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Пољопривреднике
интересујусубвенције

Ердевик и Кукујевце је у поне
дељак, 4. фебруара посе
тио министар пољопривреде,

водопривреде и шумарства Брани
славНедимовић.
Прво одредиште, у поподневним

часовимабилојеселоЕрдевик,где
је разговарао са члановима Удру
жењапчелараЛипаиупознаосеса
њиховимрадом,проблемима,давао
одговоре на бројна питања, која су
сеодносиланаовугранупољопри
вреде.
ОгњенДелић,председникУдруже

ња,изнеојеосновнеподаткекојесе
односенарадпчелара,аондаупо
знаоминистрасапчелињимпроиз
водима.
–Частнамјеипривилегија,што

насјепосетиоминистарНедимовић,
амизнамода јеонзаинтересован
запчелареипчеларство,такодане
морамо објашњавати значај пчела,
посебно у очувању биодиверзите
та. Ми егзистирамо већ осамнаест
година, имамо око 1.800 кошница,
насимаоко40уУдружењу,апрепо
знатљиви смо по једном  липовом
фрушкогорскоммеду.Овајмедима
највећипроценатполена,такодасе
надамдаможепрерастиуевропску
марку–рекаојеДелићидодао,да
суминиструприпремилималупре
зентацијупчелињихпроизвода.
Министарпољопривредесезахва

лио на добродошлици, и у готово
присном разговору са присутнима,
изнеонекасвојазапажањаувезиса
пчеларством. Пчеларе је,наравно,
највишезанималокакодоћидосуб
венција,аминистар јенасвапита
њаодговараодетаљно.Каопосебна
занимљивост је био тренутак, када

је министар издиктирао свој број
мобилног телефона и тако оставио
могућност да га контактирају, ако
имајунекихпроблема,питања.
–Пчеларскаорганизацијаједобро

организован облик у пољопривред
нојпроизводњи.Дасусвитакоорга
низовани као они, не бисмо данас
ималитоликопроблемаупољопри
вреди. Ми, од 1. јануара ове годи
не, имамо нови концепт регистра
ције пољопривредних газдинстава
и давања субвенција за такозвана
директнаплаћања,којаидупогрлу,
кошници,политри.Тоћемосвепре
творитиуелектронскукомуникацију
и пилот пројекат, који ћемо радити
овегодине.Тусуипчелари,гдеће
они аутоматскимоћи да конкуришу
за субвенције, тако да аутоматски
добијајурешењаисредстваимбуду
трансферисананаосновуелектрон
скихналога –рекао јеНедимовић,
позавршеткупосетеЕрдевику.
Потом се министар Недимовић,

са сарадницима и представницима
локалнесамоуправе,председником
Општине Шид Предрагом Вукови
ћемињеговимзаменикомЗораном
Семеновићем, упутио ка Кукујевци
ма. Одредиште је било пољопри
вредно газдинство Радомира Коси
јера.
 – Драго нам је што је министар

дошао да нас обиђе, да га обаве
стимо који су радови у току, одно
сно за које радове се припремамо,
идадобијемоинформацијекојенас
интересују.Насвапитања,одговоре
потражимо на сајту Министарства
пољопривреде и у локалној кан
целарији за пољопривреду, а сада
ћемо лично министра да питамо,

како се крећу цене, шта је најбо
љесејати–рекао јесинРадомира
Косијера,Ђуро.
–Јасамдошаоупосетупороди

ци,у којој су три генерацијепољо
привреднипроизвођачиигдепосто
јитрадицијауратарству.Оноштоје
јако важно рећиљудима, то је, да
морамодаотворимотржиште,како
биробамоглаштопредаоде.Нај
већи проблем у ратарству је када
роба стоји и тако се обара цена.
Разговаралисмоиостањупшени
це, која сада изгледа јако добро.
Крајемпрошлегодинетонијеизгле
далоовако,збогсушнејесени.Сада
имамооко600.000хектарапосејане
пшеницеиочекујемдабиовагоди
намогла да буде повољна, бар за
пшеницу. Цена пшенице на берзи
је добра. Мислим да ће се многи
произвођачи базирати на пшеницу,
кукуруз, сунцокрет, због отварања
трговине са Турском, а везано за
извоз сунцокретовог уља. Овде је
присутно 3040 пољопривредника,
па ћемо можда научити неке нове
ствари, које ћемо имплементирати
упрограмза2019.годину,изјавиоје
Недимовић.
– Велика ми је част што могу,

у име Општине Шид, да угостим
министра Недимовића, а још веће
је задовољство, што је министар
обишао најорганизованије удруже
њепчеларауЕрдевику,каоиједно
однаугледнијихгаздинставауКуку
јевцима, породицу Косијер – рекао
јеЗоранСеменовић,заменикпред
седника Општине Шид, поводом
посетеминистраБраниславаНеди
мовића,ЕрдевикуиКукујевцима.

Д.Попов

БраниславНедимовићсапчеларимауЕрдевику
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Не пра тим пом но про те сте, који 
се ове зиме дога ђа ју широм 
Срби је, а у Бео гра ду наро чи то. 

Мало због тога што сам се замо ри ла 
од „поли тич ке сце не Срби је“, а мало 
због неког „тајан стве ног осе ћа ја већ 
виђе ног“. Нарав но да ми је јасно 
зашто се људи оку пља ју, али ми 
мало неја сно оста ло ко их орга ни зу је. 
Нека да су се таква оку пља ња зва ла 
демон стра ци је, данас се зову про те
сти, па сход но томе и уче сни ци истих 
су од демон стра на та поста ли про те
стан ти, што је језич ки пот пу но нетач
но, јер про те стан ти су, ваљ да, при
пад ни ци Про те стант ске цркве, а не 
људи који носе тран спа рен те?! Ал’ 
добро, ништа није као што је некад 
било. Сем што је све оста ло исто.

Лич но, уче ство ва ла сам гото во на 
свим демон стра ци ја ма од 9. мар та до 
5. окто бра, те због тога веру јем да 
имам пра во на мишље ње гле де ових 
дана шњих.

Као прво, уоп ште ми није јасно 
зашто се у свим изве шта ји ма потен
ци ра реч „хра брост“. Као „хра бри гра
ђа ни иза шли на ули це“ ... Па јесу ли 
гра ђа ни или су хра бри? Да ли им је 
добро или им није добро? Шта ти тре
ба хра брост, ако ти у живо ту већ није 
добро? Је л’ те то неко уце њу је тво
јим већ лошим живо том? Хра брост је 
тре ба ла 9. мар та, када је Мило ше вић 
изво дио тен ко ве, воде не топо ве и 
кор до не мили ци је. Данас бра те нико 
никог не туче, нити поли ва водом, па 
даме и госпо до, бра ћо и сестре, дру
га ри це и дру го ви, изво ли те, ули це су 
ваше. Само немој те да се хва ли те 
хра бро шћу.

Дру га ствар се тиче орга ни за ци је. 
Гене рал но, немам пове ре ња у 
бавље ње поли ти ком без поли тич ких 
пар ти ја. Гра ђан ски про те сти су у 
реду, али нека ко ми није јасно зашто 
се поста вља ју поли тич ки циље ви, а 
са пре зре њем се гле да на стран ке? 

Нема поли тич ког живо та без поли тич
ких пар ти ја, сачу вај ме боже нестра
нач ких лич но сти и екс пе ра та. Те екс
пер те смо већ виде ли, а што се тиче 
нестра нач ких лич но сти и то смо 
паси ра ли. Можда је про блем у пону
ди на опо зи ци о ном тржи шту? Веро
ват но да јесте, али то уоп ште није 
оправ да ње. 

А што се тиче насло ва и већ 
виђе ног, није сасвим тачан. 
Није ово баш већ виђе но. Оно 

рани је је има ло неки кон цепт, поли
тич ку поза ди ну и мно го јасни је зах те
ве. Ово данас је нека ко флу ид но, сем 
зах те ва за фер избор ним усло ви ма. 
Хте ли бисмо нешто, нешто лепо и 
уре ђе но, неки систем у ком све функ
ци о ни ше, неће мо прљав шти ну, 
табло и де, рија ли ти про гра ме, неће
мо наси ље, све раз у мем. Само не 
раз у мем ко ће то све да уре ди и 
одра ди? Да овај оде, а да се они не 
вра те? Је л тако? Неће да може.

