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ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Покра ји на и даље ула же
у нову меди цин ску опре му
Покрајинскавладајеупротеклој

годиниуздравствоуложила2,5
милијарде динара, а у 2019.

годинибуџет за здравствоизносиће
2,59 милијарди динара. Што значи
наставак континуитета улагања у
здравствени систем у Војводини.
Највишеновцауложенојеунабавку
апаратазадијагностику,инфрасрук
турне радове, израду пројеката за
нове реконструкције, као и посебне
програмездравственезаштите.
У 2018. години за митровачку

Општу болницу издвојено је  нешто
преко 100.500.000 динара. Наба
вљени су медицински апарати за
дијагностику, апарати који се кори
стеухируршкимгранамамедицине,
као и за ремонт инфраструктурних
капацитета. Болница сада поседује
новЦТапаратзарадиолошкудијаг
ностику, аутоматски парни стерили
затор,лапароскопскистубзахирур
гију,ТЦДапаратзаснимањекрвних
судоваглаве,УЗапаратзасрцекао
иyagласерибиомикроскопзаочну
хирургију.
Тимповодомјепрошлогуторка,22.

јануара,митровачкуболницупосети
лапомоћницаПокрајинскогсекрета
ра за здравство, др Снежана Боја
нић. Она је истакла да је ово врло
значајна здравствена установа пре
макојојгравитирамногограђана,те
дајеутомсмислунеопходноимати
квалитетну опрему на располагању,

удружено санапорнимрадоммеди
цинскогособља.
–Побољшањездравственеуслуге

је примат у целом здравству. Један
одкључнихфактораједобрамеди
цинска опрема, за то је задужена
Покрајинскавладакоја јесвојеобе
ћање испунила.Цифра од две и по
милијарде уложена у здравство у
целој покрајини прошле године је
доказекономскогнапреткаибољит
каупокрајини,иначенебисмобили
уприлицидаомогућимоовуопрему,
навелаједрБојанић.
У митровачкој Општој болници

се годишње  у просеку обави око
250.000 специјалистичких прегледа,
уради преко седам хиљада хирур
шких захвата и близу осам хиљада
хируршких интервенција. Директор
болнице,дрЖивкоВрцељ јепроте
клу годину окарактерисао као успе
шнуусмислусарадњесаПокрајин
скимсекретаријатомзаздравство.
– Добили смо више опреме него

у протеклих седам, осам година, од
тогајенајзначајнијиЦТапарат,чиме
је убрзана и побољшана радиоло
шкадијагностика.Набављенасудва
новастерилизатора,којарадеупола
брженегоштосурадилистари.Има
модвалапароскопскастуба,одкојих
јеједаннабављенпредесетакгоди
на,другипредвадесет,јошувексуу
функцији, али имају све недостатке
којисејављајусастаријомопремом.

Сада смо добили један од бољих
олимпусовихстубовазалапароскоп
скеоперације. Штосе тичеинфра
структурнихрадова,новацјеуложен
уремонт котлаза грејањепростора
итоплепотрошневоде,ремонтлиф
та за превоз пацијената, завршетак
санацијереконструкцијеиинвести
ционогодржавањасистемазапроиз
водњу хладне воде за потребе кли
матизације пет операционих сала и
интензивне неге Хируршког блока.
У току је конкурс занабавкеПокра
јинскогсекретаријатазазадравство,
оно што нам је следеће неопходно
јеендоскопскистубзагастроентеро
логију,опремањенеуролошкеинтен
зивненеге,каоијошнекиапаратиза
офтамологију,речисудрВрцеља.
Др Гордана Митић, интерниста

гастроентеролог, начелник интер
ногодељењаипомоћникдиректора
за Сектор заједничких медицинских
послова се овом приликом захва
лилаПокрајинској влади за набавку
свихапарата.
– У интернистичким амбулантама

сегодишњеобавиоко35000прегле
да, од тог око 7000 кардиолошких,
радисеоко5000ултразвучнихпре
гледасрца.Собзиромнатоликиброј
прегледа, апарати губе функцио
налност,сдругестранепризводесе
нови,анашкадарјеврломотивисан
за едукацију и усавршавање, рекла
једрМитић. Т. С.

Др Гордана Митић, др Снежана Боја нић и др Живко Врцељ
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Дра ги ша Кова че вић из 
Сте ја но ва ца је први 
срп ски пољо при вред

ник који је добио бес по
врат на сред ства из Европ
ске уни је. За купо ви ну 
маши не за бра ње виша ња, 
чија је вред ност пет мили о
на дина ра, неки тамо Нем
ци, Фран цу зи, Бел ги јан ци, 
Шпан ци, и оста ли, Дра ги ши 
су дали три мили о на, да не 
вра ћа.Три  мили о на дина ра 
или ти 25 хиља да евра је 
лепа пара и вре ди се пому
чи ти око тих ИАРД кон кур
са. Сад, што је европ ска 
биро кра ти ја зах тев на и 
ком пли ко ва на, то је дру га 
при ча. Мно го кон тро ле због 
мно го поку ша ја зло у по тре
бе европ ских фон до ва, 
прет по ста вљам, а и биро
кра ти ја је сама по себи тро
ма и ком пли ко ва на, па била 
она европ ска или срп ска.

Дакле, поче ло је, каже 
мини стар Неди мо вић. Срп
ска пољо при вре да конач но 
може рачу на ти на европ ски 
новац и то је лепа вест. Он 
је пре неки дан у Сте ја нов
ци ма, када је уру чи ва но 
реше ње Дра ги ши Кова че
ви ћу, изнео и пода так да 70 
посто изво за пољо при вред
них про из во да иде на тржи
ште Европ ске уни је. Евро па 
је наш убе дљи во нај зна чај
ни ји еко ном ски парт нер у 
свим обла стим, сем енер ге
ти ке где Руси суве ре но вла
да ју. Од 2000. годи не из 
зема ља ЕУ је у Срби ју 
дошло пре ко три мили јар де 
евра бес по врат не помо ћи 
за реа ли за ци ју разних про
је ка та у обла сти држав не 
упра ве, вла да ви не пра ва, 
пољо при вре де, енер ге ти ке, 
запо шља ва ња. Послед њи 
при мер помо ћи Евро пе је 
рефор ма ката стра и елек
трон ски упис у земљи шне 
књи ге, који је финан си ра ла 
вла да Вели ке Бри та ни је. 

Вла да Швај цар ске финан
си ра рефор му поре за на 
имо ви ну. Рећи ће неко да 
ово баш и нису земље ЕУ 
што је тач но, али су у сва
ком слу ча ју европ ске. 

Међу тим, ма коли ко они 
дава ли, нама никад неће 
бити баш по вољи. Ни 
Евро па, ни запад уоп ште. И 
то је већин ско осе ћа ње у 
Срба, које ника кав новац 
неће про ме ни ти, бар не у 
доглед но вре ме. Овде је 
увек у мањи ни био онај 
слој дру штва који је био 
склон запад ним вред но сти

ма и иде ја ма. Већин ски 
смо били окре ну ти исто ку, 
што због вере пра во слав
не, што због наше исто ри је 
и уло ге Руси је у њој. Зато 
ћемо ми европ ске паре 
увек радо узе ти, али да 
ћемо нешто баш трзати 
не европ ске вред но сти, 
Европ ску уни ју, и све што 
има пре фикс европ ско, јок! 
Рећи ће неко, па они су нас 
бом бар до ва ли. Јесу, али 
наш пре зир и отпор пре ма 
запа ду и њего вим иде ја ма 
и вред но сти ма, нема везе 
са бом бар до ва њем. Он 

тра је бар од 1804. годи не, 
за коју сма трам да је годи
на фор ми ра ња модер не 
срп ске држа ве. Зна чи од 
увек. Е, сад докле ће та 
зрикава поли ти ка моћи да 
се води не знам. То гледам
купус, вадим месо може 
јед но вре ме, одно сно јед но 
вре ме може да се лаже мо 
и са Евро пом и са бра ћом 
Руси ма, међу тим доћи ће 
вре ме кад ће неко рећи –
стој! Ал’ дотле, шта фали 
да буде мо к’о уми ља то јаг
ње што две овце сиса? 
Само да нам не пре сед не.

Зато ћемо ми европ ске паре увек радо узе ти, али да 
ћемо нешто баш трзати не европ ске вред но сти, 
Европ ску уни ју, и све што има пре фикс европ ско, јок! 
Рећи ће неко, па они су нас бом бар до ва ли. Јесу, али 
наш пре зир и отпор пре ма запа ду и њего вим иде ја ма 
и вред но сти ма нема везе са бом бар до ва њем. Он тра је 
бар од 1804. годи не, за коју сма трам да је годи на фор
ми ра ња модер не срп ске држа ве. Зна чи од увек
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СТЕ ЈА НОВ ЦИ: ДРА ГИ ШИ КОВА ЧЕ ВИ ЋУ ПРВА СРЕД СТВА ИЗ ИПАРДА

Набав ка маши не
за бер бу виша ња

Сем Фабри ци, шеф Деле га ци је 
ЕУ у Срби ји, Бра ни слав Неди
мо вић, мини стар пољо при

вре де, шумар ства и водо при вре де и 
Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
општи не при су ство ва ли су 25. јану а ра 
у Сте ја нов ци ма, првој доде ли реше ња 
о испла ти ИПАРД сред ста ва Дра ги ши 
Кова че ви ћу, вла сни ку шест хек та ра 
заса да виша ња, који је сред ства добио 
за купо ви ну маши не за бра ње виша ња 
и шљи ва. Ова маши на обе ре три ста
бла у мину ту и заме њу је 200 рад ни ка.

 – Кон крет но, моје газдин ство се 
бави про из вод њом вишње и апли ци
рао сам за сред ства, у јану а ру про шле 
годи не за ИПАРД сред ства. За годи ну 
дана цео тај про цес је завр шен, тако 
да ми је 25. јану а ра уру че но реше ње 
о испла ти сред ста ва. Про це ду ра уоп
ште није била ком пли ко ва на, у току 
ових годи ну дана имао сам пет кон тро
ла, без ика квих пре те ра них зах те ва, 
ништа није било ком пли ко ва но. Ја бих 
сва ко ме пре по ру чио, ако има ју потре
бе и могућ но сти, да уђу у ову при чу, 
јер сред ства која се и вра ћа ју, су зна
чај на. Ради се о повра ћа ју 60 одсто од 
основ не цене инве сти ци је – пору чио је 
Кова че вић. 

Инве сти ци ја је била вред на, са 
поре зом, око 50.000 евра, зна чи 
41.000 евра вред ност маши не, а оста
ло је ПДВ. Ова маши на је испла ти ва, 
зато што заме њу је вели ки број рад ни
ка и тако сма њу је тро шко ве. 

– Рачу нам да ће се испла ти ти у 
наред них неко ли ко годи на, пого то во 
ако будем про ши ри вао про из вод њу, 
што и пла ни рам. Кон крет но, ја сам 
лане имао при нос 12 тона по хек та ру, 
а крај њи циљ ми је да имам 20 хек
та ра. Већ годи на ма вишњу пла си рам 
у шабач ки Еликсир,јер са њима имам 
корект ну сарад њу. Имам обла чин ску 
сор ту вишње, то је наша аутох то на 
сор та и сара ђу јем и са струч ња ци
ма са Пољо при вред ног факул те та у 
Новом Саду. Прву вишњу сам заса дио 
још 2000. годи не и после тога пола ко 
ширио број заса да и повр ши не – каже 
вла сник овог воћ ња ка, Дра ги ша Кова
че вић.

Сла ђан Ман чић је иста као, да му 
је изу зет но задо вољ ство што је овај 
про је кат из ИПАРДа баш овде реа
ли зо ван и што пока зу је да може да се 
апли ци ра и доби ју под сти цај на сред
ства. 

– На овај начин пока зу је мо да може 

да се уна пре ђу је про из вод ња, пра ве 
уште де и добро је што вла сник раз ми
шља о пове ћа њу повр ши на заса да. То 
је нама у рум ској општи ни потреб но, 
јер смо ми позна ти као пољо при вред
ни крај. Овај при мер, нарав но и уз 
помоћ Мини стар ства пољо при вре де 
и деле га ци је ЕУ, пока зу је да и оста ли 
про из во ђа чи тре ба да кон ку ри шу са 
сво јим про јек ти ма, јер је ово потвр да 
да, ако је про је кат пра ви, може бити 
оства рив и да се сред ства могу доби
ти лако – иста као је Сла ђан Ман чић. 
Он је додао да је ово први про је кат, 
који је реа ли зо ван и игром слу ча ја је 
баш са тери то ри је рум ске општи не, уз 
наду да ће их бити још.

Сем Фабри ци је рекао да му је задо
вољ ство да буде овде, са мини стром 
и гра до на чел ни ком и прво је чести тао 
Дра ги ши Кова че ви ћу што је први фар
мер у Срби ји, који доби ја реше ње о 
испла ти нов ца у окви ру ИПАРД фон
да.

 – Чек који је добио, пред ста вља 
рефун да ци ју 60 про це на та укуп не 
инве сти ци је, то је бес по врат на помоћ 
коју ЕУ доде љу је. Као што сте чули, 
ова маши на коју је купио уз нашу 
помоћ, ће сма њи ти вре ме у раду, али 

Зва нич но уру че ње сред ста ва
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и пове ћа ти про из вод не капа ци те те и 
њего ву кон ку рент ност и то су упра во 
и основ ни циље ви ИПАРД про гра ма. 
Дра го ми је и што је Мини стар ство 
спрем но да отво ри први кон курс за 
набав ку трак то ра у окви ру овог про
гра ма, што је јед на важна ком по нен
та овог про гра ма. Про це ду ра можда 
јесте сло же на, али раз лог је то што 
ЕУ жели да буде сигур на, да све буде 
тран спа рент но и да новац заи ста стиг
не оно ме коме је наме њен. Уку пан 
износ бес по врат них сред ста ва у окви
ру овог про гра ма је 175 мили о на евра, 
што је покри ва ње 60 про це на та укуп
них инве сти ци ја у маши не и трак то
ре, тако да ми оче ку је мо да ће укуп не 
инве сти ци је изно си ти око 400 мили о
на евра. Ово је вео ма важан про је кат 
за целу Срби ју, за поје ди нач не пољо
при вред ни ке и ми жели мо да позо ве
мо пољо при вред ни ке и општи не, да 
уче ству ју на кон кур си ма у окви ру овог 
про гра ма – пору чио је Сем Фабри ци.

Мини стар Бра ни слав Неди мо вић 
је под се тио да се о овим фон до ви ма 
при ча ло годи на ма, а сада се и реа ли
зу ју.

 – Данас је ово сим бо лич но прво 
уру че ње реше ња о испла ти, а има мо 
још седам испла та, веза но за набав ку 
опре ме. За трак то ре је до сада изда
то 155 реше ња и она су и у прет ход
на два дана уру чи ва на. На при ме ру 
госпо ди на Кова че ви ћа, који је уло жио 
у ову маши ну 50.000 евра, маши ну 
која је срп ске фир ме Самобер, добио 
је повра ћај нешто пре ко три мили о на 
дина ра. Ово је при ча о срп ској пољо
при вре ди и кон ку рент но сти, како са 
модер ни за ци јом и новом опре мом, 
новим објек ти ма, може мо да уна пре
ди мо и ште ди мо, и да зара ду кроз 
штед њу даље инве сти ра мо. При ча ло 
се да ће ови про гра ми бити при ви ле
ги ја само оних који има ју 100, 200, 500 
хек та ра земље, ево сли ке и при ли ке 

да то није тако. Овде је реч о шест хек
та ра воћа, човек кон ку ри сао, чули сте 
да није ништа ком пли ко ва но. Ипак, 
није ово 1976. годи на па да руком на 
папи ру напи шеш три рече ни це и неко 
ти да новац, а даље те не кон тро ли ше 
– рекао је мини стар Неди мо вић. 

Он је додао да ће ове годи не бити 
чети ри пози ва за ИПАРД, укуп ног 
капа ци те та 80 мили о на евра за набав
ку маши на, трак то ра, изград њу обје ка
та и за опре ма ње тих обје ка та. 

– Ово је про цес где нема назад и 
желим да захва лим Сему Фабри ци ју,  
Вла ди Срби је, Мин си тар ству финан

си ја и Мини стар ству за европ ске инте
гра ци је, што смо тим ски ради ли на 
ово ме и брзо то реши ли. Ово су прве 
европ ске паре, које срп ски пољо при
вред ни ци доби ја ју директ но у руке, до 
сада је то ишло пре ко инсти ту ци ја. То 
је пока за тељ да, када се зајед но удру
жи мо са европ ским коле га ма, може мо 
да напра ви мо вели ку корист за срп ску 
пољо при вре ду. Ми у Евро пу изво зи мо 
70 одсто наших пољо при вред них про
из во да, то је наш нај ва жни ји трго вин
ски парт нер. Иде ја нам је да буде мо 
инте гри са ни део европ ског пољо при
вред ног про сто ра – пору чио је Бра ни
слав Неди мо вић.

Он је инфор ми сао нови на ре да је 
било 384 зах те ва за трак то ре, кон курс 
је готов и доне то је 155 реше ња. Сада 
иде нови позив, на који се може кон
ку ри са ти, јер је у овој годи ни обез бе
ђе но доста нов ца за набав ку трак то
ра, тако да они који су кон ку ри са ли, а 
нису доби ли сред ства, могу да поно ве 
сво је зах те ве.

Про шле годи не, укуп но уз сред ства, 
које је дала држа ва и из ИПАРД про
гра ма је наба вље но 2.500 нових трак
то ра за Срби ју

– За први кон курс за маши не било је 
84 зах те ва, а у 2019. годи ни оче ку јем 
знат но више. То је био први позив и 
било је мало непо ве ре ња. Зато захва
љу јем Дра ги ши Кова че ви ћу и рум ској 
општи ни што су то спро ве ли како тре
ба –  изја вио је Бра ни слав Неди мо вић. 

Пред сед ник рум ске општи не Сла
ђан Ман чић, уру чио је овом при ли ком  
шефу Деле га ци је ЕУ у Срби ји Сему 
Фабри ци ју, лук су зну моно гра фи ју о 
Руми.

С. Џакула

Купље на маши на за бра ње

Сла ђан Ман чић уру чу је моно гра фи ју Руме Сему Фабри ци ју
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈЕ ЗА МЕДИ ЈЕ ОПШТИНСКИХ ОДБОРА СНС У СРЕМУ

Најоштрије осуде вербалног 
насиља над женама
Пово дом вре ђа ња и ома ло ва жа

ва ња жена у јав ном живо ту, које 
је кул ми ни ра ло увре дом глум ца 

Сер ге ја Три фу но ви ћа на рачун нови
нар ке Срп ског теле гра фа Ива не Жигић 
путем дру штве не мре же тви тер, Град
ски одбор Срп ске напред не стран ке 
у Срем ској Митро ви ци и Општин ски 
одбо ри  СНС у Руми, Шиду, Ири гу, Ста
рој Пазо ви и Инђи ји сазва ли су кон фе
рен ци је за меди је, на који ма су оштро 
осу ди ли ова кво пона ша ње, исти чу ћи да 
је тај посту пак вид гово ра мржње као и 
про мо ви са ње наси ља над жена ма. 

У Руми су про шлог утор ка, 22. јану а
ра, на кон фе рен ци ји за меди је гово ри
ли Сла ђан Ман чић, пот пред сед ник ОО 
СНС и Сан дра Кукић, пред сед ни ца Уни
је жена ОО СНС. Ман чић је иста као да 
су напа ди на жене израз немо ћи.

– Ни Ђилас, ни Јере мић, Обра до вић, 
Три фу но вић нема ју пра во да се тако 
опхо де пре ма жена ма које не мисле као 
и они. Осу ђу је мо све прет ње и псов ке, 
од таквих, који себе нази ва ју демо крат
ским пред став ни ци ма. Мора мо да ука
же мо да  је сва ка жена нечи ја мај ка, 
сестра, супру га, рекао је Ман чић.

Сан дра Кукић је иста кла да такво 
пона ша ње вре ђа Срби ју и вра ћа је у 
вре ме пре две сто ти не годи на, поме нув
ши и супру гу покој ног Оли ве ра Ива но
ви ћа као јед ну од жена које су изло же не 
медиј ском лин чу.  

Про шле сре де, 23. јану а ра, у Шиду, 
пред сед ни ца Уни је жена Алек сан дра 
Жигић наве ла је да пред став ни ци Саве
за за Срби ју врше наси ље над жена ма 
које се баве поли ти ком, функ ци о нер ка
ма Срп ске напред не стран ке и над свим 
дру гим акти вист ки ња ма.

– Нај о штри је осу ђу је мо сва ки вид 
наси ља над жена ма, јер то није при стој
на Срби ја, рекла је Кукић том при ли ком.

На кон фе рен ци ји одр жа ној сутра
дан у Срем ској Митро ви ци, 23. јану а ра, 
гово ри ла је заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић, поред које су 
при су ство ва ле Покра јин ски посла ник 
Сања Кова че вић, дирек то ри ца ЈП Срем 
гас Дани ца недић, члан Град ског већа 
Биља на Матић и одбор ни це Кри сти на 
Мило вац и Јова на Каран.   

– Срам но је то што су они који уда ра
ју на жене и гово ре јези ком мржње јав
не лич но сти које би тре ба ло да буду, а 
нису, узор мла ди ма. Они су сра мо та за 
дру штво, себе лич но и сво ју про фе си
ју. Такве при ме ре, на жалост, има мо и 
у Скуп шти ни Срем ске Митро ви це, где 
поје ди ни опо зи ци о ни одбор ни ци када 
гово ре о будућ но сти нашег Гра да спо
ми њу наби ја ње на колац свих оних који 
има ју, а веру јем да има ју, пра во на дру
га чи је мишље ње, рекла је Мило ва но
вић.

Тако ђе у сре ду, у Ири гу, чла ни це Уни је 

Са кон фе рен ци је у Срем ској Митро ви ци

Унија жена СНСа у Шиду

Напади на жене су израз немоћи: Конференција у Руми
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жена Општин ског одбо ра СНС оце ни ле 
су да је про мо ви са ње наси ља у дру штву 
и над жена ма про тив но свим демо крат
ским вред но сти ма.

– Неће мо дозво ли ти да Срби ја буде 
земља насил ни ка, а жене вре ђа не и 
ома ло ва жа ва не, рекла је одбор ни ца 
СНС у Ири гу, Љиља на Гру ји чић Тешић 
и наве ла да су такве врсте увре да, које 
се обја вљу ју на дру штве ним мре жа ма 
и у меди ји ма, инспи ра ци ја сви ма они
ма који зло ста вља ју сво је жене и чине 
наси ље у поро ди ци.

Истог дана је у Ста рој Пазо ви одр жа на 
кон фе рен ци ја за меди је у про сто ри ја ма 
Опшин ског одбо ра СНС, на тему пра ва 
жен ског пола у сва ко днев ном и јав ном 
поли тич ком живо ту, а у фоку су је било 
непри ме ре но обра жа ње глум ца Сер ге ја 
Три фу но ви ћа на дру штве ној мре жи тви
тер, упу ће но нови нар ки Ива ни Жигић. 
При сут ни ма су се обра ти ле пред став
ни це руко вод ства ОО СНС, Маја Грбић 
и Мари на Савић, у при су ству број них 
чла ни ца. 

