловић

Лепјеосећајкад,
наконштопородим
жену,видиммајку
какоузимабебу
усвојеруке.Некадје
тешкосмиритиособу
утренуцимасамог
порођаја,допрети
доње,тутребабити
достастрпљив,треба
битиправипсихолог,
кажеБојанаБалаш
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ХОБИ-АРХЕОЛОЗИИДАЉЕКОПАЈУПОСРЕМУ

Добарбизнисзбог
небригедржаве
Поред сви њо ко ља и чаше доброг 

вина, један од оми ље ни јих спор
то ва код Сре ма ца јесте и архе о

ло ги ја.  Да ли је у пита њу пука љубав 
пре ма тој нау ци, или је еко ном ска кри
за учи ни ла сво је, па се мно ги хва та ју 
овог солид но испла ти вог, али и забра
ње ног хоби ја, није тешко закљу чи ти. 
Као оми ље на лока ци ја за истра жи ва
ња овог типа, по заин те ре со ва но сти 
хобиархе о ло га, пред ња чи тери то ри ја 
Срем ске Митро ви це, јер, ваљ да је оно 
што ће се у цар ском гра ду про на ћи по 
пра ви лу и нај вред ни је. То нај вред ни
је, наше наци о нал но кул тур но бла
го, на овај начин редов но завр ша ва 
бог те пита где по белом све ту, а због 
неспрет ног руко ва ња, често бива и 
уни ште но. 

Пре ма речи ма Миро сла ва Јесре ти
ћа, кусто са Музе ја Сре ма из Срем ске 
Митро ви це, људи су овде увек про на
ла зи ли раз ли чи те пред ме те, али су их 
нека да, ско ро увек, доно си ли у Музеј.

– До деве де се тих годи на, људи 
који су слу чај но про на ла зи ли пред
ме те, као и они који су се бави ли 
тра же њем анти кви те та поред сво је 
основ не делат но сти, све што про на ђу 
доно си ли су у Музеј. Музеј је нека да 
имао фонд и отку пљи вао је тај мате
ри јал. Међу тим, када су изби ли рато
ви, Музе ји у нашој земљи нису има ли 
сред ста ва за откуп, па су људи поче
ли да тра же накуп це који су им пла
ћа ли, а, и даље им пла ћа ју пред ме те 
по знат но нижим цена ма од оних које 
могу да постиг ну на аук ци ја ма – при ча 
Миро слав Јесре тић.

Пре ма њего вим речи ма, оних који 
се баве недо зво ље ним архе о ло шким 
иско па ва њи ма у нашој земљи, а 
посеб но у Сре му, има мно го, а нај ве ћи 
про блем је то што они нема ју аде кват
но зна ње за врше ње иско па ва ња.

–  Њима је бит но само да про на
ђу пред мет  зла то, сре бро, нов чи ће. 
Оста вља ју хаос иза себе. Изла зе на 
терен са трак то ри ма и плу го ви ма који 
узо ру ско ро до метар дуби не, тако да 
оно испод земље често изло ме и уни
ште, а оно што може да се поку пи про
на ђу металдетек то ром – при ча Миро
слав и дода је да је нај ве ћи про блем 

у томе што на тај начин анти кви те ти 
бива ју уни ште ни, јер се њима не руку
је на пра ви лан начин. 

Таква ситу а ци ја била је и са недав
но про на ђе ним монок си лом у кори ту 
Саве. Како наво ди Миро слав Јесре
тић, било шта што је про на ђе но у 
реци, не би тре ба ло да се вади из 
њеног кори та без оба ве ште ња Музе ја.

– Монок сил је донет недав но и њега 
су про на шли људи који су га изву кли 
из реке. Поли ци ја је брзо одре а го ва ла 
и то је при мер добре сарад ње поли
ци је и Музе ја. Извла че ње тог чам ца 
из Саве није фах људи који су га про
на шли и нису сме ли ни да поми сле на 
то. Они нема ју нити дозво лу, нити зна
ње. Тај чамац је веко ви ма био у води, 
па је изва ђен, па се нагло суши... Он 
мора да се кон зер ви ра, а Музеј сва
ка ко нема довољ но про сто ра за њега, 
па смо нашли реше ње да га пре ме
сти мо у Руму, у Зави чај ни музеј – 
каже Миро слав Јесре тић и дода је да 
је за очу ва ње архе о ло шког насле ђа 
од кључ не важно сти сарад ња Музе ја 
са поли ци јом, али и са дру гим инсти
ту ци ја ма.

Пре ма пода ци ма које смо доби ли 
из Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци, број поје ди на ца који 
врше нео влашће на архе о ло шка 
истра жи ва ња у Сре му је вели ки, а 
при пад ни ци МУПа кон стант но врше 
поја ча не кон тро ле пре ла ска држав не 
гра ни це. Тако ђе, у окви ру сво јих 
редов них актив но сти, поли ци ја пре
вен тив но оби ла зи зашти ће не архе о
ло шке лока ли те те, како би се почи ни
о ци ухва ти ли на делу и спре чи ло 
нео вла шће но иско па ва ње, а послед
њи слу чај хва та ња почи ни о ца у току 

недо зво ље не рад ње био је почет ком 
децем бра.

У прет ход ном пери о ду, поли ци ја је 
реги стро ва ла и поје дин це који су се 
лажно пред ста вља ли као сарад ни ци 
инсти ту ци ја и осо ба овлаш ће них за 
иско па ва ња, а било је и слу ча је ва у 
који ма су поје дин ци фал си фи ко ва ли 
дозво ле за архе о ло шка иско па ва ња.

Казне за кри вич но дело нео вла
шће ног архе о ло шког иско па ва ња кре
ћу се од шест месе ци до пет годи на 
затво ра, уз нов ча ну казну. Нарав но, 
уко ли ко почи ни лац буде осу ђен.

Казнедопетгодиназатвора

МирославЈесретићпоредсунчаногсата
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Како каже, Музеј има одлич ну 
сарад њу са Поли циј ском упра вом у 
Срем ској Митро ви ци, посеб но са при
пад ни ци ма погра нич не поли ци је у 
Шиду, који су у више навра та хва та ли 
почи ни о це који су анти кви те те изно си
ли ван гра ни ца наше земље.

– Покре та ни су поступ ци, неки су 
завр ше ни, неки су у току. Музеј није тај 
који може да спре чи почи ни о це, али 
може мо да помог не мо у реша ва њу 
слу ча ја на суду. Чак ни ми као кусто си 
Музе ја Сре ма нема мо пра во да копа
мо било какав архе о ло шки лока ли тет 
без дозво ле Мини стар ства кул ту ре – 
при ча Миро слав Јесре тић и дода је да 
сва ко ко про на ђе анти кви тет, намер но 
или слу чај но, има рок од 24 часа да то 
при ја ви поли ци ји или Музе ју. 

Можда и нај зна чај ни ји пред мет, који 
се сада нала зи у Музе ју Сре ма, злат
ни авар ски појас, про на ђен је на иле
га лан начин. 

– Појас не би ни завр шио у Музе ју, 
да поли ци ја у Бео гра ду није ухва ти ла 
почи ни о це који су поку ша ли да га пре
про да ју. Ради се о људи ма из Чал ме, 

који су га, пре ма њихо вом при зна њу, 
про на шли на пади на ма Фру шке горе. 
Они су поли ци ји пока за ли место на 
којем су га нашли. Ако је то уоп ште то 
место, јер архе о ло зи који су након тога 
оба ви ли кра ће истра жи ва ње ту ништа 
нису нашли. Дру ги при мер је чуве ни 
сун ча ни сат, који је про на ђен у Срем
ској Митро ви ци при ли ком изград ње 
јед не куће. Човек који га је про на шао 

није одмах то при ја вио Музе ју, пла ше
ћи се да ће му архе о ло зи зау ста ви
ти радо ве. Ипак, када је завр шио са 
радо ви ма, осе тио је потре бу да дође 
у Музеј и каже шта је про на шао. То је 
леп при мер да може да се сара ђу је. 
Иако га није одмах при ја вио, хва ла 
му. Могао је да га излу па, иско ри сти 
као мате ри јал, и да нико не сазна за 
њега – рекао је Миро слав Јесре тић.