Грађанскипротестисууреду,алинекакоминијејаснозаштосепоста
вљају политички циљеви, а са презрењем се гледа на странке? Нема
политичкогживотабезполитичкихпартија,сачувајмебоженестраначких
личностииексперата.Теекспертесмовећвидели,аштосетиченестра
начкихличностиитосмопасирали.Мождајепроблемупонудинаопо
зициономтржишту?Вероватнодајесте,алитоуопштенијеоправдање
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

ПредлогАкционогплана
запошљавања

У окви ру пред ви ђе ног 
днев ног реда 89. сед
ни це Општин ског већа 

у Инђи ји, утвр ђен је пред
лог одлу ке Акци о ног пла
на запо шља ва ња за 2019. 
годи ну. Како су обра зло жи ли 
пред став ни ци Аген ци је за 
локал ни еко ном ски раз вој 
Акци о ним пла ном одре ђу
ју се мере, кроз које ће се у 
наред них годи ну дана суб
вен ци о ни са ти неза по сле на 
лица и посло дав ци, у свр ху 
под сти ца ња запо шља ва
ња на тери то ри ји општи не 
Инђи ја. У скла ду са наци о
нал ним Акци о ним пла ном 
кроз мере суфи нан си ра ња 
под сти ца ја запо шља ва ња, 
пред ви ђе не су мере запо
шља ва ња лица теже запо
шљи вих кате го ри ја, то јест 
под сти цај посло дав ци ма 
запо шља ва ња таквих лица.

 Тако ђе, пред ви ђе не су и 
суб вен ци је за неза по сле на 
лица, која жели мо да под
стак не мо на само за по шља
ва ње, као и под сти цај посло
дав ци ма за запо шља ва ње 
лица за оба вља ње струч не 
прак се  обја снио је Дра ган 
Јан ко вић, дирек тор Аген ци је 
за локал ни еко ном ски раз
вој општи не Инђи ја, и додао 
да ће оста ле мере, које су 
пред ви ђе не овим Акци о ним 
пла ном, бити финан си ра не 
искљу чи во из буџе та општи
не Инђи ја.

 То су мере, које се одно се 
на изво ђе ње јав них радо ва 
и под сти цај посло дав ци ма 
за запо шља ва ње при прав
ни ка са висо ком струч ном 
спре мом, и при прав ни ка са 
сред њом струч ном спре мом. 
У пита њу су кате го ри је лица 
која теже про на ла зе посао 

и у ту свр ху је опре де ље но 
3,6 мили о на дина ра из репу
блич ког буџе та  каже Јан
ко вић, и дода је, да је кроз 
мере суфи нан си ра ња са 
Наци о нал ном слу жбом за 
запо шља ва ње, опре де ље но 
8,55 мили о на   дина ра и да 
је пред ви ђен обу хват укуп но 
60 лица. 

 Карак те ри стич но је, да је 
виси на поје ди нач не суб вен
ци је, за лица која се само
за по шља ва ју, 200 хиља да 
дина ра, а та суб вен ци ја 
може бити уве ћа на, уко ли
ко они при па да ју кате го ри
ји теже запо шљи вих лица, 
као што су инва ли ди, Роми, 
лица која при ма ју соци јал ну 
помоћ, и дру ги  наста вио је 
Јан ко вић.

Како је обја снио дирек тор 
Аген ци је за ЛЕР општи не 
Инђи ја, локал ним Акци о

ним пла ном запо шља ва ња, 
за лица која ће оба вља ти 
струч ну прак су, пред ви ђе на 
је испла та месеч не накна
де у изно су од 16,18 и 20 
хиља да дина ра, зави сно 
од сте пе на струч не спре ме. 
Са дру ге стра не, и посло
дав ци ма који се одлу че за 
запо шља ва ње теже запо
шљи вих лица са еви ден ци је 
Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње, биће испла ће на 
јед но крат на бес по врат на 
нов ча на помоћ у изно су од 
150 хиља да дина ра.

 Ове годи не, за запо
шља ва ње при прав ни ка уз 
засни ва ње рад ног одно са за 
лица са висо ком струч ном 
спре мом, пред ви ђен је под
сти цај запо шља ва ња за оне 
који има ју нај бо ље про се ке 
током сту ди ра ња (пре ко 8,5) 
и та лица мора ју бити дуже 
од шест месе ци на еви ден
ци ји НСЗЗ. Њима ће месеч
но бити испла ћи ван износ 
од 35 хиља да дина ра са 
свим при па да ју ћим поре зи
ма и допри но си ма, док ће тај 
износ, за лица са сред њом 
струч ном спре мом, изно си
ти 26 хиља да дина ра  обја
шња ва дирек тор Аген ци је 
за ЛЕР, и дода је, да ће овим 
пла ном бити обу хва ће но 
укуп но 60 лица. За те наме
не, пред ви ђе на су укуп на 
сред ства у изно су од 12,15 
мили о на дина ра. М.Ђ.

Инђиј ски Већ ни ци раз ма тра ли су, и Изве
штај о реа ли за ци ји про гра ма кори шће ња 
буџет ског фон да за зашти ту живот не сре
ди не, на тери то ри ји општи не Инђи ја за 
2018. годи ну, а исто вре ме но је утвр ђен и 
пред лог Закључ ка о усва ја њу истог. Пред
став ни ци Оде ље ња за финан си је општи не 
Инђи ја, обра зло жи ли су да је за актив но
сти које се тичу очу ва ња и зашти те живот
не сре ди не у про шлој годи ни, опре де ље но 
нешто више од 65 мили о на дина ра. У току 
про шле годи не, оства ре ни су намен ски 

при хо ди у изно су од 22,2 мили о на дина ра, 
и то од напла те накна де за еми си ју 
SO2NO2 и пра шка стих мате ри ја и посеб не 
накна де за уна пре ђе ње и зашти ту живот не 
сре ди не.

 Про шле годи не из фон да за зашти ту 
живот не сре ди не утро ше на су сред ства од 
укуп но 15 мили о на дина ра, и то, за сузби
ја ње кома ра ца и амбро зи је, за мере ње 
буке и аерозага ђе ња, и за изра ду локал
ног еко ло шког пла на  рекла је Весна 
Суџум из Оде ље ња за финан си је.

Средствазазаштитуживотнесредине

СедницаОпштинскогвећа



513. FEBRUAR 2019.  M NOVINE

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак, и све ште ник Хра ма Успе
ња Пре све те Бого ро ди це у Љуко ву, 

Нема ња Мар ти но вић, уру чи ли су у петак, 
8. фебру а ра, при зна ња свим уче сни ци ма 
и орга ни за то ри ма Бого ја вљен ског пли
ва ња за Часни крст, које је орга ни зо ва но 
19. јану а ра на Јар ко вач ком језе ру.

Уче сни ци, њих четр де сет  тро је, при
се ти ли су се вели чан стве ног осе ћа ја, 
како кажу, и узбу ђе ња, које је пра ти ло 
читав овај дога ђај. Први до Часног крста, 
ове годи не је сти гао нај мла ђи уче сник, 
13годи шњи Дра ган Бешић из Инђи је.

 Пре сре ћан сам због тога што сам уче
ство вао и побе дио ове годи не, јер сам 
желео и про шле годи не да се так ми чим. 
Сви су ми чести та ли, и сле де ће годи не 
ћу опет уче ство ва ти  рекао је Дра ган.

Међу уче сни ци ма биле су и две девој
ке, Весна Тадић и Јова на Јан ко вић, која 
је про шле годи не, прва сти гла до Часног 
крста. Ове годи не међу так ми ча ри ма су 
се нашли и пред сед ник општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак и дирек тор Уста но ве 
Спорт ски цен тар, Или ја Трбо вић.

 Ми, који смо пре шли 50 годи на, мора

мо да пре ло ми мо у сво јој гла ви, да није 
јед но став но пли ва ти у хлад ној води, али 
то је, пре све га, ствар духа. Ја сам осе
тио потре бу да уче ству јем у пли ва њу за 
Часни крст и успео сам да испли вам ову 
део ни цу  рекао је Трбо вић.

 Желе ли смо, пре све га, да се захва
ли мо свим пли ва чи ма који су дали нај ве
ћи допри нос и који су заи ста пока за ли, 
да нема пре пре ка када посто ји довољ но 
вере  иста као је Вла ди мир Гак.

Он је под се тио, да су уче сни ци пли ва
ња за Часни крст на Јар ко вач ком језе ру, 
ове годи не пли ва ли више од 50 мета ра, 
због сте пе ни ца које сила зе са бра не.

 Чиње ни ца је да је било хлад но и да 
смо чети ри ноћи пре пли ва ња раз би ја ли 
лед, како бисмо успе ли да при пре ми мо 
језе ро за пли ва ње. Богу хва ла, све је 
про те кло у нај бо љем реду. Нада мо се, 
да ће сле де ће годи не бити још више уче
сни ка и да ће орга ни за ци ја бити на још 
на вишем нивоу, а ја ћу, све док ме здра
вље слу жи, бити један од њих – рекао је 
Гак.

Ово је дру га годи на за редом, како је 
цркве на општи на Љуко во и Храм Успе

ња Пре све те Бого ро ди це, орга ни зо ва ла 
так ми че ње. 