Огла си ли су се и пред став ни ци 
Општин ског одбо ра Срп ске напред не 
стран ке у Инђи ји. На кон фе рен ци ји одр
жа ној 24. јану а ра, гово ри ла је Рад ми ла 
Митро вић, шефи ца Одбор нич ког клу ба 
СНС Инђи ја, осу див ши изја ве поје ди них 
опо зи ци о них лиде ра и чла но ва пар ти
ја у који ма вре ђа ју првен стве но жене и 

нази ва ју их погрд ним име ни ма.
– Такви напа ди су, бла го рече но, недо

пу сти ви. Поје ди ни опо зи ци о ни лиде ри 
ома ло ва жа ју и нај стра шни је вре ђа ју 
жене и то само зато што смо чла ни це 
СНСа и што веру је мо у иде о ло ги ју коју 
засту па наш пред сед ник, Алек сан дар 
Вучић иста кла је Митро вић.

 Е. М. Н.

Осуда насиља: Чланице ОО СНС Стара Пазова

Ириг: Србија неће бити земља насилника

Радмила Митровић, шеф
одборничког клуба СНС Инђија

ЈП СРЕМГАС

Репрограм рачуна
И ове годи не је Над зор ни одбор 

Јав ног пред у зе ћа Сремгас Срем
ска Митро ви ца, донео одлу ку којом 
је потро ша чи ма омо гу ћен репро
грам при пла ћа њу утро ше ног гаса. 
То се одно си на кате го ри ју дома
ћинства и нуди могућ ност пла ћа ња 
дела рачу на за потро шњу при род
ног гаса, у пери о ду од 1. децем бра 
2018. до 28. фебру а ра 2019. годи
не.

На при мер: први део рачу на од 70 
одсто пла ћа се по испо ста вља њу 
рачу на до 17. у месе цу, а дру ги део 
од 30 одсто, за шест месе ци од 
рока доспе ћа првог дела рачу на.

Како би олак шао потро ша чи ма, у 
ЈП Сремгас је одлу че но, да на део 
рачу на од 30 одсто, који доспе ва за 
шест месе ци, у току тог пери о да не 
обра чу на ва кама ту.

ШИД

Срем ска
коба си ци ја да

Срем ска коба си ци ја да и сви њо
кољ, која се тра ди ци о нал но одр жа
ва сва ког дру гог викен да у фебру
а ру у Шиду и ове годи не ће бити 
орга ни зо ва на уз сло ган Дођите и
пробајтенајбољусремскукобаси
цу.

Датум одр жа ва ња мани фе ста ци је 
је од 9. до 10. фебру ара 2019. годи
не. Места на који ма ће се одви ја ти 
так ми че ња су Спорт ска хала и Сло
вач ки дом у Шиду.

ИНЂИ ЈА

Кли за ли ште
до 3. фебруара

На послед њем састан ку Систе ма 
48 у Инђи ји, одр жа ном у петак 25. 
јану а ра, пред став ни ци Уста но ве 
Спорт ски цен тар потвр ди ли су да 
ће кли за ли ште у цен тру гра да сле
де ће годи не бити нат кри ве но, како 
би кли за чи могли да га кори сте и 
када су лоши вре мен ски усло ви.

Како је иста као Или ја Трбо вић, 
дирек тор Спорт ског цен тра, од 
самог отва ра ња кли за ли шта у цен
тру гра да, па до 23. јану а ра, забе
ле же но је око 7.400 посе та, док је 
током целе про шло го ди шње сезо не 
било укуп но 8.954 кли за ча.

– Шко ла кли за ња је успе шно реа
ли зо ва на, а сви ђаци из насе ље них 
места има ли су орга ни зо ван пре воз 
и бес плат ну шко лу кли за ња. Кли за
ли ште ће бити отво ре но до неде ље 
3. фебру а ра, када се завр ша ва ово
го ди шња сезо на –рекао је Трбо вић.

М. Ђ.
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Вер ни ци и цр ква су у недељу, 27. 
ја ну а ра прославили Са вин дан, 
по све ћен уте ме љи те љу срп ског 

пра во сла вља Раст ку Не ма њи ћу, про
све ти те љу и пр вом срп ском ар хи е пи
ско пу, чо ве ку ко ји се сво је вољ но од ре
као зе маљ ске вла сти и за мо на шио се. 
Као школ ска сла ва Свети Сава је обе ле
жен у вр ти ћи ма, основ ним и сред њим 
шко ла ма ши ром Сре ма. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: 
Награ ђе но 87 уче ни ка

У Град ској кући је у неде љу, 27. јану а
ра одр жа на Све то сав ска ака де ми ја. на 
којој је упри ли че на доде ла Све то сав ских 
пове ља. Награ ђе но је 87 нај у спе шни јих 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла у 
школ ској 2017/2018 годи ни. Нов ча ни део 
награ де изно сио је десет хиља да дина ра 
за добит ни ке Пове ља, а њихо вим мен то
ри ма је при па ло по три хиља де.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер је 
чести тао свим добит ни ци ма пове ља, 
речи ма да су они сво јим зала га њем, 
поред пости за ња лич ног успе ха, про мо
ви са ли и својe школe, као и сам Град 
Срем ску Митро ви цу, те да сва ки рад и 
труд тре ба да буду награ ђе ни. 

Међу основ ци и ма у обла сти срп ски 
језик и књи жев ност награ ђе не су Ива на 
Чуту рић, ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ 
Срем ска Митро ви ца и Ката ри на  Ста нић, 
ОШ „Добро сав Радо са вље вић Народ“ 
Мачван ска Митро ви ца. У обла сти при
род не нау ке Пове ље су доби ли  Мати ја  
Шере мет,  Митро вач ка гим на зи ја,  Нађа  
Фун дук, ОШ „Јован Јова но вић Змај“,  

Мила на  Пет ко вић, ОШ „Јован Јова но вић 
Змај“, Тама ра Кукић, ОШ „Све ти Сава“ и 
Ева Мунић, ОШ „Јован Јова но вић Змај“. 
У обла сти дру штве не нау ке добит ни ци 
су Тео до ра  Миљој ко вић, ОШ „Добро сав 
Радо са вље вић  Народ“ Мачван ска 
Митро ви ца, Тама ра  Пет ко вић, ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ и Дани ло  
Митро вић, ОШ „Јован Јова но вић Змај“ .

Добит ни ци Све то сав ских пове ља у 
обла стим музи ка су Ива тењи, ОШ 
„Бошко Пав ко вље вић Пин ки“, уче ни ци 
МШ „Петар Крањ че вић“ и то Иси до ра 
Козли на, Ире на Панић, Тара Вука ди но
вић, Нађа Комле нић, Жар ко Леон,  
Његош  Везмар, као и Еки па соли ста МШ 
„Петар Кран че вић“: Ире на Панић, Његош 
Везмар, Нађа Комле нић и Тара Вука ди
но вић. 

У обла сти физич ка кул ту ра награ ђе ни 
су Сава  Шајин, ОШ „Јован Попо вић“, 
Вања Мила но вић, ОШ „Све ти Сава“, 
Мари на  Бур му џи ја, ОШ „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“, Мила Миљ ко вић, ОШ 
„Све ти Сава“, Мила Марин ко вић, ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“, Вук Марин ко вић, 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“, Тео до ра  
Чонић, ОШ „Добро сав Радо са вље вић 
Народ“    Мачван ска Митро ви ца, Ива на  
Ата рац, ОШ „Три ва Вита со вић Лебар ник“ 
Лаћа рак, Мила на  Симић, ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“, Мати ја  Шере мет,  Митро вач
ка гим на зи ја, Татја на  Ерде љан,   ОШ 
„Сло бо дан Бајић Паја“, Еле на Мило ше
вић,  ОШ „Јован Попо вић“, Иси до ра  
Рада ко вић,   ОШ „Јован Попо вић“ и 
Нема ња Бабић,   ОШ „Јован Попо вић“.      

У обла сти тех ни ка / тех нич ко и  инфор
ма тич ко обра зо ва ње нај бо љи уче ни ци 
су Јова Стан ко вић, ШОСО „Ради вој 

Попо вић“, екип но уче ни ци „ОШ Јован 
Попо вић“ Нико ли на Бала нац, Нико ли на 
Васи ље вић,  екип но уче ни ци ОШ „Бошко 
Пав ко вље вић Пин ки“ Петар Лукић, Тодор 
Шарић, Злат ко Мија то вић, ШОСО „Ради
вој Попо вић“, Елвис Бај рић, ШОСО 
„Ради вој Попо вић“, Борис Хоку лић, 
ШОСО „Ради вој Попо вић“, Нико ли на  
Иван ко вић, ОШ „Добро сав Радо са вље
вић Народ“  Мачван ска Митро ви ца, Маја 
Бај рић ШОСО  „Ради вој Попо вић“ и Или
ја  Ста ни ми ро вић, ШОСО„Ради вој Попо
вић“ Срем ска Митро ви ца. 

Код сред њо шко ла ца, у обла сти срп ски 
језик и књи жев ност награ ђе ни су Зоран 
Махо вац, Митро вач ка гим на зи ја, Лен ка 
Ристи во је вић, Митро вач ка гим на зи ја, 
Ива на Симић, ЕШ „9. мај“, Вине та Стој ко
вић, Митро вач ка гим на зи ја,  Лен ка  
Ристи во је вић, Митро вач ка гим на зи ја,  
Ања  Шко рић, Митро вач ка гим на зи ја,  
Ана Миха ље вић, Митро вач ка гим на зи ја, 
Лара Витас, Митро вач ка гим на зи ја, 
Миха и ло Махо вац, Митро вач ка гим на зи
ја и Војин Дивљак, МШ „Дра ги ња Ник
шић“. 

У обла сти при род не нау ке добит ни ци 
пове ља су  Сања Нин ко вић, МШ „Дра ги
ња Ник шић“, еки па шко ле МШ „Дра ги ња 
Ник шић“ Сања Нин ко вић, Вера Цви је ти
ћа нин, Дани је ла Ћето је вић,  Слав ко 
Крстић,  Митро вач ка гим на зи ја, Нико ла 
Дуго ши ја, Митро вач ка гим на зи ја,  Мла
ден Писа ре вић, МШ „Дра ги ња Ник шић“, 
Слав ко Крстић, Митро вач ка гим на зи ја и 
еки па шко ле, Митро вач ка гим на зи ја. 
Нико ла Дуго ши ја, Душан Костић, Слав ко 
Крстић и Тама ра Дра жић. 

Иси до ра  Лазић из Митро вач ке гим на
зи је је награ ђе на Све то сав ском пове

У ЧАСТ ПРВОГ СРПСКОГ АРХИЕПИСКОПА

Светосавске
академије у Срему

Добит ни ци Све то сав ске пове ље у Сремској Митровици
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љом у обла сти дру штве не нау ке.   
Нај бо љи у обла сти музи ка су Ива 

Лукач, МШ „Петар Кран че вић“, Ива на 
Охмут, МШ „Петар Кран че вић“, Мари ја 
Јова но вић,  МШ „Петар Кран че вић“, 
Зоран Махо вац, МШ „Петар Кран че вић“, 
Ива на Велбл, МШ „Петар Кран че вић, 
Лука Ива нић, МШ „Петар Кран че вић, 
Мари ја Јова но вић, МШ „Петар Кран че
вић, Зоран Махо вац, МШ „Петар Кран че
вић“ и Нина Ракић, МШ „Петар Кран че
вић“.

У обла сти физич ка кул ту ра нај бо љи су 
Огњен  Сто ја но вић,  ЕШ „ мај“, Јова на  
Радо је вић, МШ „Дра ги ња Ник шић“, Нико
ли на Шуман, Тања Тра вар, Јова на Радо
је вић, Јова на Гња то вић, Сара Киш, Ана
ста зи ја Бајук, Мир ја на Дасо вић, Ања 
Лајић  екип но уче ни це  МШ „Дра ги ња 
Ник шић“, Милош Митро вић, Урош Вукај
ло вић, Алек сан дар Секу лић, Мир ко Мау
на, Дејан Анту но вић, Душан Вра неш, 
Срђан Дро бац  екип но уче ни ци СТШ 
„Нико ла Тесла“,  Сара Киш, МШ „Дра ги
ња Ник шић“, Слав ко Сте вић, Митро вач
ка гим на зи ја и Мир ја на Дасо вић, „МШ 
Дра ги ња Ник шић“.

Награ ђе ни у обла сти тех ни ка / прак
тич на наста ва су Нема ња Иван ко вић, 
ЕШ „9.мај“, Мили ца Сто ја но вић, МШ 
„Дра ги ња Ник шић“, Сара Радо нић, Давид 
Ста нић, Јеле на Бешлић, Нико ли на 
Шуман, Сте фан Топић, Нико ла Црно мар
ко вић  еки па шко ле МШ „Дра ги ња Ник
шић“, Сара Радо нић, Мили ца Сто ја но
вић, Јасми на Бего вић  еки па шко ле МШ 
„Дра ги ња Ник шић“, Зора на Кара лић, 
Пре храм бе ношумар ска и хемиј ска шко
ла, Ката ри на Хрен ка, ШОСО„Ради вој 
Попо вић“, Кати ца Павло вић, 
ШОСО„Ради вој Попо вић“, Милан Вило
тић, ШОСО„Ради вој Попо вић“, Јасми на 
Бего вић, МШ „Дра ги ња Ник шић“,  Тана
си је Машић, ШОСО„Ради вој Попо вић“, 
Маја Бог да но вић, Милен ко Алић, Зора на 
Кара лић, Вука шин Даној лић, Дани јел 
Дудок  еки па шко ле Пре храм бе но

шумар ска и хемиј ска шко ла, као и Сашка 
Пау нић, Огњен Сто ја но вић, Нема ња 
Иван ко вић, Мари ја Мила но вић, Јеле на 
Мар ко вић, Душка Савић  еки па шко ле 
ЕШ „9. мај“. 

Тро стру ки добит ник Све то сав ске пове
ље је Зоран Махо вац, уче ник тре ћег раз
ре да Митро вач ке гим на зи је. Он је пости
гао изу зе тан успех, осво јив ши прва 
места на Репу блич ким так ми че њи ма из 
књи жев но сти, сол фе ђа, као и тео ри је 
музи ке.

 Овом при ли ком бих желео да се 
захва лим Град ској упра ви зато што сва
ке годи не редов но пре по зна ју децу која 
желе да раде. Све то сав ска пове ља за 
мене пред ста вља под стрек и вео ма ми 
зна чи, каже Зоран.  

РУМА: Пове ље
за 15 најбољих

Све то сав ска ака де ми ја у рум ској 
општи ни је одр жа на 26. јану а ра у вели кој 
дво ра ни Кул тур ног цен тра. Ово го ди шњи 
дома ћин је била град ска ОШ „Душан Јер
ко вић“, чији су уче ни ци при пре ми ли за 
сво је дру га ре из свих шко ла, про фе со ре 
и број не госте, при го дан про грам који су 
реа ли зо ва ли реци та то ри и хор ове шко
ле.

Све то сав ска ака де ми ја је и све ча ност, 
на којој се нај у спе шни јим уче ни ци ма из 
сва ке шко ле, доде љу је зна чај но при зна
ње  Све то сав ска пове ља, коју им је ове 
годи не уру чио Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума.

Добит ни ци Све то сав ске пове ље су 
Нема ња Лукић, ОШ ,,Душан Јер ко вић”, 
Бог дан Загра ђа нин, ОШ ,,Змај Јова Јова
но вић”, Нађа Павло вић 

ОШ ,,Иво Лола Рибар”, Огњен Ћули
брк, ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, Дра га на 
Лон ча ре вић, ОШ ,,Небој ша Јер ко вић“ 
Буђа нов ци, Јова на Сто ја но вић, ОШ ,,23.
окто бар“ Кле нак, Раст ко Спа со је вић, ОШ 

,,Бран ко Ради че вић“ Никин ци, Алек сан
дар Мило ше вић, ОШ ,,Мили вој Пет ко вић 
Фећ ко“ Пла ти че во, Сте фан Трку ља, ОШ 
,,Доси теј Обра до вић“ Путин ци, Јован 
Кеп чи ја, ОШ ,,Милош Црњан ски“ Хрт
ков ци , Ђор ђе Вуче тић, ОШ ,,6.удар на 
вој во ђан ска бри га да“ Гра бов ци, као и 
сред њо школ ци Тео до ра Мисир кић, Гим
на зи ја ,,Сте ван Пузић“, Нико ла Томић, 
СТШ „Милен ко Брзак Уча“, Анка Панић 
из СППШ „Сте ван Петро вић Бри ле“ и 
Све тла на Узе лац из ССШ „Бран ко Ради
че вић“.

Све то сав ска ака де ми ја је запо че ла 
изво ђе њем Све то сав ске хим не, а потом 
је бесе ду о Све том Сави одр жао Душан 
Више кру на, ста ре ши на Храма Силаска 
Светог духа на апостоле. Он је гово
рио о исто риј ским усло ви ма и ситу а ци ји 
у којој се нала зио срп ски народ за вре
ме Све тог Саве, али и њего вом живо ту и 
постиг ну ћи ма. 

– Њего ви типи ци поста ће пра вил ни
ци за орга ни за ци ју мана сти ра у срп ским 
земља ма, а њего ва Крмчија поста ће 
извор пра ва у свим сла вен ским држа
ва ма, па ће доспе ти и у Руси ју. Остао 
је Све ти Сава у при ча ма и пре да њи ма, 
у народ ној мудро сти. Дух Све тог Саве 
је дело вао и у пре те шким при ли ка ма, 
када су вође ни осло бо ди лач ки устан
ци 19. века, и његов дух је остао све до 
данас. Све ти Сава је дело вао као истин
ски пастир цркве божи је, зато је нео до
љи во ути цао на савре ме ни ке, могао је 
да обра зу је сво је сарад ни ке, да даје 
обе леж је свом вре ме ну и усме ри токо ве 
цркве не и народ не исто ри је кроз веко ве, 
све до данас – пору чио је Душан Више
кру на.

Сте ван Кова че вић је рекао, да нас је 
Све ти Сава опо ми њао, да зава ђе ни иде
мо путем који не води ниг де, одно сно, 
да иде мо путем који води у стра да ња и 
непри ли ке.

 – На поче ку овог миле ни ју ма пола же

Светислав Дамјанчук и Стеван Ковачевић са добитницима Светосавске повеље у Руми



10 30. JANUAR 2019.  M NOVINE СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ

мо мно ге важне испи те, од којих зави си 
шта ћемо оста ви ти у насле ђе упра во 
они ма, који сада седе у школ ским клу
па ма и у томе је важност шко ле, цркве 
и држа ве – пору чио је Кова че вић, и свим 
про свет ним рад ни ци ма и уче ни ци ма 
чести тао школ ску сла ву Све тог Саву.

Дирек тор ка шко ле дома ћи на, Обрен ка 
Кра сић је ука за ла, да лик и дело Све тог 
Саве надах њу је наш народ кроз веко ве.

 – Исто ри ча ри се сла жу да је он нај
ва жни ја лич ност у све у куп ној исто ри ји 
срп ског наро да. Он је све тац, заштит ник 
Срба. Наши, а и свет ски умо ви као што 
су Милу тин Милан ко вић, Нико ла Тесла, 
Михај ло Пупин су се упра во напа ја ли на 
изво ру све то са вља – иста кла је Обрен ка 
Кра сић.

Међу уче ни ци ма који су доби ли Све
то сав ску пове љу је и Тео до ра Мисир кић, 
мату рант ки ња Гим на зи је која у сво јим 
све до чан стви ма, како из основ не, тако и 
сред ње шко ле, има само пети це.

 – Тешко је то пости ћи, али је потреб
но ради ти редов но, тру ди ти се и про на
ћи начин, да изме ђу свих оба ве за има 
вре ме на и за дру же ње. Да би се све 
пости гло, потреб но је доста да се учи, 
потре бан је рад, али и добра орга ни за
ци ја вре ме на. Ја се бавим и музи ком, 
завр ши ла сам основ ну музич ку шко лу и 
сви рам там бу ри цу ГТО „Бран ко Ради че
вић“. И то под ра зу ме ва доста рада, али 

је то љубав пре ма музи ци, због које није 
тешко. Пред сто ји мату ра, узе ла сам рад 
из био ло ги је на тему мута ци је, и завр ши
ла сам га још у децем бру, да бих могла 
да се посве тим при пре ма ма за пола га ње 
мату ре, али и за при јем ни на факул те ту 
– рекла је за наше нови не Тео до ра, која 
пла ни ра да упи ше архи тек ту ру у Новом 
Саду.

Све то сав ске пове ље и нов ча не награ
де, за 15 нај бо љих уче ни ка рум ске 
општи не, обез бе ди ла је локал на само у
пра ва.

ШИД: Школ ска сла ва 
У Шиду је у субо ту, 26. јану а ра одр жа

на Све то сав ска ака де ми ја и уру че не су 
награ де за нај ви ша достиг ну ћа у обла
сти књи жев но сти, при род них нау ка, дру
штве них нау ка, музи ке, ликов ног ства ра
ла штва и физич ке кул ту ре. Сала Кул тур
нообра зов ног цен тра, била је пре пу на 
мла дих лица, успе шних про фе со ра и 
поно сних роди те ља, који су дошли да 
при су ству ју уру чи ва њу награ да. 

Награ де је уру чио пред сед ник Општи
не Шид Пре драг Вуко вић, који је за М
новине дао изја ву.

– Општи на Шид и ове годи не се потру
ди ла да обра ду је наше нај мла ђе, одно
сно уче ни ке. Доде љу ју се 22 пове ље, 
с тим, што ове годи не је и нов ча ни део 

укљу чен у награ де. Желим сва ко добро и 
још бољи успех –  рекао је Вуко вић.

Потом је и зва нич но доде лио све то сав
ске награ де нај бо љим уче ни ци ма основ
них и сред њих шко ла, као и учи те љи ма, 
про фе со ри ма. У име добит ни ка захва
ли ла се Ања Веј но вић, која је посеб но 
иста кла зна чај ну подр шку роди те ља 
и настав ни ка, у оства ри ва њу ова квих 
резул та та.

У умет нич ком про гра му насту пи ли 
су уче ни ци Основ не шко ле „Срем ски 
фронт”, која је била и глав ни орга ни за тор 
цен трал не Све то сав ске ака де ми је.

ИНЂИ ЈА:
Пригодан програм

 
Пово дом про сла ве и обе ле жа ва ња 

школ ске сла ве Све тог Саве, у неде љу 
27. јану а ра, одр жа на је Све то сав ска ака
де ми ја у Кул тур ном цен тру Инђи ја. 
Дома ћин и орга ни за тор ово го ди шње ака
де ми је, била је Основ на шко ла „Душан 
Јер ко вић“ из Инђи је. Како је иста као 
Јово Кома зец, дирек тор, то је вели ка 
част за њихо ву шко лу.

– Ми смо се дани ма при пре ма ли, како 
би на нај бо љи могу ћи начин обе ле жи ли 
школ ску сла ву. Наши уче ни ци, са сво јим 
учи те љи ца ма и настав ни ци ма, при пре
ми ли су при го дан про грам за овај дан – 
рекао је Кома зец.