Про блем се, пре ма њего вим речи
ма, мора реша ва ти систем ски, а на 
томе тре ба да раде и Музеј, и поли ци
ја, и суд ство.

– Било је слу ча је ва када почи ни о ци 
нису били ни осу ђе ни. Суди је мора
ју бити боље инфор ми са не о Зако
ну о кул тур ним добри ма, а посеб но 
казне мора ју бити риго ро зни је. Ако се 
почи ни лац аде кват но казни, неће му 
пасти на памет, ни њему, ни њего вим 
коле га ма, да то поно во ура де. Ако 
он то ради годи на ма, а ви га хва та
те и пушта те, то нема сми сла – каже 
Миро слав Јесре тић и дода је да би 
аде кват но реше ње про бле ма било у 
понов ном фор ми ра њу буџе та у окви
ру Музе ја, који би поно во отку пљи вао 
анти кви те те. На тај начин, сва ко ко 
про на ђе пред мет могао би да га про да 
Музе ју и макар дели мич но би се спре
чи ло раси па ње анти кви те та по све ту 
путем раз ли чи тих неле гал них сај мо
ва анти кви те та или интер нет про да је. 
Ово ме у при лог гово ри и чиње ни ца да 
се, од како Музеј више нала за чи ма не 
испла ћу је новац, дра стич но сма њио 
број оних који их ту доно се.

Н.Милошевић

Почет ком деве де се тих годи на про
шлог века, бра ћа Козак из Чал ме, у 
око ли ни Срем ске Митро ви це про на
шла су злат ни авар ски појас из шестог 
века, пред мет од изу зет ног архе о ло
шког зна ча ја у све ту, који је у то вре
ме био про це њен на чак 20 мили о на 
немач ких мара ка.

Бра ћа су за мно го мањи новац појас 
про да ла посред ни ку из Бео гра да, а 
тада шња мили ци ја спре чи ла је њего ву 
про да ју ван гра ни ца земље. Истра гу је 
водио инспек тор Дра ган Кар ле у ша, у 
то вре ме заду жен за спре ча ва ње трго
ви не кул тур ним добри ма, и он је фото
гра фи је поја са донео у Народ ни музеј у 
Бео гра ду, где је закљу че но да се ради 
о пред ме ту непро це њи ве вред но сти. 

Након  шесто го ди шњег суђе ња, 
појас је доде љен на чува ње Музе ју 
Сре ма и овај важан архе о ло шки пред
мет је спа шен. Међу тим, у јав но сти се 
дуго при ча ло о поје ди ним нело гич но
сти ма веза ним за њего во про на ла
же ње. На месту које су бра ћа Козак 

пока за ла као оно где су појас нашли, 
архе о ло зи нису про на шли више ништа 
из те епо хе, што је чуд но, јер на било 
којем архе о ло шком нала зи шту се увек 
може про на ћи више пред ме та из исте 
епо хе. Тако су се поја ви ле при че да 
је про на ла же ње авар ског поја са било 
само зама зи ва ње очи ју јав но сти, да је 
неко дозво лио да он буде запле њен, 
како би се из земље изне ло нешто 
вред ни је.

Причаоаварскомпојасу

Дав не 1973. годи не, раде ћи као 
помоћ ни рад ник на архе о ло шким 
иско па ва њи ма оста та ка антич ког 
Сир ми ју ма, један митро вач ки гим на
зи ја лац про на шао је 33 рим ска злат
ни ка у оста ци ма угље ни са не коже. 
Реч је о Зла тен ку Кузмин цу, који је 
без дво у мље ња злат ни ке пре дао 
Музе ју Сре ма, где је утвр ђе но да су 
неки од њих непро це њи ве вред но
сти. 

Златенкови
златници

МоноксилкојијеизвађенизСаве
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ПРИМЕЊЕНАУМЕТНОСТСАЊЕРИБИЋМИЛИВОЈЕВИЋИЗЛАЋАРКА

Огледалаимајудушу
Рође на Тузлан ка, која живи у 

Лаћар ку, Сања Рибић Мили во је
вић, пра ви огле да ла, тач ни је, 

рамо ве за огле да ла. 
Њена прва љубав је умет ност, која је 

нај зад дошла на ред након нај ве ћих 
љуба ви, деце и супру га. После мла до
сти у немир ним годи на ма, које зау век 
обе ле же чове ка и при ку ју га чвр сто за 
земљу, усле ди ло је сазре ва ње кроз 
брак и поро ди цу. Раз ви ја ју ћи поро дич
ни посао, усме ра ва ли су децу ста зом 
само стал но сти, као и да обра зо ва ње и 
напо ран рад иду руку под руку.  

Пре око пет годи на, од шкољ ки доне
се них са лето ва ња, напра ви ла је огле

да ло за сво ју децу. Тако је при ча кре ну
ла да се раз ви ја. Гости и при ја те љи су 
се редом оду ше вља ва ли, желе ли да 
напра ви и њима, а Сања није била ни 
себич на, нити лења, јер веру је да рука 
која даје никад није пра зна.

– Та моја огле да ла су себи про кр чи
ла пут сву да по све ту, а мени отво ри ла 
пор тал у неки нови живот. Не знам како 
се деси ло, да дође до изло жбе у Цар
ској пала ти, отва ра њу је при су ство ва
ло пре ко 350 људи. После митро вач ке 
изло жбе усле ди ло их је неко ли ко по 
Срби ји и деси ми се Беч, 2015. годи не, 
који ми је отво рио сва вра та. Наша 
књи жев на зајед ни ца сара ђу је са удру

Дејан Лучић, публи ци ста и гео по ли
ти чар је отво рио њену прву изло жбу, 
и крстио Срећна огледала, поде лив
ши их на мушка и женска. Жен ска  
углав ном тво ри ситан вез или им 
пре фи ње ност даје нека нежна фор ма 
од вешто изгу жва не коже, док се у 
мушким огле да ста ме ност, јачи на и 
диви те им се на дру га чи ји начин. 

– Дао им је добро име јер она су 

мене заи ста усре ћи ла. Отво ри ла ми 
про лаз у један нов свет, про ши ри ла 
круг људи, уба ци ла међу људе отво
ре ни јег ума. И људи који су купи ли 
кажу да их огле да ло усре ћу је, да 
испред њега не можеш бити нерас по
ло жен. Кад обра тим пажњу на лица 
са фото гра фи ја изло жби, нема намр
ште них људи, сви су насме ја ни, каже 
Сања.

Женскаимушкаогледала

ТиркизрађенониксомсаФрушкегореиКапечодшкољкиизЈадранскогмора

Преокопетгодина,од
шкољкидонесенихса
летовања,направила
јеогледалозасвоју
децу.Такојеприча

кренуладасеразвија.
Гостиипријатељи

сусередом
одушевљавали,

желелиданаправии
њима,аСањаније

биланисебична,нити
лења,јерверуједа
рукакојадајеникад

нијепразна
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же њем Фокус у Бечу. Упо зна ла сам 
њихо ву пред сед ни цу, која ме је јед ном 
при ли ком, током нашег борав ка тамо, 
одве ла до гале ри сте Гин те ра Вахтла. 
Мој рад који му се вео ма допао, тако 
да сам тамо има ла изло жбу, у првом 
бицир ку у пала ти Пал фи. У окви ру 
изло жбе су били и Дани срп ске кул ту
ре, тако да је било јако лепо посе ће но, 
сећа се Сања.

До сад је напра ви ла пре ко сто огле
да ла. Супруг, каме но ре зац, је вели ка 
тех нич ка подр шка, он при пре ми шпер 
пло чу и напра ви нео п ход ну осно ву, по 
којој Сања ради без нацр та.

Шкољ ке, канап, камен чи ће лепи 
акрил ним леп ком, при чему је пер фек
ци о ни ста, јер ства ра пред мет који ће 
тра ја ти годи на ма, тре ба да буде отпо
ран на вла гу, како би могао да сто ји и у 
топлој соби као и у купа ти лу. 