 Заи ста смо се ове годи не потру ди ли 
да још боље орга ни зу је мо Бого ја вљен
ско пли ва ње за Часни крст у одно су на 
про шлу годи ну, када је за нас ово био 
пио нир ски поду хват. Пли ва ње за Часни 
крст је вео ма ком плек сна ствар, јер се 
и од самих уче сни ка оче ку је ком плет
на пси хофизич ка спрем ност. Ове годи
не орга ни за ци ја је била мно го боља и 
озбиљ ни ја, и све је про те кло у нај бо љем 
реду, због чега смо изу зет но задо вољ ни  
рекао је све ште ник Мар ти но вић.

 Вели ки број пли ва ча ове годи не пока
зу је, да су мла ди заин те ре со ва ни за ова
кав вид пока зи ва ња духов не и физич ке 
сна ге, као и вере у Бога. Ми се нада мо, 
да ће сле де ће годи не бити још више 
оних који ће узе ти уче шће  иста као је 
све ште ник. 

Орга ни за ци ју пли ва ња за Часни крст 
помо гли су број ни спон зо ри, Спорт ски 
цен тар, Савез спор то ва Општи не Инђи ја, 
Црве ни крст, Дом здра вља, јав на пред у
зе ћа и уста но ве. 

М.Ђ.

Рекорднапосетаклизалишту
Услу ге кли за ли шта у Инђи ји, током 

прет ход на два месе ца, кори сти ло 
је укуп но 9.041 кли зач, што је, како 

кажу пред став ни ци Уста но ве Спорт ски 
цен тар, рекорд у одно су на све прет ход
не сезо не.

– То је доказ да је кли за ли ште и те како 
нео п ход но нашем гра ду и шко лар ци ма, 
који су у нај ве ћој мери били кори сни ци 
услу га. Тако ђе, нова лока ци ја код Тржног 
цен тра Сло бо да, пока за ла се као пра ви 
потез – иста као је Или ја Трбо вић, дирек
тор Спорт ског цен тра и додао, да су ове 
годи не ани ми ра ли децу из свих сео ских 

шко ла, која су про шла шко лу кли за ња.
– Шко ла кли за ња била је бес плат на, 

као и пре воз од шко ле до кли за ли шта. 
Потру ди ће мо се да сва ке годи не услу ге 
буду још боље и ква ли тет ни је, по при сту
пач ној цени, која је ове годи не изно си ла 
све га 100 дина ра за сат вре ме на кори
шће ња кли за ли шта и кли заљ ки – рекао 
је Трбо вић.

Пред сед ник општи не Вла ди мир Гак, 
потвр дио је да је, кли за ли ште нај бо
љи вид заба ве за нај мла ђе ста нов ни ке 
инђиј ске општи не током зим ског рас пу
ста и ново го ди шњих пра зни ка, и наја вио 

одре ђе не нови не за наред ну сезо ну.
– Има мо план да пред крај ове годи не, 

обез бе ди мо неку врсту над стре шни це, 
која ће од пада ви на зашти ти  кли за ли
ште и кли за че, те ће моћи да га кори сте 
и када су лоши је вре мен ске при ли ке – 
каже Гак. 

– Поред тога, обез бе ди ће мо још неке 
пра те ће садр жа је. Може мо рећи да смо 
и више него задо вољ ни. Пода так, због 
којег тре ба да буде мо додат но задо вољ
ни је тај, да је пре ко 700 нових кли за ча 
про шло шко лу кли за ња –  додао је Гак.
 М.Ђ.

ПРИЈЕМУОПШТИНИ

Захвалницепливачима
заЧасникрст
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КРЧЕДИН:УСУСРЕТЧВАРКИЈАДИ

Чварак–омиљенасремачкабомбона
Нишли ја, са трај ним 

борав ком у Сре му, 
Бобан Сто ја ди но вић, 

већ седам годи на успе шно 
орга ни зу је Чвар ки ја ду, али 
ове годи не, за раз ли ку од 
прет ход них шест, про ме ње
на је лока ци ја на којој ће се 
наћи вели ки број еки па из 
целог Сре ма и Бач ке. Уме
сто у дво ри шту ресто ра на 
Мерак ми је, мани фе ста ци
ја ће бити одр жа на у субо ту, 
16. фебру а ра на лока ци ји 
тако зва не Сточ не пија це, на 
самом ула зу у Крче дин из 
прав ца Бешке.

– Када смо пре седам 
годи на покре ну ли ову мани
фе ста ци ју, иде ја је била да 
се оку пи наше дру штво. Из 
годи не у годи ну, све више 
смо има ли заин те ре со ва них 
који су хте ли да се так ми че, 
али и посе ти ла ца, тако да је 
про стор испред ресто ра на 
постао мали. Нова лока ци ја 

може да при ми више људи 
и због тога ћемо Чвар ки ја ду 
моћи да орга ни зу је мо мно го 
лак ше, обја шња ва Сто ја ди
но вић.  

Он каже,  да ће ове годи не 

на новој лока ци ји напра ви ти 
мини вашар, поред топље
ња чва ра ка, биће и додат
них садр жа ја.

– Почи ње мо са так ми че
њем у 11 часо ва и оче ку је

мо да ће чвар ци бити гото ви 
до 15 часо ва. Коти за ци ја је 
2.500 дина ра и сва ка еки
па доби ја 25 кило гра ма 
масно ће за топље ње, као и 
дрва. Поред тога, так ми ча ри 
мора ју доне ти при бор: ора
ни ју, ложи ште, меша ли цу, 
нож и даску. Чвар ци оста ју 
так ми ча ри ма и могу их про
да ти на лицу места, као и 
масно ћу – обја снио је Сто
ја ди но вић, и дода је, да су 
и ове годи не при пре ми ли 
вред не награ де, попут опре
ме за топље ње чва ра ка.

– Про шле годи не уче ство
ва ло је 18 еки па, иако је 
инте ре со ва ње било мно го 
веће, при ја ви ло се пре ко 50 
еки па. Чвар ки ја да је и наста
ла са циљем да се так ми ча
ри, пре све га, дру же, стек ну 
нова зна ња и при ја тељ ства. 
Жели мо да то тако и оста не 
– каже Бобан Сто ја ди но вић, 
орга ни за тор. М.Ђ.

Чварцикрчединскибренд

НЕЋЕБИТИБЛОКИРАНОПШТИНСКИРАЧУН

Постигнутдоговорокодуга
Дефи ни тив но неће 

доћи до бло ка де рачу
на Општи не Инђи ја, 

иако су након доне те дру
го сте пе не пре су де, били у 
оба ве зи, да у року од осам 
дана испла те дуг ком па
ни ји Мон те ра за изве де не 
радо ве на новој спорт ској 
хали. Пре ма речи ма пред
сед ни ка Општи не Инђи ја 
Вла ди ми ра Гака, постиг нут 
је усме ни, а уско ро ће доћи 
и до конач ног дого во ра, 
изме ђу локал не само у пра
ве и сте чај ног управ ни ка 
ком па ни је Мон те ра. 

– Док не про ђе сва нео п
ход на про це ду ра, не може
мо рећи да је дого вор кона
чан. Ипак, сма трам да смо 
напра ви ли нај бо љи могу ћи 
дого вор по општи ну Инђи ја 
и, пре све га, за наше гра ђа
не – каже Гак, и дода је, да 
иако неће доћи до бло ка
де рачу на, неће бити лако 
испла ти ти дуг.

– Нај ве ћи део дуга мора
ће мо да испла ти мо јед но
крат но, а то је негде око 
130140 мили о на дина ра. 
Коли ко су то вели ка сред
ства, могу да упо ре дим са 
тим, да смо за тај новац 

могли да изгра ди мо један 
нови вртић. Ипак, задо вољ
ни смо што смо успе ли да 
напра ви мо и ова кав вид 
дого во ра, али морам рећи 
да је то за нас вели ки новац 
– каже пред сед ник.

– Поре ме ти ће нам пла
но ве ово, али има мо иде ју 
како ћемо се изву ћи из ове 
сита ци је. Ако се не поја ви 
неки дуг у наред них девет 

месе ци, успе ће мо да пре гу
ра мо овај пери од. То гра ђа
не не тре ба да инте ре су је и 
ми ради мо оно за шта смо 
иза бра ни, али они сва ка
ко тре ба да зна ју каква је 
ситу а ци ја у којој се сви 
нала зимо – поја шња ва Гак.

Под се ти мо, да је почет
ком јану а ра доне та дру
го сте пе на пре су да При
вред ног апе ла ци о ног суда 

у Бео гра ду, на осно ву које 
је Општи на Инђи ја била 
дужна да у року од осам 
дана, испла ти око 260 
мили о на дина ра дуга са 
при па да ју ћим кама та ма, 
ком па ни ји Мон те ра, а због 
низа гре ша ка, напра вље
них у току реа ли за ци је про
јек та изград ње нове спорт
ске хале. 