У окви ру Све то сав ске ака де ми је уру
че не су Све то сав ске пове ље про свет ним 
рад ни ци ма и уче ни ци ма, који су се сво
јим тру дом и зала га њем иста кли у про
све ти. Све то сав ске пове ље уру че не су у 
кон ку рен ци ји про свет них рад ни ка у 
основ ним шко ла ма, за непо сре дан рад 
са децом узра ста од првог до четвр тог 
раз ре да Спо мен ки Мај кић, учи те љи ци из 
ОШ „Душан Јер ко вић“ у Инђи ји. У кон ку
рен ци ји про свет них рад ни ка у основ ним 
шко ла ма, за непо сре дан рад са децом 
узра ста од петог до осмог раз ре да, 
награ ђе на је Мили ја на Шкр бић, про фе
со ри ца исто ри је у ОШ „Петар Кочић“ 
Инђи ја. 

У кон ку рен ци ји про свет них рад ни ка у 
сред њим шко ла ма, за непо сре дан рад са 
децом добит ни ца је Сне жа на Жив ко вић, 
про фе со ри ца инфор ма ти ке у инђиј ској 
СТШ „Михај ло Пупин“; у кон ку рен ци ји 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла Сари 

Зоран Семе но вић и Пре драг Вуко вић на ака де ми ји Доде љи ва ње Све то сав ских повеља у Шиду

Са про сла ве Све тог Саве у Вој ки
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Мило ше вић, уче ни ци инђиј ске Гим на зи
је. У обла сти пред школ ског вас пи та ња 
Татја ни Вуче но вић, вас пи та чи ци у Пред
школ ској уста но ви „Бошко Буха” у Инђи
ји.

– Вели ка је част за сва ког про свет ног 
рад ни ка да у току сво је кари је ре доби је 
Све то сав ску пове љу. Вео ма сам срећ на 
и овим је зао кру же на јед на цели на у мом 
35годи шњем раду са децом, која су нај
за слу жни ја за ово при зна ње – рекла је 
Спо мен ка Мај кић, учи те љи ца и јед на од 
добит ни ца ово го ди шње Све то сав ске 
пове ље.

Све то сав ске пове ље ово го ди шњим 
лау ре а ти ма, уру чи ли су пред сед ник 
Скуп шти не општи не Инђи ја Милан Пре
до је вић и пред сед ник општи не Вла ди
мир Гак. 

– То, коли ко ми пошту је мо овај дан, и 
све оно што је одав но запо чео Све ти 
Сава, када гово ри мо о некој про све ти
тељ ској делат но сти, ми се тру ди мо на 
неки начин и да наста ви мо, да пока же мо 

да нам је обра зо ва ње један од при о ри те
та и мислим да број ним при ме ри ма сва
ко днев но и пока зу је мо – рекао је Гак.
Све то сав ска пове ља доде љу је се основ
ним, сред њим шко ла ма и пред школ ској 
уста но ви, у циљу афир ма ци је ства ра ла
штва. У основ ним и сред њим шко ла ма, 
пове ља се доде љу је уче ни ци ма и про
свет ним рад ни ци ма, за посе бан допри
нос обра зо ва њу и вас пи та њу, а у пред
школ ској уста но ви вас пи та чу, за при ме ну 
савре ме них мето да и обли ка рада. Одлу
ку о доде ли Све то сав ске пове ље доне ла 
је коми си ја, коју је име но ва ла СО Инђи ја, 
а под ра зу ме ва дипло му и нов ча ну накна
ду, која ове годи не изно си 15.000 дина ра.

ИРИГ: Представа
Четворе очи 

Све то сав ска ака де ми ја, пово дом 
школ ске сла ве Све тог Саве, одр жа на је 
27. јану а ра у про сто ри ја ма Срп ске 

чита о ни це у Ири гу, а дома ћин ово го ди
шње Све то сав ске ака де ми је је била 
ОШ „Доси теј Обра до вић“ из Ири га.

Уче ни ци ове шко ле, уз помоћ сво јих 
настав ни ка срп ског јези ка, ликов не и 
музич ке кул ту ре, као и вер ске наста ве 
при пре ми ли су пред ста ву „Четво ре 
очи“. 

То је била и при ли ка да ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ ука же и на доса да шње 
успе хе сво јих уче ни ка, али и да се 
доде ле награ де за нај у спе шни је радо ве 
на тему све то са вља, као и похва ле уче
ни ци, који су при пре ма ли пред ста ву 
изве де ну на Све то сав ској ака де ми ји.

Све то сав ска ака де ми ја је одр жа на и 
у врд нич кој ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“.

СТА РА ПАЗО ВА: Про грам 
посве ћен све ти те љу 

Школ ска сла ва Све ти Сава, про сла
вље на је у свим шко ла ма на тери то ри ји 
ста ро па зо вач ке општи не. У нај ве ћој 
основ ној шко ли ове општи не, која упра во 
носи име „Раст ко Нема њић Све ти Сава“ 
у Новој Пазо ви, одр жан је слав ски обред 
и све ча на ака де ми ја, на којој су доде ље
не награ де за нај бо ље лите рар не и 
ликов не радо ве, чија је тема Све ти Сава.

Про сла ва је орга ни зо ва на и у оста лим 
мести ма, па су тако у сали Дома Кул ту ре 
у Вој ки, ђаци Основ не шко ле „Милан 
Хаџић“ изве ли кре а ти ван про грам посве
ћен живо ту и сим бо лу Све тог Саве, али 
и исто ри ји Срба, од Нема њи ћа до дана
шњих дана. И у овој шко ли су доде ље не 
награ де за нај бо ље лите рар не и ликов не 
радо ве, а уру че не су и захвал ни це сви ма 
они ма, који пома жу рад шко ле.

Школ ским при ред ба ма пред хо дио је 
Све то сав ски бал, који се одр жао у 
ВедингцентруВанила у Ста рој Пазо ви, 
ком су при су ство ва ли сви про свет ни 
рад ни ци са тери то ри је ста ро па зо вач ке 
општи не.

Е. М. Н.

Владимир Гак и добит ни ци Све то сав ских пове ља у Инђији

Ака де ми ја у Врд ни ку
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ЗАСА ВИ ЦА I: ПРО СЛА ВЉЕ Н СВЕТИ САВА

На радост вели ких и малих
Са надом да ће сле де ћу школ ску 

сла ву про сла ви ти у рено ви ра
ној шко ли, уче ни ци, настав ни ци 

и роди те љи под руч не шко ле „Добро сав 
Радо са вље вић Народ“, коју у мачван
ском селу Заса ви ца 1 тре нут но поха ђа 
50 уче ни ка од првог до четвр тог раз ре
да, орга ни зо ва ли су при ред бу пово дом 
про сла ве школ ске сла ве, Све тог Саве. 
Поред шко ле и Месне зајед ни це, у реа
ли за ци ји про сла ве је уче ство ва ла и 
Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра да Срем
ска Митро ви ца.

– Заса ви ца 1 нема Дом кул ту ре, где 
би се орга ни зо ва ла сео ска деша ва ња, 
мани фе ста ци је и сај мо ви, али се зато 
упра во Све то сав ској при ред би покла
ња вели ка и зна чај на пажња. Сто га се 
Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра да Срем
ска Митро ви ца укљу чи ла да подр жи 
и помог не. Зајед но са Саве том месне 
зајед ни це смо обез бе ди ли паке ти ће за 
шко лар це, нај у спе шни ји ђаци су доби
ли на поклон по књи гу са  при по вет ка ма 
о Све том Сави, а роди те љи су при пре
ми ли изу зет но бога ту слав ску трпе зу за  
све при сут не. Ово је заи ста добар при
мер како сви мешта ни могу да буду сло
жни и једин стве ни у орга ни зо ва њу јед ног 
лепог дога ђа ја у свом селу, а то је упра

во оно што је први срп ски про све ти тељ 
заго ва рао и за шта се зала гао, комен
та ри сао је Петар Самар џић, дирек тор 
Аген ци је за рура ни раз вој. 

Учи те љи ца Весна Стан ко вић, која 
пре да је тре ћем раз ре ду се испред 
колек ти ва шко ле захва ли ла сви ма који 

су уче ство ва ли у реа ли за ци ји, Град ској 
упра ви, Саве ту месне зајед ни це.

Маме Мари на Рибић и Весна Алек сић 
кажу да су задо вољ не сарад њом коју 
има ју са шко лом, као и Град ском упра
вом и Саве том месне зајед ни це. Град ска 
упра ва је финан сиј ским пла ном обез бе
ди ла сред ства за рекон струк ци ју шко ле, 
а до сада је ура ђен про је кат и рекон
стру и сан кров.

– Има ли су раз у ме ва ња и иза шли у 
сусрет да реши мо про блем који посто
ји овде годи на ма, наи ме, наста ва се још 
увек одви ја у ста ром објек ту, који је у 
јако лошем ста њу, сагра ђен је од азбест
них пло ча, а упо треб на дозво ла је одав
но исте кла, рекла је Весна. 

Уче ни ца четвр тог раз ре да, Боја на 
Јеро си мо вић, каже да су при пре ме тра
ја ле око неде љу дана и да им није било 
нима ло тешко. 

–  Јако је лепо кад се уче ству је, дру
жи мо се и сви дола зе да нас гле да ју. 
Лепо је кад ти сви тап шу и кад виде да 
си сре ћан. Уве жба ли смо Хим ну Све том 
Сави и при пре ми ли реци та ци је и ске че
ве, каже Боја на. Т. С. 

ОШ „СВЕ ТИ САВА“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Про сла вље на школ ска сла ва
У митро вач кој Основ ној шко ли „Све ти 

Сава“ школ ска сла ва је про сла вље на у при
су ству вели ког бро ја зва ни ца и гости ју при
ред бом у холу шко ле. При сут ни су ужи ва ли у 
разно вр сном про гра му који је обу хва тао 
реци тал, хор и фол клор ни наступ, као и  
моти ви ма Срби је при ка за ним на видеобиму 
под сло га ном ПодзлатнимсунцемСрбије.

Дра га на Сре те но вић, дирек тор шко ле, упу
ти ла је честит ке нај у спе шни јим уче ни ци ма, 
добит ни ци ма Све то сав ске пове ље, Тама ри 
Кукић, Вањи Мила но вић, Мили Миљ ко вић и 
Жар ку Лео ну.  

Т. С.

Петар Самар џић Боја на Јеро си мо вић 

Детаљ са при ред бе
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ПРА ВИЛ НИК О БЕЗ БЕД НО СТИ ДЕЧ ЈИХ ИГРА ЛИ ШТА

Рок од три годи не за
пре у ре ђе ње или затва ра ње

Неће мо сма њи ва ти број игра ли шта, може мо сам да их пове ћа мо. Прво 
и основ но је да игра ли шта буду без бед на, каже начел ник Миро слав 
Јокић

Пра вил ник о без бед но сти деч јих 
игра ли шта је нови тех нич ки про
пис који је Мини стар ство при

вре де доне ло у циљу регу ли са ња 
обла сти без бед но сти деч јих игра ли
шта на отво ре ном про сто ру. Обја вљен 
је у Слу жбе ном гла сни ку број 63/18 од 
17. авгу ста 2018. годи не, а при ме њу је 
се од 23. новем бра 2018. годи не. 
Њиме се про пи су ју бит ни зах те ви за 
зашти ту здра вља и без бед но сти за 
јав на деч ја игра ли шта, као и дру ги зах
те ви и усло ви који мора ју бити испу
ње ни при упо тре би игра ли шта на 
отво ре ном про сто ру. Пра вил ни ком су 
тако ђе про пи са ни редов ни и ван ред ни 
пре гле ди деч јих игра ли шта. 

Начел ник Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве и имо ви ну, Миро
слав Јокић каже да у овом пери о ду 
Инспек циј ске слу жбе и Кому нал на 
поли ци ја оби ла зе сва ко игра ли ште на 
тери то ри ји општи не Срем ска Митро
ви ца, као и села, како би се уста но вио 
тачан број и њихо во ста ње. Убу ду ће 
ће те слу жбе изла зи ти на уви ђај при
ли ком при ја вљи ва ња ште те. 

– Пра вил ник је вео ма дета љан и 
стрик тан по пита њу без бед но сти. Нај
ве ћи број игра ли шта, не само на тери
то ри ји Срем ске Митро ви це већ на 
тери то ри ји целе Срби је мора ће да 
пре тр пи мање или веће изме не како 
би била у скла ду са Пра вил ни ком, 
било да је то поста вља ње одре ђе не 
под ло ге, огра де, видео над зо ра или 
заме на самих спра ва, наво ди Јокић.

Пре ма новом про пи су спра ве мора ју 
да буде сер ти фи ко ва не и кре а тив не, 
како би се код деце раз ви ја ла мото ри
ка, под ло га на игра ли шти ма ће мора ти 
да посе ду је свој ство убла жа ва ња, 
одно сно амор ти за ци је уда ра, од при
род них мате ри ја ла попут песка, тра ве, 
шљун ка, мал ча или од гуме. Под ло га 
мора да буде таква да дете при ли ком 
пада не дожи ви озбиљ ни ју повре ду, да 
се запра во могућ ност повре де све де 
на мини мум, јер их је немо гу ће у пот
пу но сти ели ми ни са ти.

Прет пот став ка је да на тери то ри ји 
општи не Срем ска Митро ви ца има 
мини мум сто игра ли шта, тачан број ће 
се утвр ди ти, с обзи ром да посто је 
игра ли шта која су пра ви ли сами гра
ђа ни, затим она која су рани је поста
вља ле месне зајед ни це, као и игра ли
шта које је поста вљао Град. Раз ли чи
тог су типа, дрвен гра ди, или клац ка

ли це са љуља шка ма и пења ли ца ма. 
– Већи на дрвен гра да је, што због 

про то ка вре ме на, што због неса ве сног 
кори шће ња, ван да ли зма у јако лошем 
ста њу. Нај ве ћи број таквих игра ли шта 
ће бити укло њен, што смо већ и ради
ли,. Они као такви не могу да се рекон
стру и шу, са финан сиј ског аспек та је то 
неис пла ти во, али биће заме ње ни 
неким дру гим обли ком. Неће мо сма
њи ва ти број игра ли шта, може мо само 
да их пове ћа мо. Прво и основ но је да 
игра ли шта буду без бед на, а дру го је 
да се пове ћа њихов број, речи су Јоки
ћа.

Пра вил ник је дефи ни сао рок од три 
годи не да се сва игра ли шта дове ду у 
без бед но ста ње.  Одго вор ност за ста
вља ње у упо тре бу без бед них игра ли
шта је на вла сни ку, што је у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва локал на само у пра ва 
која ће и финан си ра ти при ла го ђа ва ње 
посто је ћих игра ли шта европ ским стан
дар ди ма. Игра ли шта код којих рок није 
испо што ван ће бити забра ње на за 
кори шће ње. Локал не само у пра ве биће 
у оба ве зи да воде еви ден ци ју и да 

оба ве шта ва ју Мини стар ство о томе 
како ће и када извр ши ти при ла го ђа ва
ње посто је ћих игра ли шта како би што 
мањи број игра ли шта био затво рен.

– Рок од три годи не је корек тан, јер 
су у пита њу озбиљ на сред ства. Ако 
тре ба да се испо шту ју стан дар ди и 
сер ти фи ка ти то не могу да буду јеф ти
на игра ли шта, али без бед ност деце је 
на првом месту, каже Јокић.

У сарад њи са При вред ном комо ром 
Срби је Мини стар ство при вре де орга
ни зу је обу ке широм Срби је, укљу чу ју
ћи и Срем ску Митро ви цу, у циљу поди
за ња све сти при вред них субје ка та, 
над ле жних орга на и дру гих заин те ре
со ва них стра на које при ме њу ју пра
вил ник о без бед но сти деч јих игра ли
шта.  

У изја ви за Тан југ, помоћ ник мини
стра при вре де и шеф сек то ра за ква
ли тет и без бед ност про из во да Алек
сан дар Стар че вић каже да су у про це
су изра де и при пре ме пра вил ни ка 
веза них за дечи је игра о ни це, као и за 
спорт ска игра ли шта, тере не и луна 
пар ко ве. Т. С.

Миро слав Јокић
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Усво је ни пла но ви
јав них набав ки
Пла но ви јав них набав ки Општин

ске упра ве, пред сед ни ка рум ске 
општи не, Општин ског пра во бра

ни ла штва и Скуп шти не општи не усво
је ни су на сед ни ци Општин ског већа 
која је одр жа на 21. јану а ра.

Нај ве ћа вред ност јав них набав ки 
које су пред ви ђе не је за Општин ску 
упра ву, што је и логич но, ако се има у 
виду да је ове годи не пла ни ран и поче
так радо ва на изград њи нове згра де, 
у коју ће бити сме ште на Општин ска 
упра ва.

Вред ност ових јав них набав ки изно
си пре ко 506,5 мили о на дина ра, од 
тога за јав не набав ке за услу ге је пред
ви ђе но 146 мили о на, док је вред ност 
јав не набав ке за радо ве 330,2 мили о
на дина ра. 

Ту се под ра зу ме ва ју сред ства за 
финан си ра ње радо ва на изград њи 
нове згра де Општин ске упра ве у виси
ни 120 мили о на дина ра, изград њу 
котлар ни це у насе љу Тивол 60 мили
о на, рекон струк ци ју Срем ске ули це 34 
мили о на дина ра, за изград њу инфра
струк ту ре у Ули ци Мило ша Црњан ског 
15 мили о на, за радо ве на објек ти ма 
основ ног и сред њо школ ског обра зо ва
ња 17,5 мили о на, а за поправ ку и одр

жа ва ње спорт ских тере на 12 мили о на 
дина ра, само су  неке од зна чај ни јих 
став ки у овом пла ну јав них набав ки. 

План јав них набав ки пред сед ни ка 
изно си 6,2 мили о на дина ра, Општин
ског пра во бра ни ла штва је 200.000 
дина ра, а дупло више је пред ви ђе но 
за Скуп шти ну општи не. Сви пла но ви 
су рађе ни на осно ву одлу ке о општин

ском буџе ту и финан сиј ског пла на за 
ову годи ну.

Општин ско веће је на овој сед ни ци 
доне ло и одлу ку о анга жо ва њу екс
тер ног реви зо ра за реви зи ју завр шног 
рачу на општин ског буџе та за 2018. 
годи ну, за шта је и доби је на сагла сност 
Држав не реви зор ске аген ци је.

Чла но ви већа су дали и сагла сност 
Општин ском пра во бра ни ла штву за 
закљу че ње ван суд ских порав на ња на 
име одште те за ује де паса лута ли ца. 

Већ годи на ма, локал на само у пра
ва издва ја не мала сред ства за ове 
одште те која би, сигур но била и већа, 
да се покре ћу суд ски поступ ци, јер 
често суд ски посту пак кошта више 
него сама накна да. 

– Пла ћа ње ових одште та је оба ве за 
локал не само у пра ве, како је регу ли
са но сада шњим закон ским про пи си ма 
и то не може мо избе ћи. Гле да мо да, 
кроз ван суд ска порав на ња, те одште
те буду што мање, јер се на овај начин 
из буџе та издва ја ју зна чај на сред ства. 
Про шле годи не смо за ове наме не 
испла ти ли пре ко десет мили о на дина
ра – рекла је општин ска пра во бра ни
тељ ка Мир ја на Црље ни ца Дули кра
вић. С. Џ.

Мир ја на Црље ни ца Дули кра вић

ЈП ГАС – РУМА

Репро грам и теле ме три ја
Пету годи ну заре дом, ЈП Гас – 

Рума нуди  репро грам, сво јим 
потро ша чи ма у кате го ри ји дома

ћин ства, одно сно, пла ћа ње рачу на за 
утро шен гас у два дела.

Овај послед њи репро грам се раз ли
ку је по томе, што гра ђа ни могу одло
же но да пла ћа ју рачу не од новем бра 
до мар та. Први део сти же на напла
ту до 20. у месе цу и тада се пла ћа 60 
одсто рачу на, а дру ги део у року од 170 
дана од дату ма изда ва ња фак ту ре, са 
40 одсто пре о ста лог заду же ња. На тај 
износ не иде кама та. 

– Ову могућ ност кори сти пре ко 60 
одсто наших потро ша ча. То нама јесте 
неки терет, пого то во што је у послед ња 
три месе ца дра стич но ско чи ла ула зна 
цена гаса. Због тога има мо вели ке про
бле ме, а мно ге дистри бу ци је, који ма је 
јав но снаб де ва ње основ на делат ност, 
има ју још веће про бле ме. Ми има мо 
сре ћу што има мо јаку инду стри ју и 
јаке потро ша че, тако да је нама јав
но снаб де ва ње (дома ћин ства) мање, 
него снаб де ва ње инду стри је. Захва
љу ју ћи томе, ком пен зу је мо недо вољ

ну цену у јав ном снаб де ва њу, зара дом 
из ове обла сти, одно сно испо ру ке гаса 
вели ким инду стриј ским потро ша чи ма 
– исти че дирек тор овог успе шног пред
у зе ћа, Рада Мара вић.

Он дода је и да је поли ти ка напла
те све о бу хват на поли ти ка и напла та 

зави си и од тога коли ко сте ажур ни и 
да ли има те дого вор са потро ша чи ма, 
да ако има ју неке про бле ме, онда им 
се пра ви неки репро грам.

 – Има мо пре ко 98 про це на та напла
те у сек то ру дома ћин ство, и упра во 
зато, што има мо добру напла ту, може
мо да омо гу ћи мо потро ша чи ма репро
грам – каже Мара вић.

Када је реч о инве сти ци ја ма у овом 
Јав ном пред у зе ћу, у наред ном пери о
ду поред про ду жет ка дистри бу тив не 
мре же пре ма потре ба ма, јед но вели
ко поље инве сти ра ња је теле ме три ја, 
одно сно даљин ско очи та ва ње.

– Мало чека мо да појеф ти ни та при
ча, јер је то очи та ва ње сада ску по. 
Међу тим, дуго роч но, то је одр жи ва и 
крај ње ефи ка сна инве сти ци ја. Тру ди
ће мо се зато, да у наред ном пери о ду 
опре ма мо сег мент по сег мент. Наши 
вели ки потро ша чи су већ сада на 
даљин ском очи та ва њу, а поку ша ће мо 
да, посте пе ним уво ђе њем, после пар 
годи на, сви буду у том систе му даљин
ског очи та ва ња – рекао је за наше 
нови не, Рада Мара вић.  С. Џ.

Рада Мара вић, дирек тор



1530. JANUAR 2019.  M NOVINE

ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА СРЕМ

Борковачко језеро приоритет
Саста нак Управ ног одбо ра Локал

не акци о не гру пе Срем, на којем 
је увод ну реч дао пред сед ник 

Скуп шти не ЛАГа Срем Душан Љуби
шић, одр жан је 18. јану а ра у хоте лу 
Норцев. 

Душан Љуби шић је том при ли ком 
пред ста вио изве штај о раду за про те
клу годи ну и поже лео успе шан даљи 
рад. 

На састан ку, који је водио пред сед
ник Управ ног одбо ра удру же ња Федор 
Пушић, дефи ни са ни су даљи прав ци 
рада ЛАГа, раз вој пољо при вре де и 
рурал ни раз вој, тури зам, одр жа ва
ње еду ка тив них про гра ма наме ње них 
пољо при вред ним про из во ђа чи ма и 
пре ра ђи ва чи ма, и еду ка ци је наме ње
не дава о ци ма тури стич ких услу га са 

функ ци о нал ног под руч ја дело ва ња 
ЛАГа.