Углав ном ради јед но по јед но огле
да ло. Рет ко оста не неко са недо вр ше
ним дета љем, што гово ри о томе да 
Сања свом раду при сту па озбиљ но и 
сва ки камен чић, шкољ ка, мор ска зве
зда, мор ски, реч ни или вино град ски 
пужић су се ту нашли с раз ло гом.

– Како га у том момен ту видим, тако 
га напра вим. Сва ко моје огле да ло има 
неку ком по зи ци ју, ни јед но нисам само 
„дохва ти ла и изле пи ла“. Сва ко пред
ста вља неку моју визи ју, оли че ње 
неког тре нут ка, али волим да радим и 
на зада те теме, каже Сања. 

Мате ри ја ли који ма Сања ства ра су 
шкољ ке, камен, канап, кожа, али ради
ла је и песком. 

 –  На Тасо су сам упо зна ла про фе со
ра сли кар ства, Роби ја, родом из Пуле. 
Кад је видео моја огле да ла и кад смо о 
њима раз го ва ра ли рекао је да сам чак 
има ла сре ћу што нисам ишла на ака
де ми ју, што ме нису усме ри ли, ука лу
пи ли, јер је ово тех ни ка до сад неви ђе
на на нашим про сто ри ма. Асам блаж 
углав ном раде са реци кли ра ним мате
ри ја ли ма, а нисам ни моза и чар. Ово је 
јед но став но нешто што се изро ди ло из 
моје гла ве. Гле да ла сам по интер не ту 
 или су од каме на, или од шкољ ки. Не 
рас по ла жем мор ским шкољ ка ма, сем 
кад их доне се мо с мора, као ни кора
ли ма. Радим са дунав ским шкољ ка ма, 
сав ским, оним што ми доне су при ја те
љи риба ри. После их перем, сре ђу јем, 
раз вр ста вам, каже Сања.

Што дуже и детаљ ни је загле да те 
рамо ве, они вас све више увла че у 
себе, оку пи ра ју и под сти чу машту. И у 
овој при чи уоп ште нема места фра зи 
попут  ствар укуса. Њена огле да ла 
могу да се допад ну сва ком. Сва су раз
ли чи та, а у сва ком од њих је при ме тан 
Сањин нена ме тљив стил и упра во су 
те руко тво ри не, доказ да на све ту 
посто ји савр шен ство и да се оно састо
ји од рав но те же, енер ги је и љуба ви.    

При ме ње на умет ност код нас није 
неце ње на, али још увек није у пот пу но
сти при хва ће на, те је Сањи на нашла 
сво је место и на колек тив ним изло жба
ма међу сли ка ри ма. 

Т.Сивчев

КУЛТУРНИЦЕНТАРРУМА:ФИЛМСКЕВЕЧЕРИ

Премијерафилма

Шта је човек, шта га чини чове
ком, шта је љубав, мржња, 
коли ко је важна поро ди ца, 

деца, може мо ли уби ти или опро сти ти, 
шта је сушти на живо та – то су пита ња 
на која одго вор дају људи раз ли чи
тих раса и веро и спо ве сти у изу зет ном 
доку мен тар ном фил му „Human“, као
пор трет нашег све та. 

Реч је о фил му фран цу ског фото гра
фа, еко ло га и нови на ра Јана Арту са 
Бер тра на из 2015. годи не, који је са 
сво јим тимом оби шао пре ко 50 зема
ља и интер вју и сао више од 200 људи 
широм све та. Сни ма ње је тра ја ло две 
годи не. Иако поти чу из раз ли чи тих 
кул ту ра и вера, одго во ри на поме ну
та суштин ска пита ња су изне на ђу ју
ће слич ни. Без обзи ра на све раз ли
ке, људе широм све та муче слич ни 
про бле ми, има ју слич не ста во ве и 
мишље ња, што нашу шаро ли ку врсту 
на широ ком про стран ству ове пла не те, 
ипак чини људ ском зајед ни цом. Филм 

који вре ди виде ти, јер ће вас нате ра
ти да се зами сли те и да неке ства ри 
не при ма те здра во за гото во, да је оно 
што има те за неког дру гог недо сти жно, 
а вама је нешто што се под ра зу ме ва.

Рум ска публи ка је у окви ру прве од 
неко ли ко филм ских вече ри, које ће 
Вор ки тим орга ни зо ва ти ове годи не, 
има ла задо вољ ство да прва у Срби ји 
погле да овај зна ча јан филм. Про јек ци
ја је одр жа на 15. јану а ра у холу Кул
тур ног цен тра. 

– Ово је поче так филм ских вече ри 
које орга ни зу је Вор ки тим, а ини ци ја
тор за про јек ци ју овог фил ма је била 
Мира Шво ња, наша чла ни ца. Није га 
било у нашим био ско пи ма, у Руми је 
вече рас њего ва пре ми је ра за Срби
ју, при ка зан је још у Загре бу. Филм се 
бави пита њи ма љуба ви, сми сла живо
та, сре ће… У фил му се виде и рет ки 
при зо ри Земље сни ма ни дро ном, а 
тре ћи сег мент је музи ка, која је ори
ги нал но рађе на за овај филм. Јед ну 
тему у фил му, песму Јерусалим пева и 
наша Див на Љубо је вић – рекао је Дра
ган Цакић, пред сед ник Вор ки тима.

Мира Шво ња је иста кла, да се садр
жа ји ма које орга ни зу је Вор ки тим,  
одлич но попу ња ва кул тур на пону да у 
гра ду. 

– Ми живи мо у тур бу лент ном вре ме
ну и често забо ра вља мо да има мо и 
емо ци ја, а овај филм упра во жели да 
нам пока же те емо ци је, као и чиње
ни цу да смо сви ми на пла не ти зајед
ни ца, са истим про бле ми ма, са истим 
мука ма и сре ћа ма. Овај филм пока зу је 
коли ко су људи јед но – дода ла је Мира 
Шво ња. 

Филм, који заи ста вре ди погле да
ти, потом се мало зами сли ти, шта је 
то суштин ски важно како бисмо били 
срећ ни!? С.Џ.

МирашвоњаиДраганЦакић



32 23. JANUAR 2019.  M NOVINE ФЕЉТОН

МИТРОВАЧКЕИЗАТВОРСКЕПРИЧЕ

ГрадоначелникЋираМилекић
ЂорђеЦвијановићсаНебојшомДрагановићем,припремакњигу–монографијуо

митровачкомзатвору,којатребадаугледасветлостданаовегодине.Тимповодом,
објављујемотекстове,којесуониВладимирЋосић,нашликаозанимљиведетаље
занашечитаоце

У вре ме ман да та првог начел ни ка гра да, Ћире Миле ки
ћа, деси ли су се мно ги важни дога ђа ји, који су ути ца
ли на раз вој гра да. Град ске вла сти у Митро ви ци су 

одво ји ле вој но гра ни чар ску згра ду у којој је рани је била 
сме ште на Глав на стра жа (данас згра да исто риј ског архи ва 
Срем) и пре у ре ди ле је у глав ну пошту. 

Име Ћире Миле ки ћа везу је се за доно ше ње одлу ке о 
град ском грбу, 1894. годи не, и град ском ста ту ту, 1898. годи
не. Заслу жан је и за јав ни про мет теле фо на у гра ду. Теле
фон је на про стор Митро ви це сти гао рела тив но рано. Два 
раз ло га ути ца ла су на то. 

Први, захва љу ју ћи Пан ти Михај ло ви ћу, при ја те љу и 
савет ни ку Нико ле Тесле, који је с вели ким енту зи ја змом 
кре нуо у оства ре ње сво је зна чај не иде је о пре но ше њу 
тоно ва на жеље ну уда ље ност посре до ва њем гал ван ске 
стру је још 1882. годи не, те тако допри нео да се теле фон 
усе ли у сусед ну Срби ју већ 1890. годи не, само 14 годи на 
након што је Алек сан дар Гре јем Бел у Аме ри ци, 1876. годи
не пред ста вио свој патент говор ног теле гра фа. 