М.Ђ.
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ЗаменабандерауВашици
На тери то ри ји шид ске општи не у 

сре ду, 6. фебру а ра Јав но пред у
зе ће Елек тро при вре да Срби је је 

запо че ло радо ве на елек тро мре жи.
Радо ви се одно се на заме ну бан де ра 

и поста вља ње само но си вог каблсно
па, како би се побољ ша ло снаб де ва ње 
и дистри бу ци ја елек трич не енер ги је. 
Радо ви су поче ли у сели ма Ваши ца, 
Гиба рац и Куку јев ци. Радо ве у Ваши
ци, у Ули ци Нико ла Тесла, оби шао је 
и заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић.

 – На тери то ри ји Општи не Шид, у 
пери о ду од  неких месец и по дана, у 
осам насе ље них места, биће заме ње
но око 200 бан де ра, тако што ће дрве
не бити заме ње не бетон ским бан де ра
ма, биће рекон стру и са на и ком плет но 
заме ње на елек тро мре жа, угра ђи ва њем 
само но си вих кабло ва. Осим модер
ни за ци је, која је видљи ва, има ће мо и 
боље снаб де ва ње свих крај њих потро
ша ча, пре све га дома ћин ста ва. Вели ку 
захвал ност Елек тро при вре ди Срби је 
изра жа вам у име свих гра ђа на Општи
не Шид. Надам се да ће ови радо ви 

бити спро ве де ни у року у ком су пла
ни ра ни – рекао је по оби ла ску радо ва, 
Зоран Семе но вић. Радо ви у Ваши ци ће 
бити завр ше ни у наред них десет дана. 
Наста ви ће се и у Бер ка со ву, Шиду, Ада

шев ци ма, Бикић Долу и Соту.
ЕПСдистри бу ци ја Срем ска Митро ви

ца је инве сти тор овог про јек та, а изво
ђач радо ва ЕПСТех нич ки цен тар.

Д.Попов

ЗоранСеменовићуобиласкурадова

ЕДУКАЦИЈАЗАЗДРАВСТВЕНЕРАДНИКЕ

Помоћисебиидругима
У сали Скуп шти не Шид, у субо ту 9. 

фебру а ра Свет ска здрав стве на 
орга ни за ци је одр жа ла је пре да ва

ње за здрав стве не рад ни ке из Шида и 
пред став ни ке Заво да за Јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца. Про грам еду ка ци је 
су раз ви ли и спро во де Свет ска здрав
стве на орга ни за ци ја и удру же ње Мре жа 
пси хо со ци јал них ино ва ци ја.

Пре да ва ње се одно си ло на пру жа ње 
кул тур ноосе тљи вих услу га и пре вен ци
ју стре са, саго ре ва ња и секун дар не тра
у ма ти за ци је код пру жа ла ца услу га.

 – Циљ дана шњег пре да ва ња је да се 
здрав стве ним рад ни ци ма пру жи могућ
ност да сти чу нова зна ња, вешти не. Са 
јед не стра не у мигра ци ја ма, а са дру ге 
стра не о томе како здрав стве не услу ге 
могу да се додат но кул ту ро ло шки обо је, 

и на који начин здрав стве ни рад ни ци и 
сви дру ги људи, који раде и пру жа ју ту 
врсту услу га, могу себе да зашти те. Да 
пре ве ни ра ју код себе стрес, секун дар но 
пси хо ло шко саго ре ва ње, јер у овом слу
ча ју раде са мигран ти ма.

– Дана шње пре да ва ње је јед но од 
пре да ва ња у окви ру подр шке Европ ске 
Уни је упра вља њу мигра ци ја ма у Срби ји. 
Европ ска уни ја је кључ ни донор овде, а 
цео поду хват спро во де про грам Ује ди
ње них наци ја за раз вој, Међу на род на 
орга ни за ци ја за мигра ци је, Кан це ла ри ја 
за про јект не услу ге Ује ди ње них наци ја и 
Свет ска здрав стве на орга ни за ци ја.

– Што се тиче саме Општи не Шид 
и при ти ска, било је доста актив но сти 
кроз овај поду хват. Шид ском Дому здра
вља дони ра но је вози ло за меди цин ске 

потре бе, и зајед но са Општи ном Шид, 
здрав стве ним рад ни ци ма и Црве ним 
крстом Шид, текао је про цес пла ни ра
ња, боље при пре ме за ситу а ци је у који
ма је поја чан про ток мигра на та, избе гли
ца, а са чим се Шид већ суо ча вао.

– Гле да мо, да оне који пома жу подр
жи мо, и оне локал не само у пра ве које 
трпе терет када су у пита њу мигран ти. 
Ова ква пре да ва ња држа ли смо у Пиро
ту, Вра њу, Буја нов цу, пла ни ра мо да иде
мо у Кикин ду, Сје ни цу, Тутин, укуп но 
тре ба да буде десет ова квих семи на ра 
– рекао је коор ди на тор ком по нен те ових 
актив но сти, Пре драг Живо тић из Свет
ске здрав стве не орга ни за ци је.

– Захва љу јем се у име Општи не Шид, 
што данас има мо могућ ност да слу ша
мо јед но пре да ва ње, које је пре све га, 
посве ће но осе тљи вим кате го ри ја ма, 
као што су мигран ти и избе гла лица, на 
подр шци коју је ЕУ  дава ла у прет ход
них неко ли ко годи на. Надам се добр
ој сарад њи и у будућ но сти и сигу ран 
сам да оно што ради Европ ска уни ја на 
тери то ри ји Репу бли ке Срби је и Општи
не Шид, резул ти ра ће тим, да се побољ
ша живот не само људи који су угро же
ни по овом пита њу  мигран ти, избе гла 
лица, већ и попу ла ци је која живи на 
тери то ри ји шид ске општи не – изра зио је 
захвал ност због одр жа ног пре да ва ња, 
Зоран Семе но вић, заме ник пред сед ни
ка општи не. 

Пре да ва чи на овом семи на ру били су 
и др Маша Вуч ко вић Мар ко вић, др Јова
на Бје кић и др Мар ко Жива но вић.

Д.Попов
МашаВучковићМарковић,ЈованаБјекић,МаркоЖивановић,ПредрагЖивотић
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ГОРАНМИРАЖИЋМИРЏИЈА,шефнапредњакаумитровачкојСкупштини

Волимигрунасрединитерена

Заразликуод
неких,митровачка

Скупштинаје
прилично

„отворена“.Јасе
нисамјављаоза

реч,јермииз
светафудбала

такорадимо:како
тренернамести

игруитактику,ми
такоиграмо

Људи који се баве спор том 
кажу да је фуд бал нај леп ша 
колек тив на спорт ска игра. То 

мисли и Мир џи ја.
Горан Мира жић, зва ни Мир џи ја из 

Мачван ске Митро ви це, шеф одбор нич
ке гру пе СНСа око две годи не, ради на 
КПДому већ 13 годи на као коман дир.

Човек из наро да, воли спорт, бави се 
фуд ба лом.

МНОВИНЕ:Каквојевашемишље
њеопротестима?
ГОРАНМИРАЖИЋ: У сушти ни, сва

ко има пра во на сво је мишље ње, али 
ја за тим не видим ника кве потре бе. 
О испу ње њу зах те ва не одлу чу је мо 
ми, има неко на вишем нивоу ко о томе 
одлу чу је. Избо ри посто је за било шта 
што тре ба да се реши.

 
Иначе,далистевичестобилиза

говорницом?
 Ја се нисам јављао, више сам 

човек из све та фуд ба ла, како тре нер 
наме сти игру и так ти ку, наше је да 
испра ти мо.

 
Какокоментаришетеактивности

СНСауМитровици?
 Послед ње је да смо ску пи ли новац 

за купо ви ну ком пју тер ске опре ме у 

Днев ном борав ку шко ле „Ради вој 
Попо вић“. Ина че послед њих годи на се 
види напре дак у Митро ви ци, да смо ту 
у слу жби гра ђа на. Због посла често 
путу јем у дру га места и могу да при ме
тим да је Митро ви ца ско ро међу нај ра
зви је ни јим гра до ви ма у Срби ји.

 
 Да ли делује да вам опозиција

достаконтрира?
 То је стал но њихо ва при ча, кад су 

они били да је било боље, али морам 
да спо ме нем Неди мо ви ћа, да није 
било тог чове ка пита ње шта би се ура
ди ло у послед њих десет годи на.