Буду ћи да посто ји пот пи сан спо ра
зум рум ске и ири шке општи не, о изра
ди пла на детаљ не регу ла ци је Бор

ко вач ко језе ро, изра да овог пла на се 
издво ји ла као при о ри тет за ову годи ну, 
како би се допри не ло бољој тури стич
кој пону ди обе општи не, које су чла ни
це ЛАГа Срем. С. Џ.

Чла но ви ЛАГ Срем

РУМА

Радо ви у Геронтолошком центру
Обим ни радо ви на ком плет ној 

рекон струк ци ји уну тра шњо сти и 
фаса де објек та Герон то ло шког 

цен тра Срем у Руми, запо че ли су 12. 
јану а ра и њихо ва вред ност је са ПДВ, 
око 120 мили о на дина ра. Сред ства је 
обез бе ди ла Кан це ла ри ја за упра вља
ње јав ним ула га њи ма.

Дирек тор Зоран Сла ву је вић не кри
је задо вољ ство, што ће по окон ча њу 
радо ва, ова уста но ва која је и сада у 
самом врху, пону ди ти још ква ли тет ни
је усло ве и услу ге сво јим кори сни ци
ма, ста рим лици ма којих тре нут но има 
285.

Фир ма ГАТ изво ди радо ве, а рок је 
150 дана да се они окон ча ју. 

– Ово је до сада нај ве ћа инве сти ци
ја вред на око мили он евра, од отва ра
ња уста но ве 1976. годи не. Радо ви су 
обим ни: од сана ци је купа ти ла, мења
ње под них обло га, зидо ва и спо ља
шње фаса де, изра де огра де, до пре
ме шта ња кон теј не ра. Има мо 14 став ки 
радо ва који су прво запо че ли у објек
ту А. По завр шет ку радо ва, ком пле
тан Герон то ло шки цен тар ће доби ти 
сасвим нови изглед и нада мо се да 
ћемо бити можда и јед на од нај бо љих 
уста но ва соци јал не зашти те у држа ви 
– исти че дирек тор др Зоран Сла ву је
вић. 

Он дода је  да ГЦ Срем има тре нут
но 285 кори сни ка, што је и неки мак си
мум,  а посто ји девет ста ри јих лица на 
листи чека ња. 

– Наш про блем је  што не може мо  
да при ма мо лица са Алцхај ме ро вом 
боле шћу, јер наша уста но ва није пред
ви ђе на за ту врсту услу ге, па  мора мо  
да одби је мо такве при ја ве за сме штај 
у Герон то ло шки цен тар – ука зу је др 
Сла ву је вић.

Баш зато, ГЦ Срем је  апли ци рао у 
ЕУ и за про је кат пре ко гра нич не сарад
ње. Реч је о про јек ту који под ра зу ме ва 
изград њу објек та днев ног борав ка за 
лица обо ле ла од демен ци је.

 – Ради се о сарад њи са Домом 
здра вља Вуко вар, а сва ко би тре ба
ло да доби је по 500.000 евра. Ако би 
нам и тај про је кат про шао, били бисмо 
сви изу зет но задо вољ ни. Са овим 
днев ним борав ком било би довољ но 
капа ци те та за сме штај заин те ре со ва
них лица – рекао је за наше нови не 
дирек тор ГЦ Сремдр Зоран Сла ву је
вић, који је иста као да за ове радо ве 
на ком плет ној рекон струк ци ји објек та, 
вели ку захвал ност дугу ју Кан це ла ри ји 
за јав на ула га ња, покра јин ској адми ни

стра ци ји, али и локал ној само у пра ви, 
која је има ла раз у ме ва ња и кон ку ри са
ла за ова сред ства.

С. Џ.

Поче так радо ва у Герон то ло шком цен тру

Др Зоран Сла ву је вић
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Лич ни пра ти лац 
Пред став ни ци Цен тра за соци јал ни рад 

Дунав и Општи не Инђи ја, гово ри ли су у 
уто рак 22. јану а ра на завр шној кон фе рен
ци ји у Скуп штин ској сали, о резул та ти ма 
дво го ди шњег про јек та Подршка деци са
сметњамауразвојуи њиховимпородица
мауопштиниИнђија. Деца са смет ња ма 
у раз во ју, захва љу ју ћи поме ну том про јек
ту, има ла су могућ ност да кори сте услу ге 
15 лич них пра ти ла ца. На кон фе рен ци ји су 
пред ста вље ни резул та ти про јек та, стра
те ги ја раз во ја соци јал не зашти те и услу ге 
Личнипратилац, као и иску ства роди те
ља и кори сни ка ове услу ге.

– Про је кат је више него добро зажи вео и 
вео ма је зна ча јан за нашу општи ну. Нарав
но да смо пре у зе ли ту врсту одго вор но сти 
да наста ви мо са реа ли за ци јом овог про
јек та. Ако буде било потре бе, наред не 
годи не пове ћа ће мо број лич них пра ти ла
ца – рекао је Вла ди мир Гак, пред сед ник 
општи не Инђи ја, на завр шној кон фе рен
ци ји.

– Про је кат је добро ура ђен и испра ћен 
са свих нивоа, и као такав пре по знат и у 
Европ ским фон до ви ма. Деч ји осмех нема 
цену и он је нешто за шта се тре ба и убу
ду ће бори ти, иста као је Гак.

Под се ти мо, да су сви лич ни пра ти о ци 
прво завр ши ли обу ку, након које су оспо
со бље ни да при ме њу ју основ на зна ња о 
при сту пи ма у раду са осо ба ма са инва ли
ди те том, која се бази ра ју на савре ме ним 
социоинклу зив ним тео риј ским кон цеп
ти ма, раз у ме ју и непо сред но при ме њу
ју савре ме ни кон цепт услу ге лични пра
тилац детета, бази ран на мини мал ним 
стан дар ди ма ква ли те та.

Ака де ми ја спо р та
Поче так изград ње Ака де ми је спо р

та у Инђи ји наја вљен је за мај ове годи
не. Реч је о спорт ском ком плек су који ће 
бити изгра ђен у Леја ма и који ће има ти за 
циљ да еду ку је мла де нара шта је, како из 
земље тако и из реги о на. Општи на Инђи ја 
за ове наме не пред ви де ла је 35 мили о на 
дина ра за прву фазу изград ње поме ну тог 
објек та, а реч је, како каже Љубо мир Кова
че вић, секре тар Саве за спор то ва општи не 
Инђи ја, о првој фази радо ва.

– Изград ња Ака де ми је спор та тре ба да 
кре не у мају, а реч је о земља ним радо ви
ма, одно сно зида њу објек та. Нисмо могли 
рани је да започ не мо овај про је кат, због 
сви ма позна тог про бле ма са спорт ском 
халом, која се води као обје кат у изград њи 
и који нема ни гра ђе вин ску ни упо треб ну 
дозво лу – каже Кова че вић и дода је:

– Како бисмо избе гли такве про бле ме, 
ми ради мо све по пла ну и у скла ду са зако
ном. Под не ли смо нај пре зах тев за изме ну 
пла на детаљ не регу ла ци је, те оче ку је мо 
врло брзо гра ђе вин ске дозво ле и почи ње
мо град њу, рекао је Кова че вић.

Он каже да прва фаза под ра зу ме ва 
изград њу објек та повр ши не 420 мета ра 
ква драт них, уз доград њу јед не мање сале 
за бори лач ке спор то ве, која ће бити непо
сред но уз Аке де ми ју спо р та. Ака де ми ја 
спо р та има ће 15 соба са по два лежа ја, а 
сва ка од њих има ће и купа ти ло. Тако ђе, у 
окви ру Ака де ми је нала зи ће се амбу лан та, 
кухи ња са ресто ра ном, свла чи о ни це, тере
та на и еко но мат.

М. Ђ.

ИНЂИ ЈА: ИПАК НЕЋЕ 

Пре го во ри о испла ти 
Oпш тини Инђи ја је пре више од 20 

дана, сти гла дру го сте пе на пре
су да При вред ног апе ла ци о ног 

суда, којом је била у оба ве зи да ком па
ни ји Монтера, изво ђа чу радо ва на 
изград њи нове спорт ске хале у том 
гра ду, до 12. јану а ра испла ти 
1.358.433,15 евра и при па да ју ће кама
те од око 100 мили о на дина ра. Општи
ни Инђи ја пре ти ла је озбиљ на финан
сиј ска кри за због потен ци јал не бло ка де 
рачу на, што би зна чи ло пот пу ни колапс 
у функ ци о ни са њу јав них пред у зе ћа, па 
до набав ке леко ва за Дом здра вља... 
Ипак, пред став ни ци локал не само у пра
ве то нису дозво ли ли и интен зив но 
раде на реша ва њу овог про бле ма. 

Како је иста као пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, и после 20 дана 
од доно ше ња пре су де, рачун није бло
ки ран из про це ду рал них раз ло га, и да 
су пре го во ри у току. 

– Бори мо се свим сила ма да нечи је 
нео д го вор но пона ша ње и рас по ла га ње 
нов цем наших гра ђа на од 2008. па до 
2016. годи не, све де мо на меру да то 
они не осе те на сво јој кожи. Када гово
ри мо о рачу ну Општи не Инђи ја, он не 
би био одмах бло ки ран, већ прво рачун 
ЈП Инђи ја пут и Дирек ци је за изград њу 
општи не Инђи ја, која је и рас ки ну ла 
уго вор са Монтером. Има мо пози тив
не сиг на ле од сте чај ног управ ни ка и 
Одбо ра пове ри ла ца ове фир ме, да 
може мо наћи зајед нич ко реше ње. 
Мислим да ће сви они има ти довољ но 

слу ха за то, шта би се деси ло са 
Општи ном Инђи ја, уко ли ко дође до 
бло ка де рачу на – обја шња ва пред сед
ник општи не.

– Не би ово био про блем толи ких 
раз ме ра, да ми има мо само спорт ску 
халу на нашим пле ћи ма. Нажа лост, 
дуго ви један по један, дола зе на напла
ту и сви они су напра вље ни за вре ме 
док су на вла сти били чла но ви Демо
крат ске стран ке, иста као је Гак.

Кон крет но, како је рани је навео пред
сед ник општи не Инђи ја, цео про је кат 
изград ње нове Спорт ске хале, пра тио 
је низ афе ра и нело гич но сти, од саме 
лока ци је и огром них инве сти ци ја за 
про ме ну тока кана ла, водо вод не мре
же и зооврта, до самог начи на изво ђе
ња радо ва и десе ти на разних анек са 
уго во ра. Ина че, тужба про тив тада шње 
ЈП Дирек ци ја за изград њу општи не 
Инђи ја, покре ну та је још 2013. годи не 
од стра не Рај фа зен бан ке, да би се 
тужбе ном зах те ву 2016. годи не при дру
жи ла и ком па ни ја Монтера која је била 
изво ђач радо ва.

– Оно што ми сада тре ба да пла ти мо 
јесу радо ви који су изве де ни 2008. 
годи не као прва фаза. Нај лак ше је 
тако, да нешто ура ди те па оста ви те да 
то пла ћа неко дру ги. Не посто ји човек 
на овој пла не ти који на тај начин не би 
знао да ради и гра ди нешто и буде 
успешан. Од када се ја нала зим на 
месту пред сед ни ка општи не Инђи ја, не 
посто ји ни један једи ни рачун у било 

Неза вр ше на спорт ска хала у инђиј ским Леја ма
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Ула га ње у села
Током про ле ћа биће рекон стру и са на 

глав на ули ца у Новом Слан ка ме ну, Ули
ца Цара Душа на, а пре ма већ посто је ћем 
про јек ту, у пла ну је рекон струк ци ја сло бод
ног про фи ла те сао бра ћај ни це на део ни ци 
рас кр сни це са ули цом Вука Кара џи ћа, до 
рас кр сни це са ули цом Све то сав ска.

Како исти чу над ле жни, јав на набав ка је 
у току и отва ра ње пону да пред ви ђе но је 
за 30. јану ар. Ради се о тро то а ри ма, који 
ће бити изгра ђе ни изме ђу пра во слав не и 
като лич ке цркве, у дужи ни од око 500 мета
ра, а нала зе се у вео ма лошем ста њу, јер 
нису рекон стру и са ни више од 20 годи на.

У току ове годи не биће уре ђе на и згра да 
месне зајед ни це и поли ци је у Бешки. Како 
је било речи, биће ком плет но заме ње на 
сто ла ри ја, ура ђе на фаса да и уну тра шњост 
објек та. У току про шле годи не ура ђен је 
и про је кат фекал не кана ли за ци је, а јед на 
тре ћи на дома ћин ста ва у Бешки, доби ла је 
нове при кључ ке. Про шле годи не је, тако ђе, 
запо чет вели ки про је кат изград ње пове
зног цево во да Инђи јаБешка, након чије 
реа ли за ци је ће бити побољ ша но водо
снаб де ва ње у  нај ве ћем инђиј ском насе љу. 
Ти радо ви биће наста вље ни са почет ком 
гра ђе вин ске сезо не, о чему је више пута 
гово рио дирек тор ЈКП Водо вод и кана ли
за ци ја, Дра го љуб Три фу но вић.

До поло ви не годи не биће рекон стру и сан 
пут од Виле Станковић до Дуна ва. 

Навод ња ва ње
Скуп шти на општи на Инђи ја кра јем 2018. 

годи не доне ла је План детаљ не регу ла ци
је под си сте ма за навод ња ва ње Стари
Сланкамен и Нови Сланкамен у општи
ни Инђи ја. Пла ном се пред ла же реше ње, 
којим ће се обез бе ди ти навод ња ва ње 
пољо при вред ног земљи шта из Дуна ва, 
чиме би се обез бе ди ло пове ћа ње при но
са пољо при вред них кул ту ра на повр ши на
ма пољо при вред ног земљи шта угро же ног 
сушом. Под си стем Стари Сланкамен се 
нала зи југо си точ но од Новог Слан ка ме на 
и про сти ре се на повр ши ни од око 1.700 
хек та ра, док се под си стем Нови Сланка
мен нала зи на око 2,5 кило ме та ра узвод
но од насе ља Ста ри Слан ка мен. Укуп на 
залив на повр ши на овог под си сте ма је 
1.350 хек та ра. 

Како је пред ви ђе но Пла ном, вода ће се 
захва та ти директ но из Дуна ва и црп ном 
ста ни цом биће дистри бу и ра на до резер
во а ра. Пре ула ска у резер во ар, вода се 
фил три ра, ради укла ња ња суспен до ва
них мате ри ја у води, јер воде, које слу же 
за навод ња ва ње земљи шта, мора ју бити 
одго ва ра ју ћег ква ли те та. Пред став ни ци 
локал не само у пра ве су у више навра та 
иста кли, да је пољо при вред но земљи ште 
нај зна чај ни ји ресурс општи не Инђи ја, те 
се сто га њего ва зашти та у кори шће њу, 
засни ва на кон цеп ту одр жи вог пољо при
вред ног и рурал ног раз во ја.

Пред ви ђа се, да ће се нај ве ћи део 
систе ма изгра ди ти при ме ном вештач ке 
кише, као начи на за навод ња ва ње пре ко 
90 посто повр ши на. Навод ња ва ње капа
њем, при ме њи ва ће се у више го ди шњим 
заса ди ма (воћ ња ци и вино гра ди) и то 
искљу чи во ново про јек то ва ним. Повр шин
ски начин, бра зда ма  пре ли ва њем, биће 
засту пљен на мањим посе ди ма локал ног 
навод ња ва ња. М. Ђ.

којем јав ном пред у зе ћу и уста но ви, а 
да није пла ћен. Све што се води као 
дуго ва ње Општи не Инђи ја је дуго ва ње 
које смо насле ди ли, има мо чак и спо ро
ве, који се воде још пре 2008. годи не 
као што је дуг Водо во да од мили он 
евра на извр ше њу, који поку ша ва мо 
већ три пута да вра ти мо – каже Гак.

– Неко се дрзнуо да каже да је хала 
завр ше на 2015. годи не и да због поли
ти ке неће мо да је пусти мо у рад. Нажа
лост, хала ни бли зу није завр ше на и 
борим се свим сила ма да доби је мо 
нео п ход на сред ства, како би радо ве 
при ве ли кра ју. Више пута сам напо ме
нуо да при о ри тет општи не Инђи ја не 
може бити хала, већ неки дру ги зна чај
ни ји про јек ти, као што су изград ња 
врти ћа, нове пија це, и из тог раз ло га не 
може мо да издво ји мо два мили о на 
евра, како би хала била завр ше на ове 
годи не, додао је Гак. 

Пред сед ник Вла ди мир Гак исти че, да 
ће хала бити завр ше на када се за то 
ство ре усло ви као и да има ју обе ћа ња 
од Вла де Вој во ди не да ће им одо бри ти 
одре ђе на сред ства.

– Међу тим, ни Вла да Вој во ди не нема 
довољ но сред ста ва за све про ма ше не 
про јек те кадро ва ДСа. Део сред ста ва 
ћемо доби ти до кра ја овог месе ца, али 
морам да напо ме нем да има мо и 
додат ни про блем, а то је да је сва доку
мен та ци ја заста ре ла. Пре ва зи ће мо и 
то, али није исто као када има те доку
мен та ци ју и када је нема те. Фали нам 

још про је кат за изво ђе ње радо ва, јер 
се мења ла закон ска регу ла ти ва и жури
мо како бисмо на вре ме апли ци ра ли за 
сред ства код Упра ве за капи тал на ула
га ња – каже Гак.

До данас је, под се ћа ју над ле жни, 
уло же но 11 мили о на евра у нову спорт
ску халу која није завр ше на, а пре ма 
про це на ма струч ња ка, нео п ход но је 
још два мили о на евра. Први човек 
општи не Инђи ја још јед ном је под се тио, 
да се са тим сред стви ма могло асфал
ти ра ти пре ко 130 кило ме та ра неас фал
ти ра них ули ца, изгра ди ти вртић, нова 
пија ца, нови град ски трг, балон сале у 
свим насе ље ним мести ма, или пот пу но 
инфра струк тур но и естет ски уре ди ти 
сва ко сео ско насе ље. 

– Тешко је, јер зна мо шта смо све 
могли са тим сред стви ма да ура ди мо 
за наше гра ђа не, а сад их вра ћа мо због 
нечи јих про пу ста. Избо ри ће мо се са 
свим про бле ми ма и надам се да неће 
доћи до бло ка де рачу на и до све га оно
га што бло ка да собом носи. Гра ђа ни 
мора ју да зна ју, да нам није дан једи ни 
динар дуга неће бити отпи сан. Тач но 
261 мили он дина ра гра ђа ни општи не 
Инђи ја, мора ју пла ти ти за халу која 
није завр ше на. Хала ће нас кошта ти 13 
мили о на евра, када сви радо ви буду 
завр ше ни и тај хир поје дин ца мора 
бити пре по знат, као нешто што је недо
пу сти во да се у било ком момен ту у 
будућ но сти поно ви – каже пред сед ник 
општи не Инђи ја. М. Ђ.

ДОЋИ ДО БЛО КА ДЕ РАЧУ НА

дуга за халу у рата ма
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У субо ту, 26. јану а ра, на сне гом 
покри ве ном пла тоу испред МЗ 
Блок Б по први пут је одр жа на 

зим ска гастро тури стич ка мани фе ста
ци ја под нази вом Чвар ки ја да. 

Покро ви те љи мани фе ста ци је су 
Реги о нал на при вред на комо ра Срем
ског управ ног окру га, Град Срем ска 
Митро ви ца, Вој ска РС, КПЗ Срем ска 
Митро ви ца, Аген ци ја за рурал ни раз
вој, Тури стич ка орга ни за ци ја, Кан це
ла ри ја за мла де.  

У дру же љу би вој атмос фе ри, на 
минус два сте пе на уз дома ћу хра ну и 
пиће оку пио се вели ки број посе ти ла
ца. Том при ли ком је деци из ове месне 
зајед ни це поде ље но око 700 паке ти
ћа. 

Мани фе ста ци ју је отво рио пред сед
ник Скуп шти не Гра да Срем ска Митро
ви ца, Томи слав Јан ко вић. По њего вим 
речи ма, прва Чвар ки ја да има за циљ 
да оку пи што већи број људи и да се 
на лицу места пред ста ви и при бли жи 
мла ди ма како су наши ста ри топи ли 
маст и пра ви ли чвар ке.

– Ово је гастро ту ри стич ка мани фе
ста ци ја која ће поста ти позна та по 
томе што чува мо ста ре оби ча је, нашу 
кул ту ру и оку пља вели ки број људи, 
не само на про сто ру МЗ Блок Б која је 
позна та по томе што су људи јако сло
жни, већ и шире, изја вио је Јан ко вић. 
Тако ђе је иста као да није важна само 
гастро но ми ја коли ко је важно да људи 
буду осло ње ни јед ни на дру ге и да се 
испо ма жу. 

Прву Чвар ки ја ду је посе тио и мини
стар пољо при вре де и зашти те живот
не сре ди не, Бра ни слав Неди мо вић, 
који у ова квој мани фе ста ци ји види 
при ли ку за мале про из во ђа че.

– Никад није био про блем за људе 
који се баве орга ни зо ва ном инду стри
јом, али је био про блем за људе који 
то раде на свом кућ ном пра гу и који 

желе да то про да ју, а нису могли да 
при сту пе тржи шту на пра ви начин. 
Пре све га у кон тек сту без бед но сти 
хра не. Од 1. јану а ра 2018. годи не има
мо могућ ност да сви ти људи реги
стру ју сво је про из во де, и да их про да
ју и у мар ке ту, и на пија ци, и на дру гим 
местим,а на свом кућ ном пра гу, у 
окви ру рурал ног тури зма. То је један 
напре дак оства рен пре све га у фило
зоф ском сми слу, јер обич но људи од 
тога беже. Све је то здра ва и ква ли
тет на роба, више него било која дру га, 
али није има ла озна ку да је хра на пот
пу но без бед на са аспек та кон тро ле 
држа ве. Сада то има ју и ја оче ку јем да 
ће та ствар мало да погу ра потро шњу 
и пове ћа ква ли тет хра не, комен та ри
ше Неди мо вић.

Око два де сет уче сни ка спре ма ло је 
чвар ке и пред сед ник  Месне зајед ни це 
Блок Б Дра го Божић је изра зио задо
вољ ство по пита њу одзи ва.

–  Гости  су нам сти гли из Бана та, 
север не Мачве, Сем бе ри је, наше 
локал не еки пе из Сре ма, Банат, Бач
ка, Косо ва и Мето хи је, запад не Срби
је, север не Мачве, Сем бе ри је. Хлад но 
је вре ме, два дана смо се про сто 
бори ли, Град нам је на минут дола зио 
у помоћ да се ово раш чи сти и при пре
ми, каже Божић. 