Дру ги раз лог везан је за Хесну, јед но од нај ве ћих митро
вач ких насе ља. Хесну су осно ва ли немач ки коло ни сти, који 
су се досе ли ли 1827. годи не из гра да Обе ро де на, из немач
ке покра ји не Хесен. Иако су дошли у бога те и плод не кра
је ве, нај леп ше у тада шњој Аустро у гар ској држа ви, чежња 

за домо ви ном учи ни ла је да кон такт са ста рим зави ча јем 
не буде пре ки нут, те да се у Митро ви цу пре не су сви оби ча
ји и тра ди ци ја овог, тада већин ског ста нов ни штва у Хесни. 
Ностал гич но су и насе ље назва ли Хесна. Широ ке ули це, 
лепе куће и занат ске рад ње, гра ди ли су по узо ру на начин 
град ње у Хесе ну, а ино ва ци је о који ма су сазна ња доби ја ли 
из домо ви не при хва та ли су и угра ђи ва ли у свој начин 
живље ња, шире ћи исте иде је гра дом. При ча о њихо вом 

суна род ни ку из Фри дрих дор фа (покра ји на Хесен), Јоха ну 
Фили пу Рај су, кру жи ла је Хесном и заин те ре со ва ла град ске 
погла ва ре још 1861. годи не, када је мла ди и тален то ва ни 
науч ник свој патент теле фо на пред ста вио на пре да ва њу у 
Физи кал ном дру штву у Франк фур ту. 

Нови изум ста вљен је у јав ни про мет гра да на самом 
почет ку два де се тог века, што је јав ност сазна ла из недељ
не штам пе.

SRIEMSKENOVINE,Broj 74. U Vuko va ru, 14. ruj na 1904. 
godi ne, XVII. tečaj.

TelefonuMitrovici
Dne9.o.mj.predanjetelefonuMitrovici javnomprometu.

Dosadaimamjestnitelefon40predplatnika.

Prve usta no ve, koje su tele fon ski pove za ne u gra du bile su: 
Grad sko pogla var stvo, Sud be ni stol, Požar na koman da, Kra
ljev ska zemalj ska kazni o na, Voj na koman da i Upra va žele zni
ce. Kazni o na je, s obzi rom na nepo vo ljan, mar gi nal ni polo žaj u 
odno su na dru ge grad ske objek te, koji su se nala zi li bli že grad
skom cen tru, a sa koji ma je ima la stal ne kon tak te i poslov ne 
veze, pre ten do va la uspo sta vlja nju brze komu ni ka ci je na dalji
nu, što bi joj olak ša lo rad i funk ci o ni sa nje u sva kom pogle du. 

Veza se u prvo vre me odvi ja la izme đu usta no va jer je odziv 
gra đan stva na tele fon sku pret pla tu bio veo ma slab. Tele fon je 
prvih godi na bio čist luk suz, koji je malo ko sebi mogao da pri
uš ti. Tele fon ske mre že su se ubr za no širi le od momen ta kada 

Telefon,1896.god.
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je 1889. godi ne AlmonBraunStrauger kon stru i sao broj ča nik 
na tele fo nu. Usko ro su se poja vi le i prve tele fon ske cen tra le, a 
potom i jav ne govor ni ce, što je već 1907. godi ne Mitro vi ci omo
gu ći lo tele fon sku među me snu vezu sa Srbi jom.
SRIEMSKENOVINE, Broj 38. U Vuko va ru, 11. svib nja 1907. 
godi ne, XX. tečaj.

Državnitelefon
Početkomtekućegmjesecauvučenesutelefonskecentrale

RumaiMitrovicaumeđumjestni telefonskiprometssrbskim
centralama.Zaobičnerazgovoreod3časaimapristojbaupro
metusBiogradom2K,azaostalasrbskasredištapo2K50F.

Kiri lo Mile kić umro je u Gra cu, 22. avgu sta 1908. godi ne, gde 
se nala zio na dugo traj nom leče nju. Novi ne su opšir nim tek sto
vi ma i naslov nim stra na ma ovom tužnom, za grad i gra đa ne 
Mitro vi ce isto rij ski zna čaj nom doga đa ju, poklo ni le dužnu 
pažnju. 

SRIEMSKENOVINE, Broj 68. U Vuko va ru, 26. kolo vo za 
1908. godi ne, XXI. tečaj.

ĆiroplemenitiMilekić
IzGracanamsejavljažicom,dajeondeujednomsanatoriju

u subotuumroĆiropl.Milekić,mnogogodišnji načelnikgrada
Mitrovice.PokojnikrodomMitrovčanin,kojijeprevalio62.godi
ne,biojenarodnimzastupnikomnahrvatskomsaborusveod
god.1881.padozadnjesaborskeperijode, to jestdozadnjih
izbora,obavljenihumesecufebruaruovegodine.Zastupaoje
daklekrozsedamsaborskihperijoda78.izbornikotarMitrovicu.
Odgod.1884.dogod.1906.bio jekrozpetperijodabiranza
zastupnikanazajedničkiug.hrv.drž.saboruBudimpešti.God.
1884.i1897.izabraogajesaborčlanomregnikolarnedeputa
cije za obnovu financijalne nagodbe. Također je bio članom
raznihsaborskihodbora,redovitoodborazaproračun,komeje
krozduginizgodinabio i podpredsednikom.On jeuzeoviše
putarečusaboru.Predmetomnjegovihrazlaganjabilasuredo
vitopitanjagospodarstvene,ratarskeiprosvetneuprave.Bioje
takođeruvišenavrataizabranzaposlanikanasrpskinarodno
crkvenisaboruKarlovcima,dokgajegradMitrovicakaosvog
građanina,zauzetogzaunapređivanjenjegovihprobitaka,birao
krozmnogogodinasvojimnačelnikomiutojječastiprijejedne
godineproslaviodvadesetpetogodišnjicusvoganačelnikovanja.
Kakonamjavljaju,prenešenisumrtviostaciizGracauMitrovi
cu,tećesutrapredanibitiuporodičnojgrobnicimaterezemlje.
Večnamupamjat!

Sahra njen je u Mitro vi ci uz sve pri pa da ju će mu poča sti.

SRIEMSKENOVINE,Broj 70. U Vuko va ru, 2. ruj na 1908. 
godi ne, XXI. tečaj.

Ukopmitrovačkog
načelnikaMilekića
Kako nam pišu iz Mitrovice sahranjen je u prošli četvrtak

dugogodišnjinačelnikibivšinarodniposlanikĆiropl.Milekićuz
impozantno učestvovanje mitrovačkog građanstva i velikog
brojaodličnihžalobnihgostijusastrane.Naopelučinodejstvo
valo jedevet sveštenika, ana čelu imarhimandritmanastira
GrgetegaPantelićsadvorskimjerođakonomkarlovačkemitro
polijeHajdinomiprotojerejemRuvarcemkaoizaslanicimasrp
skepatrijaršije,daseodajezadnjapočastpokojnikukaoope
tovano izabranom poslaniku na srpskopravoslavnom crkve
nomsaboru.Odstranenašežupanijeprisustvovalisuukopug.
velikižupanImbropl.Hideketi ig.podžupanSvetozarGrubić
kaoipredstavnicisvihavtonošnihizajedničkihuredamestnih
društavaiustanova.

НОВИСЛАНКАМЕН

шакалијада
2.фебруара

На недав но одр жа ној 
лици та ци ји за закуп пијач
них места на пија ци у Инђи
ји, није било нових заку па
ца, иста као је Горан Жижић, 
члан коми си је која је спро
ве ла лици та ци ју.

Има ју ћи у виду, да се оче
ку је рекон струк ци ја пија це, 
тезге су дате у закуп на три 
месе ца. У делу зеле не пија
це заку пље но је 40 тезги, 
три у пар те ру и 13 у роб ном 
делу, док је у Бешки заку
пље но 12 тезги, које су изда
те на годи ну дана и могу се 

пла ти ти квар тал но, на три 
рате.

Како је иста као Жижић, 
за раз ли ку од прет ход них 
годи на, закуп ци тезги на 
Град ској пија ци у Инђи ји, 
закуп доби ја ју на три месе
ца, и док радо ви на рекон
струк ци ји не буду ком плет 
завр ше ни, закуп пла ћа ју 
по редов ној цени у пуном 
изно су. Пре о ста ле тезге на 
пија ци у Бешки, биће лици
ти ра не сва ког првог утор ка 
у месе цу.