 
Каквипројектисууплану?
 Покре ну ли смо ини ци ја ти ву да 

се гаси фи ку је север на Мачва, то би 
кроз годи ну, две могло да кре не у про
це ду ру.

 
 Да ли се слажете са појединим

тврдњама да се више инвестира у
некаселаодаклеиматевишегласо
ва?

 Не сла жем се са тим, али негде су 
се људи пову кли у себе, било би 
добро да се сви укљу че у нека деша
ва ња. Негде нема ни актив но сти, ни 
ини ци ја ти ве,  мислим да Аген ци ја за 
рурал ни раз вој доста добро ради, да 

би иза шли у сусрет, није бит но да ли је 
неко из СНСа или није. Људи тре ба 
да се покре ну да би се нешто деша ва
ло.

Горан Мира жић Мир џи ја, ина че је 
момак, који се вео ма рет ко чује у 
митро вач кој Скуп шти ни Гра да. Цене ћи 
спорт ски дух и сам се пона ша као тре
нер, иако то неће рећи. По том, фуд
бал ском пита њу, лако нала зи зајед
нич ки језик са мини стром  пољо при
вре де Бра ни сла вом Неди мо ви ћем, 
коме је вео ма ста ло да ова инсти ту ци
ја ради као што тре ба, као и са Бане
том Ива но ви ћем са којим је пикао 
лоп ту док овај није зага зио у свет про
фе си о на ли зма и постао пла не тар но 
познат као фуд ба лер.

Осим Бане та Неди мо ви ћа, вео ма 
цени и пред сед ни ка Скуп шти не Тому 
Јан ко ви ћа, који је од речи кад нешто 
обе ћа. Мада он каже да сва ко има 
пра во да про те сту је, он пору чу је „про
те стан ти ма“ да погле да ју рад митро
вач ке Скуп шти не, где увек има довољ
но вре ме на и про сто ра за све опо зи
ци о не зах те ве. Ина че, поли ти ка му се 
сама намет ну ла, бави се њоме узгред, 
уз свој редов ни посао коман ди ра у 
митро вач ком КПдому. Вео ма цени 
свог начел ни ка Алек сан дра Алим пи ћа.
 Т.С.

M NOVINE :
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РУМА:ПОВОДОМЈУБИЛЕЈАЦРВЕНОГКРСТА

Бројнеактивности
запомоћстановништву
Црве ни крст Срби је обе

ле жио је 6. фебру а
ра 143 годи не од свог 

осни ва ња.
Данас ова хума ни тар на 

орга ни за ци ја делу је са кон
ти ну и те том међу на род ног 
при зна ња од 1876. годи не и 
спа да у ред првих 15 наци о
нал них дру шта ва по вре ме
ну осни ва ња.

Поред про фе си о на ла
ца, у реа ли за ци ју про гра ма 
Црве ног крста је укљу че но 
69.000 волон те ра,  где 60 
одсто њих су мла ди људи. 

Рум ски Црве ни крст је 
акти ван део орга ни за ци
је на наци о нал ном нивоу, 
а њего ви чла но ви и волон
те ри, са так ми че ња доно се 
број не награ де. Нај пре по
зна тљи ви ји је, можда, по 
сво јим акци ја ма добро вољ
ног дава ња крви, вели ког 
бро ја мла дих и обу че них 
волон те ра, али и Народ ној 
кухи њи, која у Руми ради 
непре кид но четврт века.

У мину лој годи ни је тако 
реа ли зо ва но 15 редов них 
акци ја добро вољ ног дава
ња крви и при ку пље но је 
пре ко 1.100 једи ни ца крви.

 – Зна чај но је иста ћи 
да смо има ли пре ко 150 
нових дава ла ца крви, а то 
је у сушти ни нашег дело ва
ња, та моти ва ци ја гра ђа на. 
Ради мо и про мо ци је дава
ла штва по шко ла ма, пред
у зе ћи ма, дакле у локал
ној зајед ни ци. На жалост, 
нисмо лане, а неће мо моћи 
ни у овој годи ни, да орга ни
зу је мо акци је дава ња крви у 
свим сели ма рум ске општи
не. Ове годи не смо већ има
ли јед ну успе шну акци ју у 
Хрт ков ци ма, пла ни ра мо 
уско ро и акци ју у Клен ку. За 
ову годи ну пла ни ра мо 13 
акци ја добро вољ ног дава
ла штва. Нарав но, то пла ни
ра мо зајед но са Заво дом за 
тран сфу зи ју крви Вој во ди не 
– гово ри за наше нови не, 
струч на сарад ни ца Црве
ног крста Рума, Радо ван ка 
Попо вић Јан ко вић.

У про шлој годи ни је одр
жа но и 36 моти ва ци о них 
ради о ни ца, са уче ни ци ма 
чети ри град ске сред ње шко

ле, веза но за попу ла ри за
ци ју добро вољ ног дава ла
штва, што је резул ти ра ло са 
150 нових дава ла ца крви.

Црве ни крст Руме има 
вели ки број волон те ра, 
добро обу че них и при
пре мље них за одго во ре 
у несре ћа ма, без обзи ра 
какве су у пита њу, има
ју ћи у виду да се Црве ни 
крст Срби је, у више зако
на, дефи ни ше као један од 
субје ка та зашти те.

 – Наши мла ди волон те ри 

су и чла но ви наци о нал них 
тимо ва и за одго вор на екс
трем не зим ске усло ве, што 
је сада било акту ел но, зна ју 
да руку ју свом тех ни ком која 
је на рас по ла га њу наци
о нал ном дру штву у одго
во ру на несре ћу. На нивоу 
општи не, ми смо ту увек 
да помог не мо  на при мер, 
про шле годи не код пожа ра, 
пру жа ли смо после помоћ и 
у намир ни ца ма, наме шта
ју, посте љи ни, све оно што 
им је било нај по треб ни је – 

исти че Радо ван ка Попо вић 
Јан ко вић.

У про шлој годи ни, око 150 
мла дих волон те ра је реа ли
зо ва ло 2.000 волон тер ских 
сати.

Црве ни крст Рума је пре
по зна тљив и по Народ ној 
кухи њи, где се четврт века, 
од 12. сеп тем бра 1994. 
годи не,  при пре ма ју кува ни 
обро ци за соци јал но нај у
гро же ни је поје дин це и поро
ди це.

– На жалост, потре бе за 
Народ ном кухи њом још 
посто је, а ми у овом тре
нут ку има мо 720 кори сни
ка, углав ном, у гра ду. Сада, 
доду ше, има мо мање кори
сни ка него тих првих годи на, 
али још увек посто ји потре
ба. Нај у гро же ни ја су ста рач
ка само хра на дома ћин ства, 
посеб но у сели ма. Ми њима 
пома же мо паке ти ма хра не и 
хиги јен ских про из во да, које 
обез бе ђу је мо кроз дистри
бу тив ни систем Црве ног 
крста Срби је, кроз паке те 
које обез бе ђу је Вла да Срби
је, Покра јин ска вла да или 
дона то ри. Про шле годи не 
смо у сели ма, са овим паке
ти ма обу хва ти ли 2.100 лица 
– каже Радо ван ка Попо вић 
Јан ко вић. С.Џ.

РадованкаПоповићЈанковић

Едукацијамладих
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ОМШ„ТЕОДОРТОШААНДРЕЈЕВИЋ“РУМА

Повећанаенергетскаефикасност
Радо ви на згра ди Основ

не музич ке шко ле „Тео
дор Тоша Андре је вић“ 

у Руми, а реч је о заме ни 
сто ла ри је и изо ла ци ји зидо
ва, запо че ли су 15. новем бра 
про шле годи на.

С обзи ром на  то да је 
изра же на потре ба сма ње ња 
потро шње енер ги је у јав ним 
објек ти ма, Реги о нал на раз
вој на аген ци ја Срем, у сарад
њи са срем ским општи на ма, 
реа ли зу је про је кат „Успо ста
вља ње реги о нал ног систе ма 
подр шке раз во ју енер гет ске 
ефи ка сно сти кори шће ња 
обно вљи вих изво ра енер ги је 
у Сре му“. 

Про је кат финан си ра 
Kанцеларија за раз вој и 
сарад њу (СДЦ) из Швај
цар ске, у изно су од 160.000 
швај цар ских фра на ка.

У окви ру про јек та, у току 
греј не сезо не 2017/18 спро
ве де но је 30 енер гет ских 
пре гле да јав них згра да на 
тери то ри ји Сре ма. 

Јед на од 30 уста но ва у 
Сре му, на којој су спро ве де
на мере ња и ана ли за потро
шње, била је и Музич ка 
шко ла „Тео дор Тоша Андре
је вић“. 