Мани фе ста ци ја је упот пу ње на при
год ним кул тур но умет нич ким про гра
мом, у ком су уче ство ва ли глу мац 
Алек сан дар Крста јић, певач ко дру
штво Црна бара, Зави чај но удру же ње 
Мања ча, чла но ви Фол клор ног анса
бла „Бран ко Ради че вић“ из Срем ске 
Митро ви це, Вито мир Вулин је сви рао 
гусле, а Вељ ко Љушти на гај де и фру
лу. Т. Сивчев

– Добро је дру же ње, пра ви мо чвар
ке. Са при пре ма ма смо запо че ли још 
синоћ, ишли смо у Ман ђе лос да 
доне се мо све ово. Сви мисле да је 
ово так ми че ње, али није, пошто нас 
не може нико да побе ди, има мо нај
ве ћу ора ни ју и нај ви ше чва ра ка, кажу 
уче сни ци Алек сан дар Лучић и Милан 
Гаје вац. 

У добром
рас по ло же њу

Одр жа на прва Чвар ки ја да

Бра ни слав Неди мо вић



1930. JANUAR 2019.  M NOVINE

Сва ко село на тери то ри ји Гра да Срем ска Митро ви ца доби ће по један, 
вели ки, озбиљ ни инфра струк тур ни про је кат

ПОКРАЈИНСКИ ПОСЛАНИК ДМИ ТАР СТА НИ ШИЋ

При пре мље на
34 про јек та за 24 села

Про шлог поне дељ ка, 28. јану а ра, 
у про сто ри ја ма Срп ске напред не 
стран ке у Срем ској Митро ви ци, 

посла ник у Скуп шти ни АП Вој во ди не и 
секре тар град ског одбо ра Срп ске 
напред не стран ке Срем ска Митро ви
ца, Дми тар Ста ни шић, дао је изја ву о 
пла ни ра ним стра нач ким актив но сти ма 
у наред ном пери о ду. 

Ста ни шић је изла га ње запо чео саоп
ште њем о ини ци ја ти ви одбор ни ка 
одбор нич ке гру пе „Алек сан дар Вучић 
 Срби ја побе ђу је“, да се одрек ну дела 
накна де коју доби ја ју за свој рад и да 
та сред ства дони ра ју Днев ном борав
ку за децу, омла ди ну и одра сла лица 
са смет ња ма у раз во ју Срем ској 
Митро ви ци.

– Пре ма речи ма дирек то ра, та сред
ства ће бити иско ри шће на у свр ху 
купо ви не ком пју тер ске опре ме која им 
је потреб на за рад. Ово није једи на 
актив ност коју смо има ли, али сада 
смо се одлу чи ли да, путем меди ја, 
поде ли мо то и са нашим сугра ђа ни ма. 
У наред ном пери о ду ће ова квих ини
ци ја ти ва бити још више и биће усме ре
не на оне који ма је помоћ потреб на. 
Тако ђе бих поздра вио одре ђе на пред
у зе ћа, ком па ни је, удру же ња и поје дин
це. Гра ђа не, који су нека да живе ли у 
Срем ској Митро ви ци, а радо се и 
данас вра ћа ју, они већ дуги низ годи на 
пома жу ова кве и слич не активн сти, 
рекао је Ста ни шић. 

На овој кон фе рен ци ји је тако ђе наја
вље на и актив ност  Град ског одбо ра, 
као и месних одбо ра на тере ну, у свр ху 
кон стант не кому ни ка ци је са гра ђа ни
ма. Ста ни шић је напо ме нуо да је 
таквих актив но сти било и рани је.

– Ми смо у овом гра ду пре по зна ти 
као људи који су увек слу ша ли шта  
при ча ју гра ђа ни и када смо кре и ра ли 
одре ђе не про јек те које смо желе ли да 
реа ли зу је мо, ради ли смо спрам жеља 

и потре ба гра ђа на. Под се тио бих на 
више де це ниј ске жеље гра ђа на да се 
доби је базен, као и под во жњак, који 
сада слу же на понос Митров ча на. Ура
ђен је нов пут кроз Лаћа рак, фор мал
ноправ но се то води као рекон струк
ци ја пута, али сви смо све до ци да је то  
пот пу но нов пут. Ура ди ли смо  нови 
обје кат шко ле у Мачван ској Митро ви
ци, а акту ел на је изград ња објек та 
Основ не шко ле „Јован Попо вић“ у 
насе љу Блок Б и Мала Босна где ће 
деца која кре ћу, нада мо се већ сле де

ће школ ске годи не, има ти нај бо ље 
усло ве за обра зо ва ње, каже Ста ни
шић.

Као један од нај бит ни јих кора ка, он 
је навео при пре мље на  34 про јек та за 
24 села, где ће сва ко село на тери то
ри ји Гра да Срем ска Митро ви ца ће 
доби ти по један, према њего вим речи
ма, вели ки, озбиљ ни инфра струк тур ни 
про је кат.

–  Ми смо, као нај од го вор ни ја стран
ка, пред ло жи ли ове про јек те у сарад
њи са гра ђа ни ма, а то је изград ња три 
модер не фискул тур не сале у сели ма, 
изград ња неко ли ко капе ла, адап та ци ја 
неко ли ко амбу лан ти, адап та ци ја Дома 
кул ту ре, где ћемо неке сале пре тво ри
ти у сале које ће моћи да се кори сте за 
више наме на. Нарав но има ће мо један 
нов обје кат врти ћа у Срем ској Митро
ви ци. Као што види те ми ради мо и 
наста вља мо путем којим смо  и до 
сада ишли. То нам је оба ве за, јер 
мора мо да оправ да мо и углед и пове
ре ње које има мо код Митров ча на, 
рекао је Ста ни шић.

Т. С. 

– Про те сте који се одр жа ва ју у 
Срем ској Митро ви ци сма трам пра
вом сва ког гра ђа ни на да на демо
крат ски, миран и досто јан ствен 
начин изра зи сво је неза до вољ ство 
билo чиме што се деша ва у гра ду. 
Не бих лици ти рао око бро ја, али 
имам пода так, који ми је запао за 
око, да је у Срем ској Митро ви ци, 
непо сред но пред поче так про те ста 

дошло изме ђу пет на ест и два де сет 
вози ла чије реги стар ске озна ке нису 
из Срем ске Митро ви це, и та вози ла 
су непо сред но након завр шез ка про
те ста напу сти ла Срем ску Митро ви
цу. Сто га сма трам да је илу зор но 
лици ти ра ти број људи на про те сти
ма, и ми као Срп ска напред на 
странка нема мо потре бе да се тиме 
бави мо, наво ди Ста ни шић.

Комен тар на про те сте

Дми тар Ста ни шић
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ИНТЕ ГРИ СА НИ ПРИ СТУП УПРА ВЉА ЊУ ЈАВ НОМ СВО ЈИ НОМ

Успе шно спро во ђе ње
ЕУ про гра ма

У Kлубу посла ни ка у Бео
гра ду, 24. јану а ра, пред
сед ник општи не Ста ра 

Пазо ва Ђор ђе Ради но вић пот
пи сао је Уговоро спро во ђе њу 
про јек та у окви ру про гра ма 
Exchan ge 5 – подр шке Европ
ске Уни је локал ним само у пра
ва ма у обла сти упра вља ња 
имо ви ном. Општи на Ста ра 
Пазо ва и Рума по парт нер ском 
моде лу, реа ли зу ју пети сег
мент ЕУ про гра ма Exchan ge 
5 – у окви ру про јек та Инте
грисани приступ управљању
јавном својином у општи
нама Стара Пазова и Рума. 
Циљ про јек та је, реа ли за ци ја 
про це са реги стра ци је сво ји
не и ефи ка сно и одго вор но 
упра вља ње јав ном сво ји ном 
у ове две општи не. Конач ни 
циљ про јек та је, уна пре ђе
ње локал не еко но ми је путем 
инте гри са ног упра вља ња јав
ном сво ји ном у општи на ма 
Ста ра Пазо ви и Рума.

Упра во путем поме ну тог, 
петог по реду сег мен та про јек
та који носи назив Exchan ge 
5, Европ ска Уни ја уна пре ђу је 
локал не еко но ми је уво ђе њем 
инте гри са ног упра вља ња јав
ном сво ји ном. Од укуп но 145 
локал них само у пра ва, Општи
на Ста ра Пазо ва је јед на од 
18, која је успе шно апли ци ра
ла и уве ли ко спро во ди ова
кав про је кат, који под ра зу ме
ва уна пре ђе ње софт ве ра за 
еви ден ти ра ње јав не сво ји не и 
уве зи ва ње са базом пода та ка 
Репу блич ке дирек ци је за имо
ви ну. 

Саку пље ни пода ци ће се 
кори сти ти за раз вој порт фо
ли ја јав не имо ви не у сва кој 
општи ни са послов ним моде
ли ма за при вла че ње потен
ци јал них инве сти то ра и омо
гу ћа ва ње тран спа рент но сти 
када је у пита њу упра вља ње 
јав ном сво ји ном. То ће резул
ти ра ти ажу ри ра ним база ма 
пода та ка о јав ној имо ви ни и 
софт ве ром у општи на ма Ста
ра Пазо ва и Рума које садр
же књи го вод стве не моду ле 
и нивое, у коор ди на ци ји са 
Репу блич ком дирек ци јом за 
имо ви ну. Ђор ђе Ради но вић, 
пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва је том при ли ком изја
вио: 

– Ми ћемо у овом про јек
ту бити опре де ље ни пре ма 
инве сти то ри ма, јер ћемо има
ти базу оно га што њих зани
ма, земљи ште, могу ће лока
ле, хале и подат ке за све оно 
што ће се наћи у самој бази, 

а чиме општи на рас по ла же – 
рекао је Ради но вић.

Про је кат финан си ра ЕУ 
а спро во ди Мини стар ство 
држав не упра ве и локал
не само у пра ве у сарад њи 
са Стал ном кон фе рен ци јом 
гра до ва и општи на. Мари на 
Савић, помоћ ник пред сед ни ка 
општи не Ста ра Пазо ва је изја
ви ла: 

– Наш циљ је база која је 
ефи ка сна и која ће нам гово
ри ти тач но ста ње на тере
ну у сва ком тре нут ку, јер ће 
бити интер ак тив на у одно су 
на кори сни ке који упра вља ју 
самом базом, а поред тога, нај
ва жни ја ствар је што ћемо кроз 
овај про је кат и у окви ру саме 
про грам ске шеме Exchan ge 5 
конач но моћи да вало ри зу је мо 
саму имо ви ну, рекла је Савић.

Мини стар држав не упра ве 
и локал не само у пра ве Бран ко 
Ружић је иста као сле де ће: 

– Рефор ма јав не упра ве 

један  је од три нај ва жни
ја кри те ри ју ма наше европ
ске будућ но сти. Овај про је кат 
и про јек ти ова кве врсте су 
важни из раз ло га, што чине 
додат ни под стрек да се наста
ви запо че то, да оства ри мо 
зајед нич ки циљ, да има мо јаку 
локал ну само у пра ву, која је 
један од усло ва за јачу Срби ју, 
рекао је Ружић. 

Јадран ка Јок си мо вић, мини
стар ка за европ ске инте гра
ци је је, при сут ни ма на ску пу, 
нагла си ла чиње ни цу да упра
во нере ше на пита ња на лока
лу, коче реа ли за ци ју број них 
про је ка та у сарад њи са ЕУ,  
затим дода ла, да пре све га 
мора да се иден ти фи ку је са 
чиме рас по ла же и шта је раз
вој ни потен ци јал јед ног гра
да, јед не општи не или окру га, 
реги о на или неког парт нер ског 
одно са, који ћете има ти, јер се 
уве зу ју увек нај ма ње две или 
три општи не у овом про гра
му. Важност ефи ка сног функ
ци о ни са ња локал не адми
ни стра ци је иста као је и Сем 
Фабри ци, амба са дор и шеф 
Деле га ци је ЕУ у Срби ји.

 – Прин цип функ си о ни са ња 
у ЕУ је тај, да све што може да 
се ура ди у локал ној адми ни
стра ци ји, не тре ба оста вља ти 
за виши ниво вла сти, закљу
чио је шеф Деле га ци је ЕУ у 
Срби ји.

За 15 годи на посто ја ња про
гра ма Exchan ge 5, реа ли зо ва
но је 166 локал них про је ка та, 
укуп не вред но сти 33 мили о на 
евра.

Детаљ из Клу ба посла ни ка у Бео гра ду

Ђор ђе Ради но вић
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ЈКП ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Опо ме не
за непла ти ше

Сви потро ша чи воде у општи ни Ста ра 
Пазо ва, који сво је рачу не нису изми ри ли 
нај ма ње три месе ца, током ових дана 
доби ја ће опо ме не на кућ ну адре су, а из 
ста ро па зо вач ког ЈКП Водо вод и кана ли
за ци ја, апе лу ју на дужни ке, да у што кра
ћем року изми ре при спе ле оба ве зе кроз 
репро грам дуго ва ња, које поме ну то 
пред у зе ће омо гу ћу је непла ти ша ма.  Под
се ти мо, поску пље ња воде у овој годи ни 
неће бити, с обзи ром на то да је корек ци
ја исте извр ше на током про шле годи не.

С. С.

СТА РА ПАЗО ВА

Рекорд ни при но си 
куку ру за 

Пре ко 125 хиља да тона мер кан тил ног 
куку ру за про из ве де но је на пољо при
вред ном земљи шту ста ро па зо вач ке 
општи не, што ову кул ту ру свр ста ва у нај
за сту пље ни је, када се гово ри о пољо
при вред ној про из вод њи у овом делу 
Сре ма.

Куку руз је током про шле годи не био 
засе јан на нешто више од 40 посто од 
укуп них повр ши на пољо при вред ног 
земљи шта. Повољ ни кли мат ски усло ви 
усло ви ли су рекорд не при но се куку ру за 
на тери то ри ји општи не, па је тако на око 
12.500 хиља да хек та ра оства рен про се
чан при нос од 10,1 тона по хек та ру што 
је два и по пута више него лане.

Оно чиме су про из во ђа чи били неза
до вољ ни, јесте цена куку ру за од 14,5 
дина ра по кило гра му, па им струч ња ци 
саве ту ју да се удру же у задру ге. С. С.

НОВА ПАЗО ВА

Рибо лов ци,
при ја ви те се! 

У Удру же њу спорт ских рибо ло ва ца 
Лињак у Новој Пазо ви, у току је изда ва
ње годи шњих дозво ла за рекре а тив ни 
рибо лов. Посто је три врсте годи шњих 
дозво ла, које се могу пла ти ти и на рате 
чеко ви ма гра ђа на, а за децу су посеб не 
погод но сти. Уско ро наја вљу ју и прак ти
чан део шко ле рибо ло ва за нај мла ђе 
чла но ве.

Пра вил ни ком за рекре а тив ни рибо лов 
одре ђе не су три кате го ри је, а прва је 

сени ор ска и изно си годи шње 7.000 дина
ра.

Лица са инва лид но шћу од 80 100 
посто, као и деца до 18 годи на, за сво ју 
дозво лу издво ји ће 600 дина ра, а посто ји 
и могућ ност бес плат не дозво ле за нај
мла ђе, уз услов да се уче ству ју на јед
ном так ми че њу. Ове дозво ле важе на 
свим вода ма у Срби ји, осим на комер ци
ја ли зо ва ним вода ма у наци о нал ним пар
ко ви ма.

Као  дистри бу тер, Удру же ње доби ја пет 
одсто повра ћај сред ста ва. Бро ји пре ко 
200 чла но ва, а годи шња чла на ри на 
изно си 700 дина ра и на тај начин се орга
ни зу ју так ми че ња у рибо ло ву, кува њу 
рибље чор бе, тако ђе шко ла рибо ло ва за 
децу, чији се прак тич ни део пла ни ра за 
прве лепе про лећ не дане. З. К.

ГАЛЕ РИ ЈА „МИРА БРТ КА“ 

Поче ла изло жбе на 
сезо на

Изло жбом радо ва Нико ла ја Јав ки на из 
Ста ре Пазо ве, у Гале ри ји „Мира Брт ка” у 
Ста рој Пазо ви, поче ла је изло жбе на 
сезо на у овој годи ни.

Јав кин је био један од осни ва ча и 
првих чла но ва ликов не ради о ни це Лира, 
али је затим усле ди ла вели ка пау за у 
њего вом ликов ном ства ра ла штву, а 
послед њих годи на поно во је почео да 
сли ка. Аутор је добит ник награ де на 
покра јин ској смо три ликов ног ства ра ла
штва и носи лац Пла ке та Све тлост за 
живот но дело.

Овог пута изло же ни су радо ви наста ли 
про шле годи не, који оби лу ју бога тим  
коло ри том, а теме су из сва ко днев ног 
живо та. Изло жбу је отво ри ла Зори ца 
Опав ски, пред сед ни ца УЛУСПа у при су
ству број них пошто ва о ца ликов не умет
но сти. И. П.

КОМУ НАЛ НА ИНСПЕК ЦИ ЈА

Оба ве за чишће ња 
сне га 

Оде ље ње за инспек циј ске посло ве и 
кому нал не делат но сти Општи не Ста ра 
Пазо ва оба ве шта ва, да су кори сни ци 
стам бе них и послов них згра да дужни 
да почи сте снег и лед са тро то а ра дуж 
сво је гра ђе вин ске пар це ле, а по потре
би да извр ше и поси па ње сољу, уко ли
ко одр жа ва ње поје ди них повр ши на није 
орга ни зо ва но на дру ги начин.

Снег и лед из дво ри шта не сме ју се 

изба ци ва ти на ули цу, нити са тро то а ра 
на коло воз. Кори сни ци су дужни укло
ни ти и снег и лед са кро во ва сво јих 
згра да, воде ћи рачу на о без бед но сти 
про ла зни ка и сигур но сти над зем них 
инста ла ци ја. За непри др жа ва ње ове 
одлу ке, про пи са не су нов ча не казне, 
које за  прав но лице изно се 40.000 
дина ра, за пред у зет ни ка од 20.000 
дина ра, за одго вор но лице у прав ном 
лицу, као и физич ко лице од 6.000 
дина ра. З. К.
 
НОВИ БАНОВ ЦИ

Посе та врти ћу 

Пред став ни ци дан ске амба са де у 
Срби ји посе ти ли су ново ба но вач ки 
вртић Радост, у ком се спро во ди Про је
кат Ера смус плус, фон да ци је Темпус. 
Про је кат Ера смус плус спро во ди се од 
јуна про шле годи не. Тема про јек та је 
мобил ност пред школ ских уста но ва, а 
кроз исти, два вас пи та ча и дирек то ри ца 
Уста но ве, посе ти ли су Шпа ни ју и Дан ску, 
како би се упо зна ли са при ме ри ма 
добре прак се пред школ ског обра зо ва
ња. Љ. Ј.

ЈКП ТОПЛА НА

Довољ но топлот не 
енер ги је
 

До кра ја ове греј не сезо не у општи ни 
Ста ра Пазо ва оче ку је се про из вод ња 
више од 14.000 мега ва та топлот не 
енер ги је, а ста ро па зо вач ка Топла на 
гре је око 28,5 хиља да послов ног и 
више од 84 хиља де стам бе ног про сто
ра, док се про из вод ња и испо ру ка 
топлот не енер ги је врши из чети ри 
котлар ни це. Цена топлот не енер ги је 
кори го ва на је кра јем авгу ста  про шле 
годи не. Кори сни ци код којих се систем 
напла те врши пре ма ствар ној потро
шњи у току јед не греј не сезо не, издва ја
ју 44,10 дина ра по метру ква драт ном 
без ПДВа уко ли ко се ради о стам бе ном 
про сто ру, одно сно 55,13 дина ра без 
ПДВа, ако је реч о послов ном про сто
ру. Кори сни ци који гре ја ње пла ћа ју 
током свих 12 месе ци издва ја ју на 
месеч ном нивоу 97,46 дина ра по метру 
ква драт ном без ПДВа, уко ли ко је реч о 
стам бе ном, одно сно 121,82 дина ра без 
ПДВа ако се ради о послов ном про сто
ру, узи ма ју ћи у обзир годи шњу потро
шњу енер ги је по метру ква драт ном од 
118,85 кило ват сата. С. С. 
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ШИМА НОВ ЦИ: ДРУ ШТВЕ НО ОДГО ВОР НИ ПРИ ВРЕД НИ ЦИ

Актив но укљу че ни
у раз вој локал не зајед ни це
Пред сед ник општи не 

Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић посе тио је 24. 

јану а ра ком па ни ју Доминг у 
Шима нов ци ма, која је део 
Ромстал Групе при сут не, 
поред Срби је, у још чети ри 
земље у Евро пи. Пред сед
ни ка је са радом ком па ни је 
упо знао један од дирек то ра, 
Вла ди мир Пала ве стрић. 
Доминг је спе ци ја ли зо ва

ни ланац трго вин ских рад
њи за про мет инста ла ци о не 
опре ме за гре ја ње и кли ма
ти за ци ју, водо вод и кана ли
за ци ју, сани тар не и дру ге 
опре ме, која се кори сти у 
савре ме ном про јек то ва
њу и изград њи стам бе них, 
послов них, инду стриј ских и 
дру гих обје ка та. 
Доминг ком па ни ја послу

је у Шима нов ци ма од 2005. 
годи не, и то као цен трал
но скла ди ште, да би 2014. 
годи не, овде пре се ли ла 
и седи ште фир ме. На око 
4.500 ква драт них мета ра 
данас се нала зе савре ме
но опре мљен мага цин ски 
про стор и кан це ла ри је, а 
како је рекао дирек тор Вла
ди мир Пала ве стрић, тра ди
ци ја дуга 25 годи на, Доминг 
сва ка ко свр ста ва у ред 
кон ку рент них ком па ни ја на 
нашем тржи шту у овој обла
сти посло ва ња, а у пла ну је 
и про ши ре ње оби ма посло
ва ња и град ња још јед ног 
мага цин ског про сто ра.

– Ми послу је мо под окри
љем гру па ци је Ромстал и 
заду же ни само за тери то ри
ју наше земље, где има мо 
20 фили ја ла и запо шља
ва мо око 120 људи. Овде у 
Шима нов ци ма, где се већ 

осе ћа мо као дома ћи, запо
шља ва мо око 25 рад ни ка, 
а ско ро поло ви на дола зи из 
пећи нач ке општи не. То нам 
је посеб но дра го, јер је, пре 
све га у нашем инте ре су, да 
су наши запо сле ни задо
вољ ни и да могу да воде 
један нор ма лан живот који 
под ра зу ме ва, поред добре 
зара де, и ком фор, при ли
ком дола ска и одла ска са 
посла, јер вре ме је један од 
ресур са који је исти за све и 
тру ди мо се да га не тро ши
мо и баца мо уза луд. Тако ђе, 
актив но смо укљу че ни у раз
вој локал не зајед ни це којој 
при па да мо, подр жа ва мо 
про јек те у обла сти ма обра
зо ва ња, здрав ства, спор та и 
еко ло ги је, и тру ди мо се да 
допри не се мо ква ли тет ни
јем живо ту свих гра ђа на у 

зајед ни ци. Осе ћа мо вели ку 
одго вор ност пре ма при ро ди, 
реци кли ра мо сву опре му и 
потро шни мате ри јал на нио
ву чита ве фир ме, а у кру гу 
наше ком па ни је заса ди ли 
смо недав но 50 ста ба ла, на 
шта смо вео ма поно сни – 
рекао је Пала ве стрић.