М.Ђ.

14. тра ди ци о нал на лов но
тури стич ка мани фе ста ци ја 
Шакалијада,биће одр жа на у 
субо ту, 2. фебру а ра у Новом 
Слан ка ме ну. Из Ловач ког 
удру же ња Сланкаменац, 
које је и орга ни за тор ове 
мани фе ста ци је, пору чу ју да 
оче ку ју вели ки број лова ца 
из свих кра је ва Срби је, али 
и зема ља у окру же њу. 

Про грам почи ње у седам 
часо ва, када кре ће реги
стра ци ја уче сни ка и тра је до 
8:30 часо ва.

 Након тога, сви зајед
но иде мо до спо ме ни ка 
бит ке код Слан ка ме на, где 
ћемо при пре ми ти зајед нич
ки ловач ки дору чак, уз дру
же ње, које ће тра ја ти око 
сат и по вре ме на. Ловач ки 
дору чак под ра зу ме ва шта
по ве са сла ни ном и коба си
цом које пече мо на ватри, и 
то је већ уоби ча је ни риту
ал међу лов ци ма. Позна то 
је да ћемо упа ли ти пет или 
шест ватри, с обзи ром на 

то, да је вели ки број уче сни
ка који су наја ви ли дола зак. 
Након доруч ка, око 10 часо
ва, почи ње лов  обја снио је 
Дра жен Крче лић из Ловач
ког удру же ња Сланкаменац 
и додао:

 Огла ша ва њем почет
ка, кре ће хај ка на шака ла, 
одно сно кру жни лов, који 
тра је нешто више од два 
сата. Након лова се поно
во вра ћа мо до спо ме ни ка, 
а ода тле и до про сто ри ја 
дома Хрват ског кул тур но
умет нич ког дру штва „Стје
пан Радић“, где је орга ни
зо ван све ча ни ручак, који 
под ра зу ме ва ловач ки гулаш 
и дру же ње, уз музи ку и том
бо лу.
Шакалијадасе сва ке годи

не орга ни зу је уз подр шку 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја, а орга ни
за то ри шаљу пору ку, да ће 
се потру ди ти и  оправ да ти 
оче ки ва ња свих уче сни ка и 
гости ју. М.Ђ.

ИНЂИЈА

Закуппијачнихтезги
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Slavi{a Krsmanovi}
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Миљамадалеко

Посрнулигиганти
Већи на европ ских фуд бал ских лига 

су наста вље не после кра ће зим ске 
пау зе. И док се они нај ја чи боре за врх 
табе ле, тре ба спо ме ну ти два поср ну ла 
гиган та, који ма у овој сезо ни не цве та
ју руже. Реч је о Ман че стер Јунај те ду и 
Реал Мадри ду. Веро ват но су већ сада 
испа ли из трке за титу лу, што је сва ка
ко пре се дан, с обзи ром на то да је тек 
јану ар.

И јед ни и дру ги су има ли про бле ма 
почет ком сезо не. Јунај тед због суко ба 
на рела ци ји Мури њо  Пог ба, а Реал 
због чиње ни це да је Ронал до отпер јао 
у Ита ли ју.

Овде бих се мало више задр жао на 
енгле ском клу бу. Већ сам рани је писао 
о томе да ће један од дво ји це посеб
них  доби ти ногу. Кола су се сло ми ла 
на Мури њу који је у децем бру попио 
отказ. На место тре не ра је поста вљен 
бив ши играч Ман че сте ра Оле Гунар 
Сол скјер. Еки па од њего вог дола ска 
(или Мури њо вог одла ска) игра као 
пре по ро ђе на. Одјед ном сви зна ју да 
игра ју фуд бал, зала жу се, трпа ју голо
ве и побе ђу ју. Јасно је сви ма да је у 
неком момен ту еки па бој ко то ва ла пор
ту гал ског струч ња ка и ста ла на стра ну 
Пола Пог бе. То је цена коју често тре
нер мора да пла ти ако уђе у сукоб са 
нај у ти цај ни јим и нај ску пљим игра чем у 
тиму. Пог ба игра никад боље и чини се 
да води клуб ка пла сма ну у Лигу шам
пи о на. На титу лу могу да забо ра ве. 
Мно го је бодо ва про су то у првом делу 
сезо не. Да ли је Пог ба веран свом клу

бу и саи гра чи ма па зато кида на тере
ну? Веру јем да није. И веру јем да ће, 
чим му се ука же при ли ка, запа ли ти из 
Ман че сте ра. Сво је је исте рао до кра ја, 
његов нај ве ћи непри ја тељ је добио 
ногу.

А што се Реа ла тиче, личе на еки пу 
која је изгу би ла иден ти тет. Оти шао им 
је нај бо љи играч који је обе ле жио 
послед њу деце ни ју свет ског фуд ба ла. 
Уда рац од којег ће се ипак тешко опо
ра ви ти. Осло ни ли су се на Гере та Беј
ла као њего вог наслед ни ка, али овај 
баш и не пока зу је лидер ски потен ци
јал. Тешко је иза ћи из Ронал до ве сен
ке.

Некидругирукомет
Свет ско првен ство у руко ме ту, које 

се игра у Немач кој и Дан ској, се захук
та ва. Нажа лост без наше репре зен та
ци је. Неја ка селек ци ја селек то ра Перу
ни чи ћа није могла да про ђе гру пу. 
Рекло би се да није изне на ђе ње с 
обзи ром на то у каквом нам је ста њу 
руко мет. Одви кли смо се од гле да ња и 
нави ја ња за наше. Мно го је ту хао са, 
суко ба, про ме на у Саве зу и селек ци ји. 
Перу ни чић је на тур нир повео неке 
нове клин це, али је еви дент но да смо 
од јачих селек ци ја миља ма дале ко. 
Све ми је било јасно када сам одгле
дао тек му изме ђу Немач ке и Фран цу
ске. То је неки дру ги руко мет. То се код 
нас не игра. А и шта оче ки ва ти од 
земље у којој је руко мет мањевише 
на нивоу ама тер ског бавље ња спор
том и волон ти ра ња? Нема ни пара, ни 

инфра струк ту ре. И оно мало што 
ваља, запа ли пре ко. Кан да наш руко
мет и фуд бал деле исту суд би ну.

Сузекојесуобишлесвет
У Аустра ли ји се тени се ри чва ре на 

сун цу и боре се за прву Грен слем 
титу лу у годи ни. Док се пише овај 
текст, Ђоко вић је још у игри и наста
вља где је стао кра јем про шле годи не.

Међу тим, овде је ипак Енди Мареј 
тај који обе ле жио тур нир. Нарав но, не 
због сво је игре, јер је испао већ у 
првом колу. Несрет ни Мареј је наго ве
стио сво је повла че ње из про фе си о
нал ног тени са. Раз лог су број не повре
де леђа и кука. Пла ни рао је да се 
опро сти на ово го ди шњем Вим блдо ну, 
међу тим, како ства ри сто је, мора ће 
уско ро на опе ра ци ју. То ће можда зна
чи ти и његов дефи ни тив ни опро штај 
од тени са.

Тужна сце на у којој кроз сузе обја
вљу је ову вест, оби шла је свет. И заи
ста, то је тени сер који је уз Феде ре ра, 
Нада ла и Ђоко ви ћа обе ле жио јед ну 
еру. Тени сер који је имао огро ман 
потен ци јал, али ипак није успео до кра
ја да га „унов чи“. Нај ви ше због чиње ни
це да је играо у исто вре ме када и ова 
тро ји ца. Зато ваљ да и не чуди што 
кари је ру завр ша ва ишча ше ног кука. 
Тре ба ло је вија ти све те Феде ре ро ве 
фрћоке, Нада ло ве топ спинове и 
Ђоко ви ће ве бекхендпаралеле.