Ова шко ла је систе мом 

ран ги ра ња, иза бра на да 
буде пилот обје кат у Сре му, 
у сми слу спро ве де них мера 
енер гет ске сана ци је, и да по 
извр ше ној сана ци ји, одно сно 
заме ном про зо ра и спо ља
шњом изо ла ци јом зидо ва, 
доби је енер гет ски пасош, 
као доказ сте пе на енер гет
ске ефи ка сно сти. Вред ност 
поме ну тих радо ва је 2,9 
мили о на дина ра.

– Што се тиче радо ва, 
вели ки део тер мо и зо ла ци је 

је ура ђен. Про зо ри и вра та 
су заме ње ни током новем
бра, тада нисмо девет дана 
ради ли, уз дозво лу Покра
јин ског секре та ри ја та за 
обра зо ва ње. У току су радо
ви на фаса ди. До сада је 
ура ђе но две тре ћи не радо ва 
и ја се надам, да ће до кра
ја фебру а ра, све про јек том 
пред ви ђе но бити и завр ше но 
– каже Весна Гулан, дирек
тор ка шко ле.

С.Џ.

Радовинафасадишколе

ВеснаГулан

ЈПВОДОВОД

Постављањезаштитенашахтове
уграду
На око 300 шах то ва у гра ду је у току 

поста вља ње лана ца, који ће оне мо
гу ћи ти оне, који кра ду поклоп це и 

тако чине како мате ри јал ну ште ту и тако 
још више дово де у пита ње без бед ност 
уче сни ка у сао бра ћа ју и гра ђа на.

– Одлу чи ли смо се за меха нич ку зашти
ту покло па ца на шах то ви ма и слив ним 
решет ка ма, пре све га, због без бед но
сти гра ђа на. Ово се пока за ло као добро 
реше ње и у дру гим гра до ви ма, и у наред
ном пери о ду ћемо на овај начин обез бе
ди ти све шах то ве у гра ду – каже пред сед
ник рум ске општи не Сла ђан Ман чић.

Он дода је, да је ово прва фаза када ће 
се обез бе ди ти поме ну тих 300 шах то ва, 
али је наме ра да се током вре ме на, на 
овај начин, оси гу ра око 1.500 шах то ва у 
гра ду.

За ове наме не је издво је но укуп но 1,2 
мили о на дина ра, пола сред ста ва дала је 
локал на само у пра ва, док је дру гу поло ви
ну обез бе дио ЈП „Водо вод“. С.Џ.

Обезбеђивањешахтовауграду
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ЈП„КОМУНАЛАЦ“РУМА

Радовинаградскимгробљима

На Град ском и Ста ро рум ском гро бљу, у току су радо
ви на рекон струк ци ји ста за, одно сно поста вља ње 
беха тон пло ча и ивич ња ка, тамо где су посто ја ле, 

као и изра да нових ста за, где се то пока за ло као потреб но.
 – Уре ђе ње рум ских гро ба ља нам је важан зада так, јер 

су то места где људи дођу да оби ђу сво је нај ми ли је, који 
су пре ми ну ли и увек дола зе са посеб ним емо ци ја ма. Зато 
се и тру ди мо да та места на досто јан начин одр жа ва мо – 

каже Дра ган Панић, дирек тор рум ског ЈП Кому на лац, који 
у сво јој делат но сти има и одр жа ва ње гро бља.

Радо ви на уре ђе њу ста за су запо че ли кра јем про шле 
годи не, ради се кад год то вре мен ски усло ви дозво ља ва ју, 
док се цело ку пан посао не окон ча.

За ове наме не у општин ском буџе ту је опре де ље но три 
мили о на дина ра.

С.Џ.

УређењестазанаГрадскомгробљу ДраганПанић

ИРИГ:ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Тимзаборбупротивнасиља
Рад ни саста нак чла но ва 

тима за изра ду Спо ра зу
ма о сарад њи интер сек

тор ског тима за бор бу про тив 
наси ља у поро ди ци, и зло
ста вља ња и зане ма ри ва ња 
деце, за тери то ри ју ири шке 
општи не одр жан је 5. фебру
а ра, у орга ни за ци ји Цен тра за 
соци јал ни рад Ири га који је и 
при пре мио рад ну вер зи ју овог 
спо ра зу ма.

Како је обја сни ла дирек тор
ка Цен тра за соци јал ни рад 
Сил ва на Лаћа рац, сту па њем 
на сна гу Зако на о спре ча ва њу 
наси ља у поро ди ци сре ди ном 
2017. годи не, јави ла се потре
ба да се изме ни и допу ни до 
сада важе ћи спо ра зум, који се 
у ири шкој општи ни при ме њу је 
од 2014. годи не. 

Про ме на се тиче тога да 
нису само апо стро фи ра не 
жене као жртве наси ља, већ 
је он про ши рен и на децу, осо
бе са инва ли ди те том, осо бе 
из ризич них кате го ри ја, као и 
наци о нал не мањи не.

– Про ши ри ли смо и кон
текст наси ља, од наси ља у 
поро ди ци и на наси ље које 
се реал но деша ва у шко ла ма 
и окру же њу, дакле, попу ни ли 

смо оне пра зни не које је прет
ход ни спо ра зум имао и све 
ускла ди ли са новим зако но
дав ним окви ром. Про ши ри ли 
смо и пот пи сни ке овог спо ра
зу ма тако што смо укљу чи ли 
меди је и невла ди не орга ни за
ци је. Сма тра мо да они има ју 
вео ма важну уло гу како у пре
вен ци ји, тако и зау ста вља њу 

наси ља. Циљ нам је боља 
сарад ња и раз ме на инфор
ма ци ја, свих уну тар интер сек
тор ског тима – поја сни ла је 
Сил ва на Лаћа рац.

Коли ко је добар рад људи, 
који су укљу че ни у бор бу 
про тив наси ља и зло ста вља
ња битан, пока зу је и пода
так који је на састан ку изнео 

Нико ла Мудре нић, пред сед
ник Основ ног суда у Руми. У 
овом суду је било 58 пред ме
та веза них за кри вич но дело 
наси ља у поро ди ци. Доне то је 
30 осу ђу ју ћих одлу ка, од тога 
шест затвор ских, јед на нов ча
на и 23 услов не, док је за 19 
слу ча је ва посту пак у току.

 С.Џ.

Првираднисастанак
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СТАРАПАЗОВА:МЕРАПОДРШКЕСОЦИЈАЛНОУГРОЖЕНИМА

Обезбеђеногрев
за1.500породица

У ста ро па зо вач кој општи ни при 
кра ју је поде ла огре ва, у виду 
угља, соци јал но угро же ним 

дома ћин стви ма, а сред ства за ову 
наме ну обез бе ди ла је локал на само
у пра ва, која ову мере подр шке нај у
гро же ни ји ма, спро во ди већ неко ли ко 
годи на.

Њихо ва при ма ња нису вели ка, 
лоши јег су здрав стве ног ста ња, а 
углав ном живе од нов ча не соци јал
не помо ћи, која је пого то во у зим
ском пери о ду, недо вољ на, како би се 
обез бе ди ли основ ни егзи стен ци јал ни 
усло ви за живот. 

– Ја сам боле стан и тешко ми је да 
обез бе дим огрев. Ово ће ми мно го 
зна чи ти, са тоном угља ћу иза ћи на 

крај са зимом –  каже Паја Јова но вић 
из Вој ке, један од угро же них сугра ђа
на коме је испо ру чен угаљ.

До кра ја зиме оста ло је нешто више 
од месец дана, а соци јал но угро же
не поро ди це исти чу да им је огре ва 
поне ста ло, а ова врста помо ћи, како 
кажу, сти же у пра вом тре нут ку.

Локал на само у пра ва већ годи нама 
уна зад издва ја зна чај на сред ства, 
не би ли олак ша ли поме ну тој кате
го ри ји ста нов ни штва током зиме, а 
ове годи не помоћ је обез бе ђе на за 
1.500 нај у гро же ни јих поро ди ца. Ђор
ђе Ради но вић, пред сед ник општи не 
Ста ра Пазо ва каже да општин ске 
слу жбе пра те каква је ситу а ци ја са 
огре вом код нај у гро же ни јих.

– Увек ову помоћ дели мо у јану а
ру, када већи ни поне ста не огре ва, а 
зима ће да тра је још дватри месе ца. 
Сма тра мо важним, да и ови, нај си ро
ма шни ји сло је ви ста нов ни штва, зиму 
про ве ду у топлимдомо ви ма – исти че 
Ради но вић.

Општи на Ста ра Пазо ва у сарад
њи са Цен тром за соци јал ни рад 
и месним зајед ни ца ма, зајед нич ки 
реа ли зу ју акци ју доде ле огре ва која 
је при кра ју, а тре ба иста ћи, да ова 
локал на зајед ни ца оправ да но носи 
епи тет општи на соли дар но сти, узи
ма ју ћи ,у обзир да се зна ча јан део 
све у куп ног буџе та, издва ја за соци
јал на дава ња.