Пред сед ник Трбо вић је, 
након оби ла ска ком па ни је 
нагла сио да је Домингједан 
од пози тив них при ме ра, 
како се дру штве ноодго вор
не ком па ни је одно се пре ма 
локал ној зајед ни ци у којој 
послу ју.

– Ком па ни ја Доминг је 
већ ком плет но рено ви ра ла 
сани тар не чво ро ве у Основ
ној шко ли „Душан Јер ко
вић Уча” у Шима нов ци ма, 
а дра го ми је што могу да 
наја вим, да смо се током 

дана шње посе те дого во
ри ли о још јед ној дона ци ји. 
Наи ме, Домингће дони ра ти 
сав потре бан мате ри јал за 
опре ма ње сани тар ног чво
ра у шима но вач ком врти ћу. 
Ја се надам, да ће у будућ
но сти све више ком па ни ја 
сле ди ти ова кве пози тив не 
при ме ре дру штве не одго
вор но сти, и у скла ду са сво
јим могућ но сти ма, допри
не ти ква ли те ту живо та у 
локал ној зајед ни ци – изја
вио је Трбо вић.

Пећи нач ка локал на само
у пра ва ове годи не при
пе ма про јект нотех нич ку 
доку мен та ци ју, за про је кат 
изград ње сао бра ћај ни це 
у овом делу рад не зоне, 
којом би се терет ни сао
бра ћај изме стио из цен тра 
насе ља.

мр Жељ ко Трбо вић у посе ти Домин гу

ПЕЋИН ЦИ: ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА

У заку пу 1.250 хек та ра
Први круг лици та ци је за 

пољо при вред но земљи ште у 
држав ној сво ји ни у општи ни 
Пећин ци, завр шен је 21. јану
а ра. Током три дана лици та
ци је, у закуп је изда то 1.250 
хек та ра, од пону ђе них ско
ро 2.900 хек та ра у ата ри ма 
свих 15 насе ља пећи нач ке 
општи не. Пери од заку па је 

на годи ну дана, а изли ци ти
ра на цена по хек та ру током 
три дана, у про се ку се кре
та ла изме ђу 12 и 20 хиља да 
дина ра. 

За мању коли чи ну земљи
шта, која је пону ђе на у ата
ри ма Купи но ва, Попи на ца и 
Шима но ва ца није било заин
те ре со ва них.

Детаљ са лици та ци је 
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ЦРВЕ НИ КРСТ ПЕЋИН ЦИ

Добро вољ но 
дава ње крви

Црве ни крст Пећин ци 
је, у сарад њи са Заво
дом за тран сфу зи ју 

крви Вој во ди не, 25. јану а ра 
орга ни зо вао прве две акци
је добро вољ ног дава ња 
крви на тери то ри ји пећи
нач ке општи не, у Пећин ци
ма и Купи но ву. На акци ји у 
Пећин ци ма, која је одр жа на 
у про сто ри ја ма Кул тур ног 
цен тра, крв су пону ди ла 44 
дава о ца, али како је тро је 
одби је но из меди цин ских 
раз ло га, крв је дао укуп но 
41 добро вољ ни дава лац.

Акци ја у Купи но ву одр жа
на је у про сто ри ја ма Основ
не шко ле „Душан Вука со
вић Дио ген‟. На овој акци ји 
крв је пону ди ло 16 дава ла
ца, а како није било одби је
них из меди цин ских раз ло
га, крв је укуп но и дало 16 

добро вољ них дава ла ца.
– Захвал ни смо свим хума

ним људи ма који су издво ји
ли сво је сло бод но вре ме, 
дали крв и на тај начин неко
ме спа си ли живот. Да акци
ја буде успе шна, потру ди ли 
су се и волон те ри Црве ног 
крста Пећин ци, уче ни ци Тех
нич ке шко ле „Милен ко Вер
кић Неша“, који су издво ји ли 
део свог вре ме на и уче ство
ва ли на акци ји, на чему смо 
им захвал ни, као и њихо вој 
шко ли која им је то омо гу ћи
ла. И ово га пута има ли смо 
подр шку пећи нач ког Кул тур
ног цен тра и основ не шко
ле из Купи но ва, који су нам 
усту пи ли сво је про сто ри је 
за одр жа ва ње акци је – изја
вио је струч ни сарад ник у 
пећи нач ком Црве ном крсту 
Алек сан дар Андри је вић.

Детаљ са акци је 

ОГАР

При ку пље на
гар де ро ба
За непу на два месе ца 

Савет месне зајед ни
це Огар при ку пио је 

нову коли чи ну кори шће не 
гар де ро бе, коју је 25. јану а
ра испо ру чио пећи нач ком 
Црве ном крсту. Како нам је 
рекао Милан Алек сић члан 
Саве та, мешта ни Ога ра се 
редов но ода зи ва ју на апе ле 
Црве ног крста, тако да су 
овај пут при ку пи ли и испо
ру чи ли 28 кути ја топли је 
оде ће и обу ће за децу 
школ ског узра ста. 

С обзи ром на то да су 
кон стант не потре бе Црве

ног крста Пећин ци током 
зим ског пери о да, како за 
деч јом, тако и за гар де ро
бом за одра сле, пре ма 
речи ма Алек си ћа акци ја 
при ку пља ња полов не гар
де ро бе се наста вља. Огар
ча ни који су спрем ни да 
дони ра ју оде ћу и обу ћу могу 
је доне ти сва ког рад ног 
дана у про сто ри је Месне 
зајед ни це Огар или кон так
ти ра ти Мили ја ну Мак сић 
која је заду же на за при ку
пља ње дони ра не гар де ро
бе, а кон такт теле фон је 487 
101.

ШИД: НОВИ САВЕ ТИ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА

Избо ри у 
фебру а ру

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

у четвр так 24. јану а ра донео 
је Одлу ку о рас пи си ва њу 
избо ра за чла но ве Саве та 
месних зајед ни ца. Рани са
вље вић је ову инфор ма ци ју 
саоп штио на кон фе рен ци ји 
за меди је и обра зло жио.

– На осно ву чла на 105 Ста
ту та општи не Шид и чла на 
41 став 1 Одлу ке о месним 
зајед ни ца ма општи не Шид, 
доно сим 24. јану а ра одлу
ку о рас пи си ва њу избо ра 
за чла но ве Саве та месних 
зајед ни ца. Бира ју се чла но
ви за месне зајед ни це: Ада
шев ци (5 чла но ва), Бачин ци 
(5), Батров ци (3), Бер ка со во 
(5), Бикић До (3), Бин гу ла 
(5), Ваши ца (5), Вишњи ће во 
(5), Гиба рац (5), Ерде вик (5), 
Илин ци (5), Јаме на (5), Куку
јев ци (5), Љуба (5), Моло вин 
(3), Моро вић (5), При ви на 
Гла ва (3), Сот (5) и Шид (9). 
Избо ри  ће се одр жа ти 24. 
фебру а ра 2019. годи не од 
седам до 20 часо ва. Роко ви 

за врше ње избор них рад њи 
за избор чла но ва Саве та 
месних зајед ни ца на тери то
ри ји општи не Шид, почи њу 
да теку од 24. јану а ра 2019. 
годи не. Избо ре на тери то ри
ји општи не Шид спро ве шће 
орга ни пред ви ђе ни чла
ном 45,47,48 и 68, одлу ке 
о месним зајед ни ца ма на 
тери то ри ји општи не Шид. 
Обра сце и потреб ну доку
мен та ци ју за кан ди до ва ње 
и упут ство за спро во ђе ње 
избо ра за чла но ве Саве та 
месних зајед ни ца, обез бе
ди ће гра ђа ни ма Коми си ја за 
спро во ђе ње избо ра за чла
но ве Саве та месних зајед ни
ца, исти ца њем на зва нич ној 
интер нет стра ни ци општи не, 
саоп штио је Рани са вље вић. 

Избо ри за Саве те месних 
зајед ни ца озбиљ но су схва
ће ни у СНС. Како је почео да 
тече рок за врше ње избор
них рад њи, у стра нач ким 
про сто ри ја ма су при ку пља
ни пот пи си за кан ди да ту
ру буду ћих чла но ва Саве та 
месних зајед ни ца. Д. Попов 

Вели мир Рани са вље вић

Бира ју се чла но ви за месне зајед ни це: 
Ада шев ци (5 чла но ва), Бачин ци (5), Батров
ци (3), Бер ка со во (5), Бикић До (3), Бин гу ла 
(5), Ваши ца (5), Вишњи ће во (5), Гиба рац (5), 
Ерде вик (5), Илин ци (5), Јаме на (5), Куку јев
ци (5), Љуба (5), Моло вин (3), Моро вић (5), 
При ви на Гла ва (3), Сот (5) и Шид (9). Избо
ри  ће се одр жа ти 24. фебру а ра
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ЕВРОП СКА НЕДЕ ЉА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ РАКА ГРЛИ ЋА МАТЕ РИ ЦЕ 

Пре вен ци ја спа ша ва живо те
Европ ска неде ља пре вен ци је рака 

грли ћа мате ри це, у чијем обе ле
жа ва њу Срби ја већ три на е сти пут 

актив но уче ству је, обе ле же на је током 
про те кле неде ље, од  21.  до 27. јану
а ра, и у Срем ској Митро ви ци и Руми, 
у циљу поди за ња све сти жена о раку 
грли ћа мате ри це и начи ни ма пре вен
ци је. 

Основ на пору ка свим жена ма је да је 
рак грли ћа мате ри це малиг на болест 
која се може спре чи ти. 

Тим пово дом је про шле сре де, 23. 
јану а ра, Завод за јав но здра вље Срем
ска Митро ви ца, у сарад њи са Црве ним 
крстом и Домом здра вља, орга ни зо вао 
еду ка тив но пре да ва ње у Удру же њу 
жена Ман ђе лос, на тему зна чај пре
вен тив них пре гле да на рано откри ва
ње рака грли ћа мате ри це. Сутра дан 
је спе ци ја ли ста соци јал не меди ци
не Заво да за јав но здра вље Срем ска Митро ви ца, др Боја на Цањар одр жа ла 

два пре да ва ња уче ни ци ма Пре храм
бе ношумар ске и хемиј ске шко ле у 
Срем ској Митро ви ци, на ком су се уче
ни ци упо зна ли са инфек ци јом хума ним 
папи ло ма виру сом, начи ни ма зашти
те, како да избег ну ризич но сек су ал
но пона ша ње, као и како да уна пре де 
репро дук тив но здра вље.

У про сто ри ја ма Цен тра за пре вен ци ју 
Дома здра вља Рума, про шлог четврт
ка, 24. јану а ра, одр жа но је пре да ва ње 
на тему Кар ци ном грли ћа мате ри це 
 пре вен ци ја. Пре да вач је био спе ци
ја ли ста гине ко ло ги је, др Душан Миха
и ло вић. Током целе годи не у Дому 
здра вља Рума се спро во де редов
ни пре вен тив нискри нинг пре гле ди 
на кар ци ном грли ћа мате ри це, док су 
током про те кле неде ље инте зи ви ра не 
актив но сти на про мо ци ји зна ча ја очу
ва ња репро дук тив ног здра вља. Добро 
орга ни зов наи скри нинг про гра ми могу 

да спре че и до 80 посто слу ча је ва рака 
грли ћа мате ри це, откри ва ју ћи малиг ну 
деге не ра ци ју у пре ин ван зив ној фази.

Тако ђе, Саве то ва ли ште за мла де 
Дома здра вља Рума спро ве ло је анке
ту међу уче ни ци ма дру ге годи не гим на
зи је „Сте ван Пузић“, на тему Репро дук
тив но здра вље мла дих, а у пла ну су и 
пре да ва ња за заин те ре со ва не уче ни це 
која би се одр жа ва ла у Цен тру за пре
вен ци ју током систе мат ских пре гле да 
уче ни ка Гим на зи је.

– Рано откривање може спречити
ракгрлићаматерице је сло ган који ће 
обе ле жи ти потре бу да још јед ном апе
лу је мо на наше мај ке, сестре, кћер ке, 
при ја те љи це да раз ми шља ју о свом 
репро дук тив ном здра вљу и у току годи
не одво је један дан када ће посе ти ти 
свог гине ко ло га и иско ри сти ти неку од 
доступ них могућ но си пре вен ци је, иста
кла је др Јеле на Сто ја нац Мра че вић.

Т. С. 

Пре да ва ње у Дому здра вља у Руми

Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић 

ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ И СОЦИ ЈАЛ НУ ЗАШТИ ТУ

Бес пла тан пре воз
на пре вен тив не пре гле де
Савет за здра вље Гра

да Срем ска Митро ви ца је 
донео одлу ку којом ће се 

тех нич ки олак ша ти оба вља ње пре
вен тив них пре гле да у Општој бол
ни ци Срем ска Митро ви ца. Ради 
се о томе да се три вози ла град
ске упра ве ста ве на рас по ла га ње 
паци јен ти ма из рурал них сре ди на 
том при ли ком.

По речи ма начел ни ка Град ске 
упра ве за здрав стве ну и соци
јал ну зашти ту, Воји сла ва Мир ни
ћа, сле де ћа акци ја Мини стар ства 
здра вља, бес плат ни пре вен тив ни 
пре гле ди, бити у дру гој поло ви ни 

фебру а ра, а до тад заин те ре со ва
ни могу да се при ја ве на број теле
фо на ГУ за здрав стве ну и соци јал
ну зашти ту, 610614 и оста ве сво је 
подат ке. 

– Свр ха коју жели мо да постиг
не мо је бри га о нашим паци јен ти
ма, које ће возач град ске упра ве 
слу жбе ним вози лом дове сти на 
пре глед и након тога без бед но 
вра ти ти кући. Град ска упра ва ће 
спи сак са пода ци ма паци је на та да 
доста ви Општој бол ни ци и сви ће 
оба ви ти пре гле де тог дана, рекао 
је Мир нић. 

Т. С.
Воји слав Мир нић 
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ДОДЕ ЛА НАГРА ДА У ОБЛА СТИ  ШКОЛ СКОГ СПОР ТА

Румља ни и Пазов ча ни
нај бо љи у Сре му

У Срем ској Митро ви ци су у поне де
љак 28. јану а ра уру че не награ де 
нај бо љим школ ским еки па ма са 

тери то ри је Сре ма. Међу основ ним шко
ла ма у кате го ри ји пио ни ра прво место 
је осво ји ла шко ла „Душан Јер ко вић“ из 
Руме, дру го „Петар Кочић“ из Инђи је, а 
тре ће шко ла „Душан Јер ко вић“,  тако ђе 
из Инђи је. У кате го ри ји пио нир ке, прве су 
уче ни це ОШ „Душан Јер ко вић“ из Руме, 
дру го место при па ло је шко ли „Бошко 

Пал ко вље вић Пин ки“ из Ста ре Пазо ве, а 
тре ће шко ли „Јован Јова но вић Змај“ из 
Срем ске Митро ви це.

У кате го ри ји омла дин ке (сред ње шко
ле) нај бо ља је  Гим на зи ја „Бран ко Ради
че вић“  из Ста ре Пазо ве,  дру га је МСШ 
„Дра ги ња Ник шић“ из Срем ске Митро ви
це, а  тре ћа рум ска Гим на зи ја „Сте ван 
Пузић“.

Уче ни ци ТШ„Нико ла Тесла“ Срем ска 
Митро ви ца су први у кате го ри ји омла

дин ци,  дру го место при па ло је СШ „др 
Ђор ђе Нато ше вић“ из Инђи је, а тре ће 
ТШ „Михај ло Пупин“ из Инђи је. 

Пре ма осво је ном бро ју бодо ва нај у
спе шни ја основ на шко ла Сре ма је ОШ 
„Душан Јер ко вић“  из Руме, а нај у спе
шни ја сред ња шко ла је Гим на зи ја „Бран
ко Ради че вић“ из Ста ре Пазо ве.

Награ де су у име шко ла, при ма ли 
дирек то ри награ ђе них шко ла. 

М. Н.

Признања су примили директори школа

ШИД: СТРА СТИ СЕ СМИ РУ ЈУ ПОСЛЕ УЗНЕ МИ РА ВА ЊА ШТИ ЋЕ НИ ЦЕ

Уче ни ца у новој поро ди ци
Шид ски Цен тар за соци јал ни рад, 

издао је налог, да соци јал ни рад
ни ци оба ве раз го вор са свом 

децом сме ште ном у хра ни тељ ске поро
ди це, како би могли одмах да реа гу ју, ако 
посто ји неки про блем изме ђу шти ће ни ка 
и хра ни те ља. Ова одлу ка је, како каже 
Дејан Лога ру шић дирек тор Цен тра за 
соци јал ни рад, про ис те кла због неми лог 
дога ђа ја који је потре сао ову општи ну, 
када је хра ни тељ Мир ко М.(60) сек су
ал но узне ми ра вао уна зад шест годи на, 
сада осам на е сто го ди шњу шти ће ни цу. 

Соци јал ни рад ни ци оба ви ће раз го во ре 
у 22 поро ди це, коли ко има деце у хра ни
тељ ским поро ди ца ма на под руч ју целе 
општи не.

– У те куће ићи ће два рад ни ка, један 
ће оба ви ти раз го вор са шти ће ни ком, а 
дру ги са хра ни те љем и то у одво је ним 
про сто ри ја ма. На овај начин жели мо да 
се уве ри мо, да ли осо ба испу ња ва све 
оно што се оба ве за ла као хра ни тељ и да 
ли дете то потвр ђу је – каже Лога ру шић 
за наше нови не.

Зашто је шти ће ни ца, сада осам на е сто
го ди шња ки ња, чека ла толи ко годи на да 
изне се  све непри јат но сти, које је дожи
вља ва од свог хра ни те ља, или како га 
је зва ла тата? Поје дин ци, који су бли
ски Мир ко вој поро ди ци, сма тра ју да је то 
делом и због вер ског ути ца ја.

– Он је духов ник, про по вед ник у Бап
ти стич кој цркви и вео ма цењен, као и код 

гра ђа на у Шиду. Мислим да је то један 
од глав них раз ло га, одно сно страх да му 
се она оду пре или супрот ста ви – оце њу
је један човек, бли зак овој поро ди ци, који 
ни сам није могао ово да наслу ти.

Уче ни ца тре ће годи не сред ње тех нич
ке шко ле у овом месту, од 23. јану а ра се 
поно во вра ти ла у ђач ке клу пе код сво јих 
вршња ка, после испо ве сти рад ни ци ма 
Цен тра, када је саоп шти ла да је Мир ко 
прво пип као по коси, а касни је по гру ди
ма и интим ним дело ви ма тела, тра же ћи 
да и то она њему ради.

– С њом стал но оба вља ју раз го вор 
пси хо ло зи и њено здрав стве но ста ње, 
после све га пре тр пље ног, иде на боље. 
Добро се укло пи ла код нових хра ни те ља 
и мно го јој зна чи подр шка њених при ја те
ља, наше уста но ве, људи који је окру жу ју 
– каже Лога ру шић.

Мир ко, који је био при мер хра ни тељ
ста ва у овој општи ни, изне ве рио је, не 
само Цен тар за соци јал ни рад, већ и све 
оне који га позна ју.

С. Костић

Како наш лист сазна је, осум њи че ни 
Мир ко је на саслу ша њу у Основ ном 
тужи ла штву у Срем ској Митро ви ци, 
пот пи сао спо ра зум о при зна њу кри ви
це. Њему је тужи лац одре дио годи ну 
дана кућ ног при тво ра, што како за наш 
лист, каже један од прав ни ка из Основ
ног суда, не зна чи да ће се та казна 
током про це са задр жа ти.

При знао
кри ви цу
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ВРД НИК: ОДР ЖАН ЧЕТВР ТИ СВЕ ТО САВ СКИ БАЛ

Једини бал у Срему

Четвр ти Све то сав ски бал, одр жан 
је у пре ле пом зим ском амби јен
ту Етно насе ља Врд нич ка кула 

27. јану а ра, уз бла го слов Епи ско па 
срем ског Васи ли ја.

Запо чео је Све то сав ском хим ном, 
у изво ђе њу хора СветиРоманслат
копојац из Петро ва ра ди на, а потом је 
осве ћен слав ски колач, у при су ству 
кума сла ве Павла Почу ча, заме ни ка 
покра јин ског секре та ра за при вре ду и 
тури зам, који је кум ство пре у зео од др 
Дра га на Нико ли ћа.

Овај бал је одр жан у годи ни јуби ле
ја, када се навр ша ва 800 годи на од 
ауто ке фал но сти Срп ске пра во слав не 
цркве за коју је заслу жан упра во Све
ти Сава.

Гости ма Све то сав ског бала се прво 
обра тио про то је реј Небој ша Дим ко
вић, ста ре ши на хра ма Рођења Све
тогЈованакрститеља у Врд ни ку.

 – Дана шњи дан тре ба ло би да нам 
буде води ља кроз цео наш ово зе маљ
ски живот. Све ти Сава је посе бан, цар
ски син и монах, одан оцу и савр шен 
архи је реј – рекао је про то је реј Небој
ша Дим ко вић.

Кум сла ве Павле Почуч је ука зао, да 
Све тог Саву сла ви мо као живог про
све ти те ља срп ског наро да и њего ве 
духов но сти, кул ту ре, умет но сти, књи
жев но сти…

 – Жртву ју ћи себе, он је уда рио 

темељ пра во слав не вере и тако 
постао духов ни извор сна ге, вере и 
нада ња. Данас нас је овде Све ти Сава 
поно во оку пио, да то није чинио свих 
ових веко ва, не би ни нас вече рас 
овде било и на томе му хва ла. Баш 
зато је наша оба ве за, да дух све то са
вља про но си мо и пре но си мо гене ра
ци ја ма које дола зе – пору чио је Павле 
Почуч.

Про фе сор др Воји слав Јелић са 
Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду је 

иста као да је 800 годи на ауто ке фал
но сти датум заи ста вре дан поме на. 
Он је у свом гово ру ука зао и на зна чај 
бри ге о мла ди ма. 

– Посве ти мо се мла ди ма, јер ми се 
чини да смо кри ви пре ма мла ди ма, јер 
им оста вља мо свет који је гори од оног 
који смо ми зате кли. Наша је оба ве за 
да мла ди ма оста ви мо узор, она кав 
какав је Све ти Сава, који је уте ме љио 
срп ску држа ву и срп ску цркву, а то су 
теме љи које тре ба чува ти и јача ти. Ја 

Кум славе био је Павле Почуч



2730. JANUAR 2019.  M NOVINE

веру јем да међу мла ди ма такве сна
ге има – рекао је проф. др Воји слав 
Јелић.

Мио драг Бебић, заме ник пред сед ни
ка ири шке општи не је иста као, да ће 
локал на само у пра ва и даље подр жа
ва ти ова кве и слич не мани фе ста ци је, 
јер је то нај бо љи начин да се про мо
ви ше и бања Врд ник и ири шка општи
на, као тури стич ка дести на ци ја и као 
један бренд.

 – Ово је један заи ста леп начин да 
се сачу ва кул ту ра, тра ди ци ја, наша 
див на исто ри ја и сви зајед но ћемо 
поку ша ти да сачу ва мо ту нашу про
шлост, јер сећа ју ћи се наше про шло
сти, чува мо и нас саме. Надам се да 
ће овај бал пре ра сти у јед ну дуго го
ди шњу тра ди ци ју, јер општи ни недо
ста је ова квих мани фе ста ци ја. Да се 
про мо ви ше и Врд ник који има бога ту 
исто ри ју, то је мул ти ет нич ко и мул
ти кул ту рал но место, са заи ста бога
том исто ри јом и ово је један од лепих 
начи на како се то све чува. Има мо и 
ста ру салу Каси не, где су се пре 100 
годи на одр жа ва ли бало ви, зашто то 
не бисмо наста ви ли и данас – сма тра 
Мио драг Бебић.