Шалу на стра ну, један вели ки тени
сер одла зи у пен зи ју. Нека се спре ми 
Феде рер.
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У поне дељк, 14. јану а
ра испред Спорт ског 
цен тра у Шиду, заљу

бље ни ци у шет њу, кре ну ли 
су пут шестог ново го ди
шњег мара то на. Чла но ви 
пла ни нар ских дру шта ва и 
рекре а тив ци су ове годи не, 
у нешто мањем бро ју кре
ну ли путем на три ста зе. 
Основ на ста за је била дуга 
16,8 кило ме та ра, сред ња 
32,4 кило ме та ра, а она нај
ду жа изно си ла је 42,2 кило
ме та ра. Уче сни ци шид ског 
мара то на нису били само 
из Шида, већ их је било из 
Мађар ске, Босне, Руме, 
Бео гра да, Новог Сада, Кра
гу јев ца, При је по ља. Орга
ни за тор и идеј ни тво рац 
ове мани фе ста ци је је чуве
ни пла ни нар, чија љубав 
пре ма свим спорт ским 
актив но сти веза ним за ову 
дисци пли ну се иска зу је на 

више начи на, др Сло бо дан 
Лалић. 

 Ове годи не је мањи број 
уче сни ка, пошто је рад
ни дан, а про шле годи не је 
била неде ља, па је било 
296 уче сни ка. Пози тив на је 
атмос фе ра, биће ово лепо 

иску ство и под стрек за неко 
наред но пеша че ње. Oве 
годи не нема мо тре кинг лигу, 
али и поред тога, оче ку јем 
да ће сви уче сни ци ужи ва
ти и так ми чи ти се сами са 
собом  рекао је пред старт 
Лалић.

Зоран Кур тић из Шида, по 
тре ћи пут уче ству је у мара
то ну, чети ри пута је уче ство
вао и на мара то ну на Попо
ви ци.

  Чети ри пута недељ но 
рекре а тив но тре ни рам и то 
1015 кило ме та ра шет ње. 
Спре ман сам, а уче ство ва
ћу на сред њој ста зи од 32,4 
кило ме тра  рекао је Кур тић.

Нај бо љи на ста зи од 42,2 
кило ме та ра био је Рат ко 
Мак си мо вић, на сред њој 
ста зи, први је сти гао Милан 
Векић, а на оној нај кра ћој 
Јован Цуцић. Нарав но ово 
је била при ли ка не само за 
чла но ве пла ни на р ских дру
штва већ и за све оста ле, да 
про ве ре сво ју кон ди ци ју.

Мара тон је орга ни зо ва
ло Пла ни на р ско дру штво 
Железничар из Шида, уз 
помоћ спон зо ра. 

Д.Попов

шИД:НОВОГОДИшЊИМАРАТОН

Провераиздржљивости

дрСлободанЛалић ЗоранКуртић

ЖКгКСРЕМ-РУМА

ДругоместоуСуперлиги
Рум ске кугла ши це у нову годи ну су 

ушле у добр ој фор ми и већ забе ле
жи ле успе хе у одр жа ним так ми че њи
ма.

Чла ни це ЖКгК Срем Татја на Ман
дић и Ани ца Рада ко вић су тако са 
првен ства Вој во ди не обез бе ди ле 
про лаз на првен ство Срби је. 

Тако ђе, Татја на Ман дић је осво ји
ла и дру го место на вели ком међу на
род ном тур ни ру у Бач кој Топо ли. 

– Наша еки па је у десе том колу 
Супер лиге, као дома ћин на кугла ни 
у Голу бин ци ма, побе ди ла одлич ну 
еки пу зре ња нин ског Баната резул
та том 5:3, са 15 чуње ва раз ли ке. 

Утак ми ца је, до самог кра ја, била 
вео ма ква ли тет на и неиз ве сна, а нај
бо љи резул тат је оства ри ла Татја на 
Ман дић која је обо ри ла 546 чуње ва. 
Тако наста вља мо са добрим резул
та ти ма, иако има мо већ хро нич ни 
недо ста так финан сиј ских сред ста ва 
– каже Јован ка Ралић, пред сед ни ца 
ове успе шне еки пе. 

Захва љу ју ћи овом резул та ту рум
ске кугла ши це су задр жа ле дру го 
место на табе ли Супер лиге и тако и 
даље има ју реал не шан се у трци са 
еки пом Алименте за шам пи он ску 
титу лу.

С.Џ.
 Румскекуглашице
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СПОРТСКИСАВЕЗПЕЋИНЦИ

Лауреати-пример
будућимгенерацијама
Све већи број нај мла ђих на спорт

ским тере ни ма, све већи број 
спорт ских клу бо ва и поје ди на ца, 

број на спорт ска так ми че ња, резул тат 
су несе бич ног анга жо ва ња пећи нач ког 
Спорт ског саве за Раз вој спор то ва, а 
доде ла годи шњих при зна ња, један је 
од начи на да се они нај вред ни ји и нај
у спе шни ји награ де. Тим пово дом, 
синоћ су у Спорт ској хали у Доњем 
Товар ни ку, у при су ству пред став ни ка 
свих 40 клу бо ва чла но ва, пред став ни
ка локал не само у пра ве и јав ног живо
та општи не Пећин ци, уру че не Годи
шње награ де Спорт ског саве за Раз вој 
спор то ва нај у спе шни ји ма у 2018. годи
ни.

На почет ку офи ци јел ног дела вече
ри, у име орга ни за то ра при сут не је 
поздра вио Сини ша Ђокић пред сед ник 
Спорт ског саве за. 

– За ових шест годи на, Спорт ски 
савез је изра стао у орга ни за ци ју, која 
оку пља 2.000 спор ти ста из наше 
општи не, а са јасним циљем  да под
стак не мо наше мла де спор ти сте на 
још пре да ни ји рад и пости за ње још 

бољих резул та та, јер они су при мер 
пожр тво ва но сти и упор но сти који 
жели мо да пре не се мо на нове гене ра
ци је. Нарав но, ова кав успон не би био 
могућ без подр шке локал них инсти ту
ци ја, а пре све га, без подр шке пећи
нач ке локал не само у пра ве, захва љу ју
ћи којој смо у могућ но сти да сва ке 
годи не награ ди мо нај бо ље уче ни ке 
лето ва њем, као и да у сарад њи са 
пећи нач ким базе ни ма орга ни зу је мо 
бес плат ну шко лу пли ва ња за сву нашу 
децу, као и бес пла тан улаз на базе не 
за одлич не уче ни ке – рекао је Ђокић и 
додао да без зајед нич ког рада, међу
соб не подр шке и раз у ме ва ња ни Савез 
као орга ни за ци ја, ни спорт ски колек ти
ви, ни поје дин ци не би успе ли да 
постиг ну резул та те на које сви може мо 
да буде мо поно сни.

Награ де нај бо љим спор ти сти ма и 
спорт ским клу бо ви ма уру чи ла је пред
сед ни ца Скуп шти не општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки, која је 
том при ли ком тако ђе нагла си ла зна чај 
међу соб не сарад ње и подр шке.

– Општи на Пећин ци се још 2012. 

годи не опре де ли ла да пре све га ула же 
у раз вој ама тер ског, омла дин ског и 
школ ског спор та, јер се на тај начин 
доби ја нај ши ра база мла дих људи 
окре ну тих спор ту и здра вом начи ну 
живо та. Шест годи на касни је све до ци 
смо да је ова стра те ги ја била исправ
на, јер данас, како смо чули, Спорт ски 
савез Раз вој спор то ва оку пља око 
2.000 људи који се актив но баве спор
том, што је за општи ну од 20 хиља да 
ста нов ни ка заи ста респек та бил на 
цифра. Нарав но, све то не би било 
могу ће без јед не тако јаке орга ни за ци
је каква је Спорт ски савез, која је 
основ на покре тач ка сна га свих спорт
ских актив но сти у нашој општи ни, 
било да су у пита њу зва нич на спорт
ска так ми че ња у који ма уче ству ју наши 
клу бо ви, било да је реч о школ ским 
так ми че њи ма – иста кла је Кова че вић 
Субо тич ки.