С.Станковић

ПајаЈовановићизВојке

Програмдуалногобразовања
Да дуал но обра зо ва ње живи и у ста

ро па зо вач кој општи ни потвр ђу је све 
већи број посло да ва ца, који пру жа ју 
при ли ку мла ди ма да оно што нау че у 
шко ли, при ме не у прак си. Од ове 
школ ске годи не уче ни ци, који се обра
зу ју на сме ру мод ни кро јач у Тех нич кој 
шко ли у Ста рој Пазо ви прак тич ну 
наста ву оба вља ју  у ста ро па зо вач кој 
фир ми СД Тек стил, која се бави про из
вод њом рад них оде ла и уни фор ми.
Одго ва ра ју ћи потре ба ма тржи шта 
рада, у овом делу Сре ма, у шко ли се 
поред мод них кро ја ча обра зу ју и моде
ла ри оде ће, фри зе ри, кува ри и коно
ба ри. Љ.Ј.
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СТАРИБАНОВЦИ

Библиотека
дочекалапрваке

Ђаци, који су ове годи не кре ну ли у 
шко лу, уз реци то ва ње сво јих ста ри јих 
дру га ра и спи са те љи це за децу, Души
це Риђо шић, доче ка ни су у ста ро ба но
вач кој библи о те ци „Дими три је Рува
рац“ где су им поде ље не бес плат не 
члан ске кар те.Деца нај бо ље уче када 
се угле да ју на сво је ста ри је дру га ре, а 
у овој библи о те ци то добро зна ју. Како 
би библи о те ку учи ни ли што зани мљи
ви јом нај мла ђи ма, орга ни зо ва ли су 
про грам у којем су уче ство ва ли ста ри
ји ђаци основ не шко ле „Сло бо дан 
Сав ко вић“. Под маска ма, реци то ва ли 
су песми це и на тај начин им пре не ли 
радост чита ња. Након насту па, деци 
су поде ље не књи ге које су зна ти жељ
но пре ли ста ва ли, а усле ди ло је и дру
же ње са спи са те љи цом за децу, родом 
из Ста ре Пазо ве, Души цом Риђо шић. 

Већ годи на ма уна зад, у овом огран ку 
Народ не библи о те ке из Ста ре Пазо ве, 
врше орга ни зо ва ни бес плат ни упис 
прва ка у библи о те ку, са циљем да од 
малих ногу стек ну нави ку одла ска у 
кућу књи га.На овај начин пока зу ју, да 
библи о те ка не мора бити само место 
где се учи и раде дома ћи зада ци, већ 
и место за дру же ње и откри ва ње 
нових зами шље них све то ва из књи га.

И.П.

ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА

Новинеуматичним
књигама
Изме не и допу не Зако на о матич ним 
књи га ма, које пред ви ђа ју могућ ност 
добро вољ ног упи са пода тка о наци о
нал ној при пад но сти у матич не еви ден
ци је и упис про ме не пола у матич ну 
књи гу рође них, поче ле су да се при ме
њу ју од ове годи не. Јед на од нај ва жни
јих нови на одно си се на вође ње матич
них књи га у елек трон ском обли ку, с 
чим је матич на слу жба у Ста рој Пазо
ви већ завр ши ла. Елек трон ско вође ње 
ове еви ден ци је омо гу ћа ва и елек трон
ску раз ме ну пода та ка са дру гим слу
жбе ним еви ден ци ја ма које воде раз ли
чи ти орга ни, изме ђу оста лог, пове зи
ва ње матич них књи га са једин стве ним 
бирач ким спи ском. Новим закон ским 
реше њем омо гу ће но је, да се Реги стар 
матич них књи га пове же са еви ден ци ја

ма једин стве них матич них бро је ва гра
ђа на. За сада се овде могу доби ти 
изво ди из матич них књи га рође них, 
вен ча них и умр лих у дру гим матич ним 
под руч ји ма, а уско ро ће гра ђа ни код 
мати ча ра у месту где има ју пре би ва
ли ште, моћи да доби ју и потвр ду о 
држа вљан ству. З.К.

СТАРАПАЗОВА

Представљена
Нетпатрола
Зашти та деце од диги тал ног наси ља 
– одго вор ност одра слих, назив је три
би не одр жа не у ста ро па зо вач ком Дому 
здра вља. Три би ни је при су ство вао и 
Игор Јурић, пред став ник Фон да ци је 
„Тија на Јурић.“Деца на интер не ту су 
лака и нај че шћа мета. Чак 11 одсто 
роди те ља нагла си ло је да су њихо ва 
деца путем интер не та дола зи ла у кон
такт са непо зна тим људи ма, а 30 
одсто њих рекло, да су њихо ва деца 
била изло же на неким непри ме ре ним 
садр жа ји ма на интер не ту. Како би се 
деца зашти ти ла од нега тив ног ути ца ја 
интер не та, посто ји плат фор ма Нет па
тро ла.рс, на којој ано ним но може те 
при ја ви ти непри кла дан интер нет садр
жај. То зна чи да јед ним кли ком, може
те ста ти на пут педо фи ли ма, који лове 
деча ке и девој чи це пре ко дру штве них 
мре жа или они ма, који су зло у по тре би
ли неко га за пор но сни мак. С.С.

Дру ги фебру ар упи сан је у исто ри
ју ста ро па зо вач ке кул ту ре као 
Дан позо ри шта ВХВ, јер је упра во 

на овај дан дав не 1903. годи не оди гра
на прва пред ста ва на сло вач ком јези ку 
Ташта у кућу, мир из куће у режи ји 
Вла ди ми ра Хур ба на. 

У 116тој годи ни посто ја ња, на 
репер то а ру се нала зе три актив не 
пред ста ве, ама те ри се спре ма ју на 
тур не ју у Сло вач ку и наја вљу ју нова 
сцен ска оства ре ња.

Рођен дан је обе ле жен изво ђе њем 
коме ди је Ђаво у брач ном рају, која је 
обно вље на након кра ће пау зе и уско
ро одла зи на фести вал у Сло вач ку.

 Позо ри ште се деце ни ја ма раз ви ја
ло, пра те ћи трен до ве на сце на ма како 
у овој сре ди ни, тако и у Сло вач кој, па 
и све ту, и често ишло испред свог вре
ме на. Откри ве ни су ту мно ги тален ти, 
пони кли број ни глум ци, али и реди те
љи.

Од осам де се тих годи на су поче ли да 
се нижу вели ки успе си. Коре о дра ме 
Миро сла ва Бен ке, уче ство ва ле су на 
свет ским фести ва ли ма у Нор ве шкој, 
Фин ској, Егип ту, Ира ну, на сара јев ском 
Месу, бео град ском Бите фу и чак девет 
пута је СП ВХВ насту пи ло у Тре би њу 

на бал кан ском фести ва лу, ода кле се 
2013. годи не коре о дра ма Вави лон 
Миро сла ва Кожи ка, вра ти ла са пет 
злат них маски.

Тре нут но су на репер то а ру три пред
ста ве: Ђаво у брач ном рају и Ђаво љи 

чар даш Ањич ке Балаж и Тамо дале ко 
Миро сла ва Бен ке, ура ђе на у копро дук
ци ји са позо ри штем „Добри ца Милу ти
но вић“ из Срем ске Митро ви це, а све 
три оче ку је још низ изво ђе ња и уче
шће на фести ва ли ма. З.К.

СЛОВАЧКОПОЗОРИШТЕ

Обележен116.рођендан

ЂавоубрачномрајупозориштаВХВ
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ШИМАНОВЦИ:МРЖЕЉКОТРБОВИЋУОБИЛАСКУГРАДИЛИШТА

Кораккабољојпословнојклими

Пред сед ник општи не Пећин ци 
мр Жељ ко Трбо вић оби шао је у 
петак, 1. фебру а ра, гра ди ли ште 

ком па ни је Екс прес курир у Шима нов
ци ма, која се бави курир ском врстом 
услу ге у међу на род ном сао бра ћа ју, и 
парт нер ска је фир ма за Срби ју интер
на ци о нал не ком па ни је УПС, а са дина
ми ком град ње и пла но ви ма, пред сед
ни ка је упо знао вла сник ком па ни је 
Сло бо дан Шупут.

На бли зу 4.000 ква драт них мета ра, 
у Шима нов ци ма ниче савре ме ни логи
стич ки цен тар, од чега ће мага цин ски 
и послов ни про стор зау зе ти око 3.000 
ква дра та, а 750 ква дра та кан це ла риј ски 
про стор. Како нам је рекао Сло бо дан 
Шупут, инве сти ци ја је вред на бли зу 1,5 
мили он евра, а гео граф ски и стра те шки 
поло жај општи не Пећин ци и Шима но
ва ца, опре де ли ли су их за ову лока ци ју.