Дра ган Дра ги че вић, дирек тор Тури
стич ке орга ни за ци је Ириг, која је орга

ни за тор овог бала, под се тио је да су 
они покре ну ли ини ци ја ти ву пре чети
ри годи не за одр жа ва ње Све то сав ског 
бала, уз бла го слов Вла ди ке срем ског. 

– Било је заи ста вели ко инте ре
со ва ње за Све то сав ски бал, тако да 
ове годи не има мо 210 гости ју. Баш 
зато што је то пра ви бал, тра жи мо од 
људи који дола зе да су све ча но обу
че ни, то је оба ве зно и то је тра ди ци ја 
свих бало ва, па и нашег. Мислим да 
је ово једи ни бал који има мо у Сре му, 
а за сле де ћи, оче ку је мо да ћемо има
ти дупло више гости ју. Без подр шке 
локал не само у пра ве и гене рал ног 
покро ви те ља хоте ла Премиер Аква, 
који нам је усту пио ову лепу салу, у 
којој по дру ги пут орга ни зу је мо бал – 
каже Дра ган Дра ги че вић.

У окви ру про гра ма насту пио је и КУД 
„Бран ко Ради че вић“ из Срем ске Митр
о ви це, а потом је госте на Све то сав
ском балу заба вљао  орке стар Алек
сан дра Дуји на. 

Гене рал ни покр о 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.

Смиља Џакула
Фото: Жељко Петрас

Миодраг Бебић и Драган Драгичевић

Хор Свети Јован слаткопојац из Петроварадина

ИРИГ

Нови нази ви ули ца
На послед њој сед ни ци СО Ириг у про

шлој годи ни, која је одр жа на 27. децем
бра, доне та је одлу ка о обје ди ње ном 
утвр ђи ва њу нази ва ули ца у насе ље ним 
мести ма ове општи не. Реч је о новим 
нази ви ма за 166 ули ца у самом Ири гу 
и свим насе ље ним мести ма у ири шкој 
општи ни, сем Добро до ла, као и нази ви ма 
за 42 засе о ка. Наи ме, утвр ђи ва ње нази
ва је оба ве за свих локал них само у пра ва, 
про ис те кла из про јек та Вла де Срби је, као 
и да се ти нови нази ви доста ве Репу блич
ком гео дет ском заво ду.

– Коми си ја се при ли ком свог рада тру
ди ла, да сачу ва поје ди не нази ве дело ва 
насе ља који су од кул тур ноисто риј ског 
зна ча ја где год је то било могу ће, одно
сно, где је то у скла ду са ела бо ра том 
Репу блич ког гео дет ског заво да. Тако ђе, 
тру ди ли смо се да то буду позна те лич
но сти из исто ри је, али и кул ту ре и умет
но сти, као и спор та, које су на неки начин 
веза не за ири шку општи ну – каже Оли ве
ра Фили по вић Про тић.

Тако су, на при мер, у Ири гу сво је ули
це доби ли Бра на Црн че вић, Десан ка 
Мак си мо вић, Васа Ашки ће вић, Адам 
Монaстерлија, али и Дани ло Бата Стој
ко вић, Дра ган Нико лић и нарав но Бори
слав Михај ло вић Михиз. Јован Јови чић, 
позна ти гита ри ста, добио је ули цу у род
ном Врд ни ку али и Риви ци, у Нера ди ну, 
Сава Јако вље вић и Ила ри он Рува рац, у 
Малој Реме ти позна та глу ми ца Мира Сту
пи ца, у Кру ше дол Селу кне ги ња Љуби ца 
Обре но вић и Нико ла Тесла, а у Кру ше дол 
Прња во ру, Змај Огње ни Вук. То су само 
нека од име на у поје ди ним насе ље ним 
мести ма у ири шкој општи ни, док се у Врд
ни ку води ло рачу на, да се поје ди не ули це 
у рудар ским коло ни ја ма зову и по име ни
ма руда ра, по Доси те ју Обра до ви ћу али 
и по глум ци ма Мији Алек си ћу и Небој ши 
Гло гов цу, на при мер.

На зва нич ном сај ту Општи не поста
вље но је и оба ве ште ње гра ђа ни ма, који 
можда нису на вре ме били упо зна ти са 
про ме ном нази ва ули ца, или су неза
до вољ ни утвр ђе ним нази ви ма, да могу 
сво је обра зло же не пред ло ге доста ви ти 
на шал те ру Услу жног цен тра Општин
ске упра ве Општи не Ириг, са назна ком 
 Коми си ја за одре ђи ва ње нази ва ули ца, 
трго ва, засе ла ка и дру гих дело ва насе
ље ног места на тери то ри ји општи не Ириг 
 у писа ној фор ми. С. Џ.

Оли ве ра Фили по вић Про тић
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че тајан стве
не ситу а ци је или 
неке дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те 
тешку хра ну и више се кре ћи те. 

БИК: Сарад ни ци 
има ју добре суге сти
је, при хва ти те нове 
иде је које гаран ту ју 

боље резул та те или неси гур
ност у зајед нич ком посло ва њу. 
Сусрет са јед ном осо бом тре
нут но делу је врло поуч но и под
сти цај но у сва ком погле ду. 
Делу је те пома ло узне ми ре но. 
Недо ста ју вам неки сна жни емо
тив ни под сти ца ји, како бисте 
свој љубав ни живот учи ни ли 
довољ но инте ре сант ним. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема 
раз ло га да се пово
ди те за лажним ути
сци ма или да вас 

неко зава ра ва погре шном при
чом о новим послов ним при ли
ка ма. Уко ли ко трпи те послов ни 
неу спех, раз ми сли те о неким 
алтер на тив ним могућ но сти ма 
које вам сто је на рас по ла га њу. 
Суви ше јаки изли ви стра сти вас 
наво де на погре шан избор. 

РАК: Нове ком пли ка
ци је на послов ној 
сце ни про из и ла зе из 
поку ша ја да се 

оства ри зајед нич ки дого вор око 
рас по де ле инте ре са. Нема раз
ло га да пона вља те при чу која 
не оста вља пози ти ван одјек на 
ваше сарад ни ке. Посве ти те 
више пажње воље ној осо би и 
зајед нич ким пла но ви ма које 
има те. Оче ку је вас при јат но 
изне на ђе ње. У сјај ној сте пси хо 
 физич кој фор ми. 

ЛАВ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов
ној сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви
ше раз ме тљи во у сусре ту са 
сарад ни ци ма, већ затра жи те 
нечи ју подр шку. Бри не те без 
пра вог пово да, парт нер тре нут
но можда не жели да вам пове
ра ва сво је мисли и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Пажљи ви
је ана ли зи рај те ком
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства ри 
које зах те ва ју кре а тив но раз ми
шља ње или одре ђе ну фазу 
инку ба ци је, пре него што доне
се те неку конач ну одлу ку. При
ме ћу је те да неко у вама побу ђу
је вели ко инте ре со ва ње и да 
вас асо ци ра на при јат не успо
ме не. 

ВАГА: Делу је те врло 
про ми шље но и про
ве ра ва те раз ли чи те 
инфор ма ци је које ути

чу на послов не пре го во ре. Оба
зри вост је пожељ на, али нема 
раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру га
чи је ста во ве. Поне кад посту па те 
суви ше стро го пре ма осо би која 
има добру наме ру, али не успе ва 
у пот пу но сти да вам доча ра сво је 
емо тив не дожи вља је. 

ШКОР ПИ ЈА: Потре
бан вам је додат ни 
опрез у сусре ту са 
сарад ни ци ма и при

ли ком про це не нових послов них 
при ли ка. Нема потре бе да скре
ће те пажњу на себе или да ула
зи те у неке сум њи ве пре го во ре. 
Тре нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

СТРЕ ЛАЦ: Посто је 
ства ри које не тре ба 
да чини те у афек ту 
или на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која одго
ва ра вашем уку су.

ЈАРАЦ: Заин те ре со
ва ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну одлу
ку, саслу шај те сво је сарад ни ке и 
при хва ти те кори стан савет. Неко 
вас инспи ри ше на додат но анга
жо ва ње и добро рас по ло же ње 
. Освр ни те се око себе, јер увек 
посто је насме ја на лица. 

ВОДО ЛИ ЈА: Поне кад 
све изгле да тако 
рела тив но, сто га 
немој те доно си ти 

закљу чак на осно ву првог ути ска 
и без кон сул та ци је са бли ским 
сарад ни ци ма. Осло ни те се на 
нечи ји савет и на зајед нич ку про
це ну. Важно је да пра вил но 
дефи ни ше те сво је циље ве. Неко 
име сна жно да уста ла са ваше 
мисли и осе ћа ња. Потру ди те се 
да испу ни те парт не ро ва оче ки ва
ња. 

РИБЕ: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни ра
ње у дру штву сарад
ни ка и немој те при ча
ти о ства ри ма које 

можда пред ста вља ју ризик за 
веше послов не инте ре се. 
Потреб но је да сми сли те неку 
резер вну вари јан ту, јер увек 
посто ји фак тор изне на ђе ња. 
Буди те про ми шље ни и уздр жа ни 
пред бли ском осо бом. Пажљи ви
је ана ли зи рај те свог парт не ра. 

VREMEPLOV
30. ја ну ар

1933. Пред сед ник Не мач ке, 
фелд мар шал Па ул фон Хин
ден бург, име но вао Адол фа 
Хи тле ра за кан це ла ра. Истог 
да на 1937. Хи тлер из ја вио у 
Рај хста гу да Не мач ка по вла чи 
свој пот пис са Вер сај ског 
ми ров ног уго во ра.

31. ја ну ар
1808. На по ле он је анек ти рао 
Ду бро вач ку Ре пу бли ку. Анек си
ју је про гла сио ге не рал Огист 
Мар мон, вој во да од Ра гу зе. 
Ти ме је пре стала да по сто ји 
Ду бро вач ка Ре пу бли ка, а град 
Ду бров ник је 1815. на Беч ком 
кон гре су до де љен Аустри ји. 

1.фе бру ар
1650. Умро је фран цу ски фи ло
зоф, ма те ма ти чар и фи зи чар 
Ре не Де карт. Од ба цив ши сва ку 
дог му или док три нар ност уче
ња, Де карт је че ти ри основ на 
пра ви ла ми ше ље ња из нео у 
чу ве ном де лу “Рас пра ва о 
ме то ди”. Сма тра се за чет ни ком 
мо дер не фи ло зо фи је ра ци о на
ли зма. 

2. фе бру ар
1536. Шпан ски ис тра жи вач 
Пе дро де Мен до са осно вао на 
ушћу ре ке Ла Пла та град Бу е
нос Ај рес, глав ни град Ар ген ти
не од 1880.
1924. Умро срп ски пи сац Алек
са Шан тић. При па дао мо стар
ском кру гу око књи жев ног 
ли ста “Зо ра”, ко ји је по кре нуо с 
Јо ва ном Ду чи ћем и Све то за
ром Ћо ро ви ћем.

3. фе бру ар
1915. У Са ра је ву је обе шен 
срп ски учи тељ Вељ ко Чу бри
ло вић, је дан од уче сни ка у 
атен та ту 28. ју на 1914. на 
аустро у гар ског пре сто ло на
след ни ка над вој во ду Фран ца 
Фер ди нан да.

4. фе бру ар
1945. У ме сту Јал та на Кри му 
са ста ли се бри тан ски пре ми јер 
Чер чил, пред сед ник САД 
Ру звелт и со вјет ски ли дер Ста
љин да би се до го во ри ли о 
ак ци ја ма за за вр ше так Дру гог 
свет ског ра та и пла но ви ма за 
по сле рат ни пе ри од. 1946. Бив
ши пред сед ник Вла де Ср би је, 
ге не рал Ми лан Не дић, из вр
шио са мо у би ство то ком ис тра
жног по ступ ка у ком је био 
оп ту жен за из да ју и рат не зло
чи не у оку пи ра ној Ср би ји у Дру
гом свет ском ра ту.

5. фе бру ар
1814. У Бе чу об ја вље на “Ма ла 
про сто на род на сла ве но серб
ска пе сма ри ца” Ву ка Ка ра џи ћа, 
што је озна чи ло по че так упо
зна ва ња Евро пе са срп ском 
на род ном по е зи јом.
1893. Умро срп ски глу мац То ша 
Јо ва но вић, члан На род ног 
ка за ли шта у За гре бу и На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 
је дан од нај ве ћих срп ских глу
ма ца 19. ве ка.

HOROSKOP

Сре да, 30. (17) јану ар 
Пре по доб ни Анто ни је Вели ки

Четвр так, 31. (18) јану ар 
Св. Ата на си је Вели ки; Св. Мак
сим Архи е пи скоп срп ски

Петак, 1. фебру ар (19. јану ар) 
Пре по доб ни Мака ри је Еги пат
ски; Све ти Мар ко Ефе ски 
Субо та, 2. фебру ар (20. јану ар) 
Пре по доб ни Јев ти ми је Вели ки

Неде ља, 3. фебру ар
(21. јану ар) 

Пре по доб ни Мак сим Испо вед
ник; Све ти муче ник Нео фит

Поне де љак, 4. фебру ар
(22. јану ар) 

Све ти апо стол Тимо теј; Пре по
доб ни муче ник Ана ста си је 

Уто рак, 5. фебру ар
(23. јану ар) 

Све ти све ште но му че ник Кли
мент Анкир ски

Crkveni
kalendar

• Где нема дрве ћа, мај
му ни се пењу јед ни дру
ги ма на гла ву.
• Мод ни кре а то ри нам 
први ста вља ју руке у 
џепо ве.
• Они који су нас заду жи
ли, сигур но има ју 
довољ но да би могли и 
да нас раз ду же.

Колач са 
сувим воћем

Састој ци: 3 јаје та, 2 шоље бра
шна, три четвр ти не шоље шеће
ра, три четвр ти не шоље уља, 7 
каши ка јогур та, 350 гра ма сувог 
воћа  бру сни це, кај си је, шљи ве, 
мало соли, 1 вани лин шећер

При пре ма: Уму ти ти јаја и 
дода ти шећер, мути ти док маса 
не побе ли и дода ти уље. Затим 
дода ти јогурт, вани лин шећер, со 
и на кра ју уме ша ти бра шно поме
ша но са пра шком за пеци во.  Уме
ша ти суво воће, изли ти у дугу ља
сти калуп и пећи у загре ја ној рер
ни на тем пе ра ту ри од 170 сте пе ни 
око 50 мину та. Посу ти шеће ром у 
пра ху.
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ЗАНИМАЊЕ: ЈУВЕЛИР

Злат не руке Милоша златара

Рет ко ћете данас упо
зна ти мла де људе који 
држе ком пас у сво

јим рука ма, зна ју ода кле 
су дошли и виде куда иду. 
Један од таквих је Милош 
Мила ди но вић, вла сник зла
та ре Миладиновић. 

Неза ин те ре со ван за ино
стран ство, заго вор ник ста
рих вред но сти, момак који 
се у Бео гра ду шко ло вао на 
Поли тех нич кој ака де ми ји, 
на сме ру јуве ли ри пле ме ни
тих мета ла, Милош жели да 
у род ној Митро ви ци наста ви 
с радом уз жељу да то пре
ра сте у поро дич ни посао 
који би се с љуба вљу пре но
сио с коле на на коле но.

У јуве лир ству се није 
нашао ни пуким слу ча јем, 
нити по пре по ру ци, већ га 
је  води ла жеља од мале
на, која је оста ла, иако деца 
често сања ју раз ли чи то, од 
пека ра до пило та.

Оно што углав ном зна мо 
о овом послу је да не зна мо 
ско ро ништа, јуве лир ство се 
данас махом све ло на трго
ви ну наки том услед сериј ске 
про из вод ње. У Митро ви ци 

не посто ји лив ни ца, ради о
ни це су углав ном за оправ
ку, додат но уз мај сто ре који 
се намр ште ако им доне се
те поки дан лан чић. Милош 
нам обја шња ва због чега је 
то тако и шта запра во чини 
његов посао.

– С обзи ром на то коли ко 
људи лоше живе, нема ју за 
основ не потре бе, рачу не, 
добро нама и иде, јер ипак 

се бави мо лук су зом, тргу
је мо зла том, а зла то никад 
није било ску пље. Кад све 
сабе реш и оду змеш, добро 
је. Нај ви ше се про да ју ства
ри које морају, за крште ња, 
рође ња, вен ча ња. Цене зла
та су изме ђу чети ри и чети
ри и по евра по гра му, каже 
Милош.

Могу ће је напра ви ти леп 
кома дић наки та само са два 

гра ма зла та, чак и грам и по, 
за то су нај по год ни је мин
ђу ше, као нешто што није 
у доди ру са дру гим пред
ме ти ма. Ту важи оно ста ро 
 коли ко пара толи ко и музи
ке, и није реч о лажи нити о 
пре ва ри.

  Увек је боље кад има 
масе која држи. Што има 
више мате ри ја ла, пред мет 
је јачи, дуго трај ни ји. Код 
кома да као што је прсте ње 
дола зи до разних кон та ка
та, те се деси тре ње, сави
ја ње, улу бљи ва ње. Све што 
је на руци, прстен, нару кви
ца, мора да буде озбиљ ни
је, ина че дола зи до дефор
ма ци ја и честих поправ ки. 
Прстен да би био леп не 
мора да буде маси ван, то је 
ствар уку са, али ако се, на 
при мер, уба ци неки камен
чић, а костур буде танак, 
нема масе која држи, вре
ме ном рупи ца каме на губи 
облик, или костур пуца, 
камен испа да, онда ту има 
доста посла око поправ ки 
и сре ђи ва ња. Нарав но да 
је данас људи ма цифра сто 
еура значајна, док је нека

  Раз ли чи та је фино ћа 
наки та. Стан дард на фино
ћа у Срби ји је четр на ест 
кара та, са озна ком 589, 
што озна ча ва при сут ност 
од 58,9 посто зла та у легу
ри, а оста ло су при ме се. 
Тако је озна ка за деве то ка
рат но зла то 333 и тако 
даље. Углав ном се зла то 
ком би ну је са месин гом и 
још неким мета ли ма да би 
се доби ла ела стич ност, 
сави тљи вост, како би могло 
да се обра ђу је, јер је крто 
само по себи. То одре ђу је 
фино ћу, самим тим и цену 

зла та. Кад су у пита њу 
дука ти и даље је нај про да
ва ни ји ФранцЈозеф, покла
ња се за рође ња и крште
ња. Њего ва фино ћа је 98, 
6, дакле, ско ро чисто зла то. 
Прим се су уба че не једи но 
да би могао ква ли тет но да 
се ура ди оти сак и има 
добру вред ност. Нека да су 
га буши ли, чиме би му 
вред ност доста опа ла, 
данас се угра ђу је у рам и 
може да се носи као при ве
зак. Али боља је вари јан та 
не дира ти га нек сто ји, 
пору чу је Милош.

Дукати цара Фрање

Милош Мила ди но вић
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да прстен који је пла ћен сто 
мара ка тежио десет гра ма, 
каже Милош.

Његов поче так није био 
ни мало лак, а оно што га 
је одр жа ло је љубав пре ма 
овом зана ту, истрај ност и 
подр шка поро ди це. 

  Тре ба одмах напу ни ти 
рад њу да би могао да будеш 
кон ку рен тан, а ја сам само 
имао две тац не с пр сте
њем. Дру го, имао сам само 
два де сет годи на кад сам 
почео. Куп ци су били пома
ло непо вер љи ви због тога, 
нисам им дело вао довољ но 
озбиљ но као што су оче ки
ва ли и то је потра ја ло изве
сно вре ме. Прве две годи
не су биле нај те же. Овде 
има доста зла та ра који су 
добри у свом послу. Миц по 
миц је ишло на боље, при ча 
Милош.

Ала ти који ма се зла та
ри слу же су врло слич ни 
зубар ским, укљу чу ју ћи чак 
и пасте за поли ра ње, док 
мотор при зво ди звук јези во 
иден ти чан оном у зубар ској 
орди на ци ји. Мења ју се фре
зе ри, дода ци за гру бо или 
фино поли ра ње, мати ра ње, 
бру ше ње.

– Волим кад напра вим 
пот пу но нов прстен или на 
огр ли ци и нару кви ци ура
дим део који недо ста је. Што 
се тиче поправ ки, незгод
не су на свој начин. У слу
ча ју, при ме ра ради, сериј
ски про из ве де не сај ли це, 
поправ ка се не испла ти. 
Пуца ње ће се деси ти поно
во, на неком дру гом месту, 
јер је већ дошло до извла
че ња, а поштро ши ли сте 
вре ме и мате ри јал. Више 
се испла ти купи ти нову. Са 
дру ге стра не, код поправ ке 
ква ли тет ног, ста рог наки
та, који је неко ме од иузет
не сен ти мен тал не вред но
сти, потреб но је бити више 
него оба зрив. Некад посто ји 
ризик да се накит оште ти и 
у том слу ча ју сте напра ви ли 
про блем, јер за вла сни ка тај 
комад нема вред ност у нов
цу, каже Милош.    

Овај насме јан момак 
ће ове годи не про сла ви
ти три де сет годи на живо та 
и деце ни ју у послу. Његов 
енту зи ја зам и упор ност се 
супрот ста вља ју свом сиви
лу, тала са њу и непо у зда
ним при ли ка ма који ма су 
све гене ра ци је изло же не у 
нашој земљи, као и чиње ни
ци да масов на про из вод ња 
поти ску је зана те свих про
фи ла.  Т. Сив чев

ШИД СКА ГАЛЕ РИ ЈА СЛИ КА

Шума но вић за сва вре ме на

Шиђа ни су и ове годи не, 
захва љу ју ћи запо сле
ни ма у Гале ри ји сли

ка „Сава Шума но вић“, обе
ле жи ли дан рође ња вели ког 
срп ског сли ка ра. У уто рак 22. 
јану а ра, у про сто ру Гале ри
је оку пи ли су се пошто ва о ци 
и заљу бље ни ци у ства ра ла
штво нај по зна ти јег Шиђа ни на.

Весна Буро је вић, дирек тор
ка Гале ри је каже, да је њихо
ва основ на миси ја да се не 
забо ра ви Сава и да што више 
људи сазна о нашем, шид
ском сли ка ру.

 – Цео колек тив се тру ди 
да у томе буде мо успе шни. 
Савин рођен дан, 22. јану ар, 
поче так је наше годи шње при
че. Увек има мо нешто, а ове 
годи не смо реши ли да нашој 
вер ној публи ци омо гу ћи мо, да 
про ши ри види ке и сазна ња о 
Сави Шума но ви ћу, да то не 
буде само наша при ча, јер ми 
мисли мо да све зна мо о Сави. 
Упра во из тог раз ло га, реши ли 
смо да ту при чу про ши ри мо, 
тако да ће нам Љуби ца Миљ
ко вић, исто ри чар умет но сти 
из Бео гра да, драг и чест гост 

у Шиду, одр жа ти пре да ва ње 
чија је тема Савременост и 
свевременост Шумановиће
вог сликарства. Замо ли ли 
смо је да нам испри ча нешто 
о Сави, када је ства рао и 
његов ути цај на све  јед на 
шира при ча о Сави Шума но
ви ћу. Ове годи не запо чи ње мо 
и сери ју пре да ва ња под нази
вом Саваисавременици, тако 
да ће дола зи ти коле ге које 
су истра жи ва ле рад и живот 
Саве и тума чи ти га пред шид
ском публи ком – рекла је 
Весна Буро је вић.