У јуни ор ској кон ку рен ци ји титу лу 
нај бо љег спор ти сте понео је кошар
каш Срем Баскета Милош Ђукић, а 
нај у спе шни ја јуни ор ка за 2018. годи ну 
је одбој ка ши ца Младост 07 Неве на 

Добитницинаграда
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Ива нић, док је титу лу нај бо ље јуни ор
ске еки пе за про те клу годи ну понео 
ОК Младост07. У кате го ри ји сени о ра, 
за нај у спе шни јег про гла шен је Вла дан 
Нинић фуд ба лер Слободе срем ско ли
га ша из Доњег Товар ни ка, а за нај бо

љу сени ор ку Љуби ца Ште тић из пећи
нач ког Фит нес клу ба Фит&Вел нес која 
је пости гла запа же не резул та те у 
гире вој дисци пли ни. Нај бо ља сени ор
ска еки па у 2018. годи ни је ФК Доњи 
Срем 2015 из Пећи на ца. 

За нај бо љег тре не ра у про те клог 
годи ни Спорт ски савез награ дио је 
Жив ка Миси ра чу тре не ра КК Срем
Баскет из Пећи на ца, док је титу лу 
нај бо љег спорт ског рад ни ка понео 
фуд ба лер и тре нер ФК Шумар из Ога
ра, Милан Радој чић.

Награ де нај у спе шни ји ма у школ
ском спор ту уру чи ла је начел ни ца 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци 
Дра га на Крстић. За нај бо љег спор ти
сту про гла шен је Нико ла Коцо ље вац 
уче ник ОШ „Сло бо дан Бајић Паја” из 
Пећи на ца, а нај у спе шни ја спор тист ки
ња за 2018. годи ну је Тео до ра Ива нић 
уче ни ца ОШ „Душан Јер ко вић Уча” из 
Шима но ва ца. Нај бо љи спор ти ста у 
кате го ри ји сред њо шко ла ца је Мар ко 
Митро вић уче ник СТШ „Милен ко Вер
кић Неђа”, нај бо ља спор тист ки ња је 
Вања Пет ко вић, нај бо љи настав ник 
физич ког вас пи та ња је Бојан Алек сов, 
док је титу лу шко ле која је у про те клој 
годи ни била нај у спе шни ја на спорт
ским так ми че њи ма поне ла пећи нач ка 
основ на шко ла. 

У име награ ђе них при сут ни ма се 
обра ти ла Љуби ца Ште тић, која је том 
при ли ком иста кла зна чај подр шке 
локал не само у пра ве али и Спорт ског 
саве за малим клу бо ви ма и неа фир ми
са ним спор то ви ма у нашој општи ни. 

– Желе ла бих пре све га да се захва
лим Општи ни Пећин ци и Спорт ском 
саве зу на уру че ном при зна њу, али и 
да истак нем коли ко смо сви зајед но 

срећ ни што живи мо у општи ни која 
толи ко бри не и ула же у физич ко, а 
самим тим и мен тал но здра вље њених 
ста нов ни ка. Тако ђе, хва ла мојој поро
ди ци, при ја те љи ма и чла но ви ма клу ба 
који су ми пру жи ли без ре зер вну подр
шку без које ја не бих данас била овде 
– рекла је Ште тић.

Поред награ да нај у спе шни јим спор
ти сти ма и спорт ским колек ти ви ма Раз
вој спор то ва тра ди ци о нал но награ ђу је 
и уста но ве нај за слу жни је за уна пре ђе
ње спор та у општи ни Пећин ци. Спе ци
јал ним пла ке та ма за допри нос раз во ју 
спор та награ ђе ни су Општи на Пећин
ци, Поли циј ска ста ни ца Пећин ци, 
Ловач ко дру штво Доњи Товар ник, 
пећи нач ки Дом здра вља „др Дра ган 
Фун дук” и сада већ бив ша начел ни ца 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти 
општи не Пећин ци Сне жа на Гагић, а 
пла ке те је уру чио пред сед ник Спорт
ског саве за Сини ша Ђокић.

Као и сва ке годи не, Спорт ски савез 
је свим клу бо ви ма чла но ви ма, основ
ним шко ла ма и пред школ ској уста но ви 
на поклон доде лио ком пле те спорт ске 
опре ме и рекви зи та по избо ру, које су 
уру чи ли Зоран Вој кић заме ник пред
сед ни ка Општи не Пећин ци и Дра га на 
Крстић начел ни ца Општин ске упра ве.

Све ча ност доде ле Годи шњих награ
да Спорт ског саве за уве ли ча ла је сво
јим насту пом и мла да вокал на солист
ки ња Тео до ра Радо са вље вић, која је 
на почет ку све ча но сти отпе ва ла хим ну 
Божеправде, као и касни је током про
гра ма две песме, док су чла но ви Фол
клор ног дру штва Извор Доњи Товар
ник игра ма из Шума ди је и Бана та 
побра ли ова ци је у доњо то вар нич кој 
Спорт ској хали.
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ОВАН: Под стак ну ти 
сте нечи јом при чом о 
новим иде ја ма али о 
послов ној сарад њи, 

тако да има те жељу да се опро
ба те у неким нео бич ним ситу а ци
ја ма. Ако се орга ни зу је те на 
добар начин, онда врло успе шно 
може те да завр ши те низ послов
них дого во ра на раз ли чи тим стра
на ма. У љубав ном живо ту или од 
свог парт не ра оче ку је те више 
роман тич них ужи та ка. 

БИК: При ме ћу је те 
про ме не у свом окру
же њу и тра жи те нај
бо ље реше ње за низ 

пита ња која вам се наме ћу. 
Посто је оба ве зе које зах те ва ју 
стрикт но пошто ва ње пра ви ла или 
вре мен ских роко ва. У одно су са 
воље ном осо бом све сте бли жи 
оства ре њу зајед нич ких жеља. 
Пре пу сти те се осе ћа њи ма да вас 
воде и то ће вас још више при бли
жа ва ти осо би која вам је дра га. 

БЛИЗАНЦИ: Нала зи
те се у доброј фор ми 
и у сјај ној при ли ци да 
оства ри те неке дуго

роч ни је послов не инте ре се. Учи
ни те све што је потреб но да при
до би је те подр шку код већи не 
сарад ни ка из свог окру же ња. 
Нови дога ђа ји који вас пра те у 
љубав ном живо ту делу ју зани
мљи во и охра бру ју ће. Осе ћа те 
вели ки емо тив ни занос и задо
вољ ство уз бли ску осо бу. 

РАК: Нала зи те се у 
ства ра лач кој фази и у 
дого во ру са сво јим 
сарад ни ци ма поку ша

ва те да ускла ди те раз ли чи те 
послов не инте ре се. Избе га вај те 
ривал ске одно се са неис то ми
шље ни ци ма. Нај бо ље је да сво ју 
енер ги ју посве ти те тема ма које 
спа да ју у при о ри тет не оба ве зе. 
Иако инси сти ра те на откри ва њу 
исти не и суче ља ва њу, има те осе
ћај да бли ска осо ба при кри ва 
неке дета ље.  

ЛАВ: Сва ки потез 
добро испла ни рај те и 
немој те дозво ли ти да 
због сит них инте ре са 

напра ви те почет ни про пуст или 
да изгу би те пове ре ње неких 
сарад ни ка. Осе ћа те нови емо тив
ни узлет и жели те да оства ри те 
све сво је наме ре, без обзи ра на 
повре ме но парт не ро во нера зу ме
ва ње. Задр жи те само по у зда ње и 
опти ми зам. 
 

ДЕВИЦА: Пажљи во 
ана ли зи рај те сво је 
сарад ни ке и ком плет
ну ситу а ци ју на 

послов ној сце ни како бисте доне
ли низ исправ них одлу ка. Ста ло 
вам је да у дого во ру са око ли ном 
дефи ни ше те пра ве вред но сти и 
да оства ри те све сво је циље ве. 
Неко вам је накло њен и то пози
тив но делу је на ваше само по у
зда ње. Раду је вас нови дога ђа ји у 
при ват ном живо ту. 

ВАГА:Потреб но је да 
се рас те ре ти те од 
додат них оба ве за, али 
нема те довољ но 

енер ги је да се анга жу је те на 
више стра на исто вре ме но. У 
досто јан стве ном сти лу и без 
суви шних пита ња при хва ти те све 
кори сне суге сти је или речи кри ти
ке које вам упу ћу ју бли ски сарад
ни ци. Желе ли бисте да успо ста
ви те бољу кон тро лу над новим 
дога ђа ји ма у љубав ном живо ту. 

шКОРПИЈА: Оче ку је 
вас нови успех или 
шира афир ма ци ја у 
послов ним кру го ви ма. 

Потру ди те се да пра вил но испу
ни те све сво је оба ве зе, без пси хо
ло шког при ти ска или так ми чар
ских аспи ра ци ја. Завр шни резул
та ти пред ста вља ју нај бо ље мери
ло вред но сти. У љубав ном одно
су пре пу сти те свом парт не ру 
пра во на одре ђе не уло ге или 
изве сну доми на ци ју. 

СТРЕЛАЦ: Кад год се 
нала зи те пред неком 
сло же ном ситу а ци јом 
или послов ним иза зо

вом, упо тре би те сво је нај ја че аду
те и тра жи те ефи ка сно реше ње. 
Има те низ пред но сти у одно су на 
сво је сарад ни ке из окру же ња и 
добру вољу да се иска же те у нај
бо љем све тлу. Све оно што чини
те у овом пери о ду би тре ба ло да 
вам доне се дуго роч не ефек те. 

ЈАРАЦ: Ако раз ми
шља те на пози ти ван 
начин, онда мно ге 
послов не при ли ке 

може те успе шно да реа ли зу је те 
без обзи ра на почет не ком пли ка
ци је. Посре ћи ло вам се да има те 
ширу накло ност у кру гу сарад ни
ка и да су сим па ти је ути цај них 
осо ба на вашој стра ни. Сада је 
пово љан тре ну так да инве сти ра
те на више стра на. У љубав ном 
одно су са парт не ром пред о се ћа
те да вам пред сто ји нека још 
узбу дљи ви ја деша ва ња. 

ВОДОЛИЈА: Откри ва
те нове и кори сне 
дета ље о послов ној 
сарад њи и у вези про

бле ма који вас пра ти на рела ци ји 
са јед ном мла ђом осо бом. Дакле, 
мора ће те неког раз у ве ри ти да су 
вас непра вед но опту жи ва ли, али 
немој те зане ма ри ти ни помоћ коју 
вам нуде бли ски при ја те љи. Лак
ше вам је кад сте сами и онда 
пот пу но сми ре но ана ли зи ра те 
свој однос са воље ном осо бом. 

РИБЕ: Добро сте 
инфор ми са ни о новим 
при ли ка ма на послов
ној сце ни и ста ло вам 

је да оства ри те низ зна чај них 
циље ва. Нала зи те се у сјај ној 
фор ми и оправ да но са вели ком 
дозом опти ми зма про це њу је те 
исход у послов ним пре го во ри ма. 
Сми шље но одла же те суо ча ва ње 
са одре ђе ним диле ма ма у љубав
ном живо ту. 

VREMEPLOV
23.јануар

1898. Ро ђен је Сер геј Ми хај ло
вич Еј зен штејн, нај зна чај ни ји 
ру ски филм ски ре жи сер. Ње гов 
филм Оклопњача Потемкин 
(1925), јед но је од ре мекде ла 
филм ске умет но сти.
1928. Ро ђе на је фран цу ска 
филм ска глу ми ца Жа на Мо ро.

24.јануар
41. У за ве ри Се на та, вој ске и 
пре то ри ја на ца, при пад ни ци 
пре то ри јан ске гар де уби ли су 
рим ског ца ра Ка ли гу лу. Омра
жен због ра сип но сти, ме га ло
ма ни је и де спо ти зма у сво је 
вре ме, у исто ри ју је ушао као 
јед на од нај гро теск ни јих цар
ских лич но сти.
1965. Умро је ен гле ски др жав
ник и пи сац Вин стон Чер чил, 
пре ми јер Ве ли ке Бри та ни је 
194045. и 195155, јед на од 
нај мар кант ни јих по ли тич ких 
лич но сти 20. ве ка, до бит ник 
Но бе ло ве на гра де за књи жев
ност 1953. го ди не за ме мо а ре 
из Дру гог свет ског ра та.

25.јануар
1919. Осно ва на Ли га на ро да, 
пре те ча Ује ди ње них на ци ја.
1997. Од те шких по вре да до би
је них при ли ком по ку ша ја са мо
у би ства 16. ја ну а ра, на Вој но
ме ди цин ској ака де ми ји у Бе о
гра ду умро срп ски књи жев ник и 
бив ши пот пред сед ник Ре пу бли
ке Срп ске Ни ко ла Ко ље вић.

26.јануар
1788. Бри тан ски бро до ви с 
пр вим на се ље ни ци ма из 
Ен гле ске, укљу чу ју ћи гру пу 
ро би ја ша, упло ви ли у за лив 
Бо та ни Беј, Сид неј, у Аустра ли
ји, где су осно ва ли ко ло ни ју.
1990. Умр ла аме рич ка филм
ска глу ми ца Ава Гард нер. Сни
ми ла око 60 фил мо ва.

27.јануар
1926. Ен гле ски про на ла зач Џон 
Ло ги Берд у Лон до ну пр ви пут 
јав но де мон стри рао те ле ви зи ју. 
1945. Со вјет ске је ди ни це осло
бо ди ле Аушвиц, на ци стич ки 
кон цен тра ци о ни ло гор у Дру
гом свет ском ра ту, у ко јем је 
уби је но 1,5 ми ли о на љу ди, 
ме ђу ко ји ма ви ше од ми ли он 
Је вре ја. Тај да тум обе ле жа ва 
се у Евро пи као Дан хо ло ка у
ста.

28.јануар
1573. По че ла ве ли ка хр ват ско
сло вен ска се љач ка по бу на под 
вођ ством Ма ти је Гуп ца. По бу на 
у кр ви угу ше на 9. фе бру а ра, а 
њен во ђа за ро бљен и по сле 
не ко ли ко да на умро од по сле
ди ца му че ња.

29.јануар
1412. У Но вом Бр ду из дат 
За кон о руд ни ци ма Де спо та 
Сте фа на, ко ји са др жи дра го це
не по дат ке о на чи ну жи во та 
срп ског на ро да на по чет ку 
XVве ка. За ко ник зна ча јан до ку
мент срп ске пи сме но сти и срп
ског прав ног си сте ма у сред
њем ве ку.

HOROSKOP

Среда,23.(10)јануар
Све ти Гри го ри је Ниски; Пре по
доб ни Доме ти јан Мити лин ски

Четвртак,24.(11)јануар
Пре по доб ни Тео до си је Вели ки; 
Пре по доб ни Миха и ло

Петак,25.(12)јануар
Све та муче ни ца Тати ја на; Ико
на Мле ко пи та те љи ца

Субота,26.(13)јануар
Св. муче ни ци Ермил и Стра то
ник (Ода ни је Бого ја вље ња)

Недеља,27.(14)јануар
Све ти Сава, Први Архи е пи скоп 
срп ски – Савин дан

Понедељак,28.(15)јануар
Пре по доб ни Павле; Пре по доб
ни Гаври ло Лесновс ни

Уторак,29.(16)јануар
Часне вери ге Св. апо сто ла 
Петра; Преп. Роми ло Рава нич ки

Crkveni
kalendar

•Коликодугонештотре-
бада стојинаопачкеда
бипосталонормално?
• У ресторану доручку-
јемнаплејбек.Докдруги
једу,јазевам.
• Прво постанимољуди
–послећенамбитисве
дозвољено.

Сложенацод
фетеицвекле
Састојци: 2 кува не цве кле, 250 

гра ма фета сира, мањи пра зи лук, 4 
каши ке масли но вог уља, 2 каши ке 
бал за ми ко сир ће та, со и бибер

Припрема:  Цве клу и сир 
пажљи во исе ћи на пло шке дебљи
не  пола цен ти метра, потом обли ко
ва ти ква дра те и наиз ме нич но ређа
ти лист цве кле и лист сира. Пре ли
ти их дре син гом од уља, сир ће та, 
соли и бибе ра. Укра си ти пра зи лу
ком насец ка ним на тан ке колу ти ће. 
Фета сир се може заме ни ти моца
ре лом.