Љуби ца Миљ ко вић, исто
ри чар умет но сти, је чест гост 
у шид ској Гале ри ји и Шиђа ни 
воле да слу ша ју њена пре да
ва ња, која су углав ном, добро 
посе ће на. Тако је било и на 
обе ле жа ва њу Сави ног рођен
да на. 

– Сава је једи ни сли кар, 
можда и у све ту, чији се 
рођен дан ова ко обе ле жа ва, 
као и дру ги зна чај ни дату ми 
из њего вог живо та. Вели ка је 
част и вели ка је одго вор ност 
гово ри ти о Сави Шума но ви
ћу, пред људи ма који мно го 

о њему зна ју. Његов живот 
и њего во дело су врло зани
мљи ви, не само струч ња ци
ма, већ и љуби те љи ма умет
но сти. Сава Шума но вић је 
наш нај ин те ли гент ни ји и нај
о бра зо ва ни ји сли кар. Посто ји 
и пред ра су да, да је Сава био 
уса мљен и изо ло ван од токо
ва свет ске умет но сти, а кад 
погле да мо сли ке, дола зи мо 
до закључ ка, да је Шид дао 
све ту мно го. Ово што се нала
зи у Гале ри ји, при па да токо
ви ма свет ске умет но сти. Пра
ти ти токо ве свог вре ме на, а 
оста ви ти тако сна жан траг за 
собом, да до дана шњег дана 
тра је на нај по зи тив ни ји начин, 
и бити узор мно гим гене ра ци
ја ма мла дих сли ка ра, исто ри
ча ра, есте ти ча ра   то је Сава. 
Он је као део наше фами ли је, 
јер га толи ко воли мо. Једи но 
што могу да кажем, да ми је 
жао што на табли на ула ску 
у Шид више не пише Добро
дошли у град СавеШумано
вића. Сава за сва вре ме на 
– закљу чи ла је Љуби ца Миљ
ко вић.

 Д. Попов

Весна Буро је вић и Љуби ца Миљ ко вић

Протести у Сремској Митровици
У субо ту 26. јану а ра одр жан је дру ги про тест 

#1од5милиона Срем ска Митро ви ца. Гра ђа ни 
су се нај пре око 18 часо ва оку пи ли на Тргу 
Све тог Сте фа на, а затим кре ну ли у про тест ну 
ште њу. Оку пље ни су иста кли да их је на ули це 
нате ра ла како град ска, тако и држав на власт, 
и да неће оду ста ти док њихо ви зах те ви не 
буду испу ње ни. Тако ђе, орга ни за тор митро
вач ког протеста Милош Миле но вић се обра
тио гра ђа ни ма и рекао да су њихо ви зах те ви: 
хит на испла та лич ног дохот ка у поје ди ним 
пред у зе ћи ма која се финан си ра ју из буџе та 
Гра да, пони ште ње одлу ка о поску пље њу гре
ја ња, кому на ли ја и воде, пре ста нак напла те 
пар кин га у зони Бол ни це. Након тога, више од 
сто ти ну људи је кре ну ло у про тест ну шет њу, уз 
пору ку, да неће оду ста ти све док се њихо ви 
зах те ви не испу не. З. П.

Преузето са фејсбук странице Митровачки отпор
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МИТРО ВАЧ КЕ И ЗАТВОР СКЕ ПРИ ЧЕ

Митровица под Хрватима
Ђор ђе Цви ја но вић са Небој шом Дра га но ви ћем, при пре ма књи гу – моно гра фи ју о 

митро вач ком затво ру, која тре ба да угле да све тлост дана ове годи не. Тим пово дом, 
обја вљу је мо тек сто ве, које су он и Вла ди мир Ћосић, нашли  као зани мљи ве дета ље 
за наше чита о це

Ста нов ни ци Митро ви це су 
одр жа ва ли при вред не и 
кул тур не везе са Срби јом. 

Често су пре ла зи ли у Малу Митро
ви цу, где су купо ва ли намир ни це 
по знат но нижим цена ма. Била је 
успо ста вље на и сва ко днев на 
паро брод ска веза на лини ји 
Митро ви ца – Шабац. 

У Митро ви цу су из Бео гра да 
дола зи ли истак ну ти поје дин ци и 
умет нич ка дру штва. На про сла ву 
Срп ске трго вач ке омла ди не у 
Срп ском дому у Митро ви ци, 
насту пао је пред пре пу ном салом, 
орке стар Срп ске кра ље ве гар де, 
под упра вом Ста ни сла ва Бинич
ког. Чла ни це Кола срп ских сеста
ра из Бео гра да рас ту ра ле су по 
Митро ви ци родо љу би ву лите ра
ту ру и тај но про да ва ле кален дар 
Вардар, забра њен у Сре му и 
Митро ви ци. Митров ча ни су путо
ва ли на одмор у Срби ју, а само 
годи ну дана пред изби ја ње Првог 
свет ског рата, јед на срп ска основ
на шко ла била је на екс кур зи ји у 
Бео гра ду. 

Наци о нал на рас по ло же ња Срба 

у Митро ви ци, пре ра сла су у пра ва 
оду ше вље ња после побе да срп
ске вој ске у бал кан ским рато ви ма. 
Родо љу би ви гра ђа ни саку пља ли 
су при ло ге и пону де за срп ске 
рање ни ке и све то носи ли у бол
ни це у Срби ји. 

То није про шло нео па же но од 
стра не аустро у гар ских орга на 
вла сти, те је поли ци ја поче ла да 
про ве ра ва пре пи ску Митров ча на 
са Срби јом. Локал не вла сти су 
биле врло рев но сне у сузби ја њу 
свих актив но сти, које су сма тра ли 
да су упе ре не про тив Монар хи је. 
Због тога су у Митро ви ци била 
честа хап ше ња и суђе ња сви ма, 
који су испо ља ва ли и нај ма њу 
накло ност пре ма Срби ји. 

Вође на је интен зив на анти срп
ска про па ган да, којом се тежи ло 
уни шти ти све што је било пове за
но са Срби јом и Срби ма, па чак и 
тон ски запи си срп ских народ них 
родо љу би вих песа ма.

SRI EM SKE NOVI NE, Broj 80. U 
Vuko va ru, 10. listo pa da 1914. godi
ne, XXVII. tečaj.

Zabra nje ne
gra mo fon ske 
plo če
Budimpeštansko drž. odvjetničtvo

zaplienilo je kod više budimpeštan
skih trgovaca gramofonske ploče s
naslovima: „Propast srbskog carstva
I. i II.“, „Pružilo se ravno polje prilip
sko“,„Mojčardače“,„SastanakSrbai
Crnogoraca“, „U logoru kodSkadra“,
„Doček priestolonasljednika u Sko
plju“,„PolazaksrbskevojskeuratI.i
II.“, „Onam` onamo“, „Srbski barjak
nadSkopljem se vijo“, „Srbski vojnik
pod Jedrenom“, „Biogradsko ravno
polje“, „Kralja Petra ratno kolo“,
„Kumanovskabitka“,„Izturskoghare
ma“, „RatnaBalkanu I. i II.“, „Bojna
SkadruI.iII.“,te„BojnaKumanovu“.
Ujednojezabranjenodaljnjeizrađiva
njeirazparčavanjetihploča.

Хрват ски писац Антун Густав 
Матош кори стио је у то вре ме израз 
србофобија, како би опи сао широ ко 
рас про стра ње не ста во ве у јав ном 

Аустро у гар ска
кари ка ту ра из пери о да 
пред Први свет ски рат, 
при ка зу је руку која
смр ска ва Срби на. 
Текст кари ка ту ре гла си: 
Србијамораумрети
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живо ту тада шње Аустро у гар ске. Србо
фо би ја је била нова гло бал на иде о ло
ги ја мржње, а Срби нови семи ти. 
Штам па је сата ни зо ва ла Србе и насто
ја ла да ома ло ва жи целу срп ску наци ју, 
мета фо ром зло чи нач ког наро да.

Да би лак ше кон тро ли са ли народ, 
пред став ни ци вла сти су доно си ли 
редар стве не мере, које су додат ним 
про пи си ма често поо штра ва ли. Наред
бе су сту па ле на сна гу даном обја ве у 
Народ ним нови на ма.

SRI EM SKE NOVI NE, Broj 50. U Vuko
va ru, 29. srp nja 1914. godi ne, XXVII. 
tečaj.

Redar stve ne
mje re
Na temelju naredbe bana kraljevina

Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 26.
srpnja1914.Broj422Pr.oprivremenim
redarstvenimmjerama glede zatvaranja
kućnih vrata, te zatvaranja i otvaranja
gostiona, krčma, rakijašnica, kavana i
kavotočja, otvorenih trgovina. Postojeći
propisi i statuti upravnih i redarstvenih
oblastigledezatvaranjaiotvaranjagosti
ona, krčma, rakijašnica, kavana i kavo
točja,zatimkućnihvratainapokonotvo
renih trgovina i poslovnica stavljaju se
izvankrieposti,teseodređujesliedeće:
1. Rakijašniceikavotočjanasmijusepri
je6satiujutrootvoriti,amorajusena
večeru6satizatvoriti.

2. Krčmenesmiju seprije6sati u jutro
otvoriti,amorajusenavečeru8sati
zatvoriti.

3. Gostionenesmijuseprije6satiujutro
otvoriti,aimadusenavečeru10sati
zatvoriti.

4. Kavanenesmijuseprije6satiujutro
otvoriti,amorajuseu11satinavečer
zatvoriti.

5. Kućna vrata (kapije) i vrata otvorenih
trgovinaiposlovnicaimaduseu8sati
na večer zatvoriti i do 6 sati u jutro
zatvorenadržati.
Mjestneredarstveneoblastimoguove

iznimne odredbe prema okolnostima i
pooštriti.Prekršajiustanovaovenaredbe
imadusekaznitipopropisimaokazne
nojvlastipolitičkihoblasti,ukolikonebi
predležao takav čin, koji bi se imao po
inim propisima strožije kazniti. Ova
naredbastupanasnagudanomprogla
šenjauslužbenomdielu„NarodnihNovi
na“, ima se u svim obćinama (gradovi
ma)natamoobičajninačinproglasiti.

У вре ме Анек си о не кри зе и вели ке 
хај ке на срп ске орга ни за ци је у Монар
хи ји, ухап шен је и митро вач ки учи тељ 
и књи жев ник Јован Удиц ки, коме се 
суди ло 1909. годи не на Веле и здај нич
ком про це су у Загре бу.

ФК ИНЂИ ЈА ПОЈА ЧА ВА СВО ЈЕ РЕДО ВЕ

Сти гла прва поја ча ња

При пре ме за про лећ ни део првен
ства на Град ском ста ди о ну у 
Инђи ји, поче ле су пре три неде

ље. Зеле нобели ма већ су се при
кљу чи ла два нова игра ча,   Божи дар 
Велич ко вић и Небој ша Баста јић. Пред
став ни ци ФК Инђи ја пред ста ви ли су их 
јав но сти, на кон фе рен ци ји за меди је 
одр жа ној у сре ду, 23. јану а ра. 

Божи дар Велич ко вић сти гао је из 
ФК Вождо вац, где је играо прет ход
них неко ли ко месе ци, док је Небој ша 
Баста јић кари је ру гра дио у Грч кој, Тај
лан ду, али у дома ћим клу бо ви ма попут 
Бежа ни је, Вождов ца и послед њих 
шест месе ци ТСЦ.

– Из Вождов ца сам дошао на позај
ми цу шест месе ци. Први ути сци су 
фено ме нал ни, пре за до во љан сам 
усло ви ма и игра чи ма, који су изу зет
но дру же љу би ви. Даћу све од себе, 
како бих сво јом игром допри нео да ФК 
Инђи ја оста не на врху табе ле – рекао 
је Божи дар Велич ко вић.

Дру го поја ча ње, Небој ша Баста јић, 
дошао је у редо ве зеле нобелих са 
истим циљем, а то је да добром игром 
допри не се бољим резул та ти ма инђиј
ског прво ли га ша.

– Надам се да ћемо оства ри ти циљ 
који је поста вљен пред струч ни штаб и 
саме игра че. Ја ћу дати свој мак си мум, 
због тога сам овде – рекао је Баста јић.

Пред став ни ци струч ног шта ба су 
гово ри ли о доса да шњем току при

пре ма за пред сто је ћи, про лећ ни део 
првен ства. Срђан Бла го је вић, шеф 
струч ног шта ба, под се тио је да је еки
па одра ди ла више од десет тре нин га 
на тере ни ма у Ста рој Пазо ви.

– Про ме не се, пре све га, одно се на 
одла ске поје ди них игра ча из нашег 
клу ба. Игра чи у ФК Инђи ја нису под уго
во ром, а као резул тат тога је одла зак 
нашег нај бо љег стрел ца, Нена да Луки
ћа у ТСЦ, који је добио добру пону ду. 
Доби ли смо инфор ма ци ју да је еки пу 
напу стио и Душан Сто иљ ко вић, дру ги 
стре лац у ФК Инђи ја, који је пот пи сао 
уго вор са црно гор ским супер ли га шем, 
еки пом ФК Будућ ност из Под го ри це, 
тако да је то, уз одла зак Миро са вље
ви ћа у Кувајт, тро стру ки губи так за нас, 
у сми слу играч ког кадра. 

Бла го је вић дода је, да су већ поче ли 
да кон со ли ду ју сво је редо ве, тако што  
су сти гла и прва поја ча ња, после одла
за ка поме ну тих игра ча.

– Ситу а ци ја ће бити сасвим дру га чи
ја захва љу ју ћи дола ску Велич ко ви ћа 
и Баста ји ћа, што пе ра и крил ног напа
да ча. Оче ку је мо до кра ја пре ла зног 
рока још одла за ка и дола за ка игра ча. 
Пре ла зни рок је живаствар и до кра ја 
се не зна, ко су та имена која ће напу
сти ти клуб, а која ће доћи. Надам се 
да ће све то ићи у још бољем сме ру 
у наред ним дани ма – рекао је за крај, 
шеф струч ног шта ба инђиј ских зеле но
белих. М. Ђ.

Баста јић и Велич ко вић прва поја ча ња

КЛУБ МАЛОГ ФУД БА ЛА ИНДИАНС 2013

Стар то ва ли са при пре ма ма
Фуд ба ле ри Клу ба малог фуд ба ла 

Индианс 2013 из Инђи је, стар то ва ли 
су са при пре ма ма за нову сезо ну. На 
првом оку пља њу при сут но је било 11 
игра ча, међу који ма и нека поја ча ња, 
али о њима ће се гово ри ти у наред
ним дани ма. 

Шеф струч ног шта ба Сла ви ша 
Мар ко вић био је оправ да но одсу тан, 
па ће се при кљу чи ти у наред ним 
дани ма. 

– У наред них пар дана оба ви ће мо 

лекар ске пре гле де и тести ра ња, а 
потом ће се пре ћи на кон ди ци о ни део 
и рад са лоп том. Ком плет не при пре
ме оба ви ће мо у Спорт ској хали, где 
има мо све усло ве за рад и где ћемо 
одра ди ти 30 тре нин га и пет при прем
них утак ми ца. Наша оче ки ва ња у 
овом делу сезо не су да про ба мо да 
обез бе ди мо то четвр то место и пла
сман у плејоф, а ако се ука же при ли
ка и пла сман у дру гу лигу, рекао је 
пред сед ник клу ба Марио Мил ко вић.
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исто ри је

Новак Ђоко вић је осво јио Аустра ли јан 
опен. Сед ми пут. Овим под ви гом је пре
сти гао Роја Емер со на и Роџе ра Феде ре

ра по бро ју осво је них титу ла на првом Грен 
сле му у сезо ни. Сада је на само две титу ле од 
Нада ла и пет од Феде ре ра, на веч ној листи 
осва ја ча Грен слем тур ни ра.

Вели ко фина ле изме ђу Ђоко ви ћа и Нада ла 
се завр ши ло вео ма брзо. Ноле је испен дре чио 
Шпан ца у три сета и послао га кући после 
нешто више од два сата игре. Рекло би се, 
раз о ча ра ва ју ће фина ле за све неу трал не 
фано ве. Ако их уоп ште има. Србин је одр жао 
јав ни час тени са у неде љу и потвр дио да је 
тре нут но непри ко сно вен.

Сва ки ова кав успех Ђоко ви ћа (или јед ног од 
воде ће трој ке – Ђоко вић, Надал и Феде рер) 
увек ме нате ра да се зами слим. Да ли при су
ству је мо исто ри ји? Да ли ће се икад деси ти 
ова ква ситу а ци ја, да тро ји ца спо р ти ста теро
ри шу оста так све та већ деце ни ју и јаче? И ту 
није реч само о тени су. Тешко је наве сти било 
који дру ги спо рт у којем се деша ва ово што се 
деша ва у тени су. Упо ре дио бих то са доми на
ци јом наших ватер по ли ста, или Ронал да и 
Меси ја у фуд ба лу.

Али, тенис је ипак инди ви ду а лан спо рт. То 
бит но мења ства ри. Мно го је теже оста ти у 
врху у ова квој кон ку рен ци ји и у вре ме када 
цео свет игра тенис и тре ни ра га од малих 
ногу. Да не спо ми њем тени ске ака де ми је, 
наци о нал не саве зе и ула га ња, напре до ва ње 
тех но ло ги је, меди ци не, ста ти сти ке...

И опет, нико ни да при смр ди овој тро ји ци. 
Има ту поку ша ја у виду Зве ре ва, Цици па са, 
Кир јо са и неких нових кли на ца. Али ипак, сти
че се ути сак да су јед но став но за кла су испод 
ове тро ји це. Па у чему је про блем? Рекао бих 
да је јед но став но про блем у гла ви. Ђоко вић и 
коле ге доми на то ри су до те мере изу чи ли овај 
занат, да им уоп ште није про блем да уђу у гла
ву про тив ни ка. Јед но став но, кори сте про тив
ни ко ве сла бо сти. На сво је уме ће и тале нат 
надо гра ди ли су иску ство, које уства ри пра ви 
раз ли ку.

Тре ба напо ме ну ти још јед ну бит ну ствар. 
Вре ме ном, тени се ри када дођу у позни је годи

не, почи њу да кал ку ли шу. Не могу више да 
уче ству ју на сва ком бого вет ном тур ни ру. Нема 
се више сна ге за ту заје бан ци ју. Надал већ 
годи на ма акце нат ста вља на тур ни ре на шља
ци и Ролан Гарос. Ту је непри ко сно вен. На 
оста лим тур ни ри ма ће да гри зе само ако је 
100 посто спре ман. Ника кво изне на ђе ње није 
када испад не већ на почет ку Вим блдо на. 
Нема човек сна ге да витла оне лоп ти це по 
брзој под ло зи каква је у Енгле ској.

Феде рер има слич ну при чу. Он на шља ку и 
не поми шља. Не пада му напа мет да туче 
лоп ти цу до изне мо гло сти по спо рој под ло зи. 
Човек је вре ме ном уве жбао сер висволеј, 
поја ви се на Вим блдо ну или УС опе ну, скра ти 
поен на три или чети ри удар ца, опа је про тив
ни ка и оде да одма ра за сле де ћи меч. Ипак је 
он човек у годи на ма. Гени јал но.

Е сад дола зи мо до Нова ка Ђоко ви ћа. За 
раз ли ку од ове дво ји це, сти че се ути сак 
да он не кал ку ли ше. Што би се рекло, 

воли све к’о мали мај мун. Не одби ја ни бетон, 
ни шља ку, ни тра ву. Ја ствар но не знам ода кле 
му сна га за све то. Исти на, имао је пау зу због 
опе ра ци је лак та, али се човек вра тио још јачи. 
У овом момен ту ствар но игра неве ро ва тан 
тенис. Не може му нико ништа. На Ролан Гаро
су ће има ти при ли ку да поно во осво ји сва 
чети ри Грен сле ма заре дом. Већ сада је обо
рио низ рекор да и упи сао се у исто ри ју белог 
спор та. Оно што је нај бит ни је је, да ће ако 
ова ко наста ви, има ти при ли ку да у наред не 
две годи не пре стиг не Феде ре ра по бро ју осво
је них Грен сле мо ва. Тиме би и зва нич но 
постао нај бо љи у исто ри ји. Поми сли те само 
коли ко ће вре ме на про ћи док се тако нешто не 
поно ви. Ово су рекор ди који могу да тра ју 
деце ни ја ма.

Поста вља се пита ње шта после ове тро ји це 
ванземаљаца. Феде рер се већ рас па да и 
пита ње је вре ме на када ће у пен зи ју. Надал 
забли ста на момен те, али и то је све ређа 
поја ва. Оста је овај наш да мал тре ти ра коле ге 
још пар годи на. Када они оду, доћи ће неки 
нови клин ци. Ако ништа дру го, биће више 
узбу ђе ња и над ме та ња, а то и јесте сушти на 
спо р та. 
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АК СРЕМ

Првен ство 
Срби је 

Лепе вести сти жу са 
првен ства Срби је за ста ри је 
јуни о ре у дво ра ни, одр жа
ног у Бео гра ду, 26. и 27. 
јану а ра. Пет атле ти ча ра АК 
Срем осво ји ло је чети ри 
меда ље  три сре бр не и јед
ну брон за ну.

Мау на Мир ко, који је завр
шио као дру го пла си ра ни у 
трци на 3.000 метарa, сво
јим новим лич ним рекор
дом, који сада изно си 
8:54:17 иза одлич ног Мило
ша Мале ше ви ћа из Инђи је. 
Маја Дрља ча је дру го место 
у дисци пли ни скок мот ком, 
осво ји ла резул та том 2,5 
мета ра.

Вели ко изне на ђе ње је 
при ре ди ла Тама ра Јова но
вић, која је после дугог 
пери о да одсу ство ва ња са 
так ми че ња због повре де, 
тако ђе била дру го пла си ра
на у баца њу кугле (четири 
кило гра ма) и то резул та том 
11,81 мета ра, само осам 
цен ти ме та ра сла би јим, од 
побед ни це Гаче вић из 
шабач ког АШКТем па.

Тре ће пла си ран у дисци
пли ни скок у вис, био је 
Слав ко Сте вић, са виси ном 
2,01 мета ра, након вели ке 
бор бе у вео ма јакој кон ку
рен ци ји.

Врло добар је био и Дејан 
Анту но вић на 1.500 метара 
(4:10:54), држао се до кра ја 
тик уз воде ћу гру пу, али 
ипак није успео да се доко
па меда ље, него је завр шио 
на нај не за хвал ни јем, четвр
том месту. 

Може се рећи да су атле
ти ча ри Сре ма осве тла ли 
образ Срем ске Митро ви це и 
достој но репре зен то ва ли 
свој град.