– До сада смо били у заку пу на бео
град ском аеро дро му „Нико ла Тесла“ и 
одлу чи ли смо да поч не мо да послу је
мо у соп стве ном про сто ру. Шима нов
ци су вео ма погод ни, јер је одлич на 
пове за ност са ауто путем и бли зу је 
аеро дром. С обзи ром  на то да је наша 
фир ма укљу че на у две врсте мре же: 
јед на је мре жа која се одно си на екс
пре сне пошиљ ке у међу на род ном сао
бра ћа ју, а дру га је мре жа за пошиљ ке 
већих димен зи ја и тежи на, тако зва не 
кар гопошиљ ке, бли зи на аеро дро ма 
је од суштин ског зна ча ја за наш посао. 
Седи ште фир ме сели мо у Шима нов це, 
а на аеро дро му ће оста ти само јед на 
опе ра тив на слу жба – рекао је Шупут, 
и додао да је фир ма осно ва на 1996. 
годи не, да је годи ну дана касни је први 
пакет оти шао из тада шње Југо сла ви је 
у свет, и да су прак тич но једи ни пре

кид у раду има ли током бом бар до ва ња 
1999. годи не. 

Пред сед ник Трбо вић је, током оби ла
ска нагла сио, да је сва ко ново гра ди ли
ште у нашој општи ни зна ча јан корак ка 
још бољој и успе шни јој послов ној кли
ми и одлич на пре по ру ка буду ћим инве
сти то ри ма, а посеб но када ком па ни ја, 
као што је Екс прес курир, која послу је 
у окви ру интер на ци о нал не ком па ни
је УПС и шаље пошиљ ке у пре ко 200 
зема ља у све ту, доне се одлу ку да седи
ште фир ме пре ме сти у нашу општи ну. 

Изград ња логи стич ког цен тра, пре
ки ну та је тре нут но због лоших вре
мен ских усло ва, али пре ма Шупу то
вим речи ма оче ку је се да се са првим 
топли јим дани ма наста ви град ња, а 
већ сре ди ном годи не и да први пакет 
Екс прес курир поша ље из Шима но ва
ца за свет.

Обилазакградилишта

ДОМЗДРАВЉА

Упозорењенапревару
Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук“ 

Пећин ци упо зо ра ва гра ђа не да 
је ових дана при ме ће но, да непо

зна те осо бе пози ва ју гра ђа не пећи нач
ке општи не на кућ не теле фо не и нуде 
им бес плат не пре вен тив не кар ди о ло
шке пре гле де, а да се при том пози
ва ју на пећи нач ки Дом здра вља. Како 
нам је рекла дирек тор ка ове уста но ве, 
Дубрав ка Цвет ко вић Мићић, Дом здра
вља ни на који начин није пове зан са 
овим осо ба ма које дају лажне инфор
ма ци је гра ђа ни ма. 

– Сма тра мо да је наша дужност, као 
здрав стве не уста но ве, да упо зо ри мо 
гра ђа не о лажној инфор ма ци ји, да је 
Дом здра вља Пећин ци део ове орга ни

за ци је. Како бисмо с јед не стра не, очу
ва ли углед наше уста но ве, а са дру ге 
стра не спре чи ли да наши гра ђа ни буду 
жртва пре ва ре, за коју смо сазна ли 
сасвим слу чај но, када су неки од наших 
паци је на та назва ли Дом здра вља да 
се рас пи та ју о пре гле ди ма, на које су 
навод но били позва ни, зато, о свим 
акци ја ма пре вен тив них пре гле да, које 
орга ни зу је Дом здра вља „Др Дра ган 
Фун дук“ Пећин ци, ми уред но оба ве шта
ва мо гра ђа не, путем сред ста ва јав ног 
инфор ми са ња, пре све га, путем зва нич
ног сај та Општи не Пећин ци и локал ног 
ради ја, а не пре ко при ват них лица, која 
пози ва ју гра ђа не на кућ не теле фо не – 
упо зо ра ва  Цвет ко вић Мићић. дрДубравкаЦветковићМићић
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УДРУЖЕЊЕПОЉОПРИВРЕДНИХПРОИЗВОЂАЧА

Предавањаиз
областиратарства
Пећи нач ко Удру же

ње пољо при вред
них про из во ђа ча у 

сарад њи са Аген ци јом за 
раз вој општи не Пећин ци и 
Пољо при вред ном струч
ном слу жбом из Срем ске 
Митро ви це и ове годи не 
орга ни зу је пре да ва ња за 
пољо при вред не про из во ђа
че са тери то ри је пећи нач ке 
општи не.

Како нам је рекла Мари
ја на Панић, пред сед ни
ца пећи нач ког Удру же ња, 
струч ни пре да ва чи ПСС 
из Срем ске Митро ви це и 
Инсти ту та за куку руз Земун
поље, упо зна ће пољо при
вред ни ке са тех но ло ги јом 
при хра не пше ни це и зашти
том биља из обла сти ратар
ства, као и са ИПАРД про
гра ми ма, суб вен ци ја ма из 
обла сти сто чар ства, а након 
пре да ва ња биће одр жа на и 

про мо ци ја ЗП хибри да.
– Тако ђе, пољо при вред

ни ци ма ће на пре да ва њи ма 
бити уру че ни резул та ти бес
плат не ана ли зе земљи шта, 
које је Удру же ње пољо при
вред них про из во ђа ча орга

ни зо ва ло за сво је чла но ве, 
у сарад њи са пећи нач ком 
локал ном само у пра вом, 
Пољо при вред ном струч ном 
слу жбом Срем ска Митро
ви ца и Аген ци јом за раз
вој општи не Пећин ци, а 

пољо при вред ни ци ће бити 
у при ли ци да се поса ве ту
ју са пре да ва чи ма на осно
ву доби је них резул та та – 
рекла је Панић.

Прво пре да ва ње ће бити 
одр жа но у згра ди Општи не, 
у уто рак 12. фебру а ра у 10 
часо ва, за пољо при вред не 
про из во ђа че из Пећи на ца, 
Сиба ча, Попи на ца, Шима
но ва ца, Прхо ва, Срем ских 
Миха ље ва ца и Деча.

Након Пећи на ца, пре
да ва ња ће бити одр жа на 
и у Купи но ву, у ресто ра
ну Бона фи дес, у сре ду 13. 
фебру а ра у 10 часо ва, за 
пољо при вред ни ке из Купи
но ва, Обре жа, Аша ње и 
Кар лов чи ћа, као и у Доњем 
Товар ни ку у Ловач ком дому, 
у четвр так 14. фебру а ра, за 
пољо при вред ни ке из Доњег 
Товар ни ка, Бре ста ча, Ога
ра, Субо ти шта.

МаријанаПанић,председницаУдружења

У Аша њи је, у неде љу 3. фебру
а ра одр жа на 11. Шака ли ја да у 
орга ни за ци ји Ловач ког дру штва 

Аша ња, на којој је уче ство ва ло пре ко 
120 лова ца из општи не Пећин ци, али 
и при ја те љи лов ци из Кур шу мли је, 
Кра гу јев ца, Инђи је, Желе зни ка, Руме, 
Ваље ва... Како нам је рекао Алек сан
дар Мили во је вић пред сед ник Ловач ког 
дру штва Аша ња, на ово го ди шњој хај
ци одстре ље но је чети ри шака ла, иако 
вре ме није ишло на руку лов ци ма.

– Ветар заи ста може да пред ста вља 
вели ки про блем, пого то во лов ци ма на 
чеки, јер шака ли могу да их нању ше 
и на вре ме се скло не. Међу тим, успе
ли смо ове годи не да остре ли мо две 
жен ке и два муж ја ка, и задо вољ ни смо 
резул та ти ма. Кажу да и ако се одстре
ли један шакал, шака ли ја да је успе
ла, јер број но ста ње ових пре да то ра у 
нашој општи ни се пове ћа ва из годи не 
у годи ну – рекао је Мили во је вић, који 
се ујед но захва лио пећи нач кој локал
ној само у пра ви на покро ви тељ ству.

Шака ли ја да у Аша њи про те кла 
је, пре ма речи ма Мили во је ви ћа, у 
добром рас по ло же њу, а лови ло се у 
делу лови шта Пеши на бара, до ата ра 
који се гра ни чи са ата ри ма Кар лов чи
ћа.

АШАЊА

УспешнаШакалијада
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ЗНАЧАЈПРЕВЕНТИВНИХПРЕГЛЕДА

Нетребачекатисимптоме
Срби ја је 2002. годи не 

била на не тако слав
ном првом месту у 

Евро пи по раку грли ћа мате
ри це, а 2018. годи не је на 
петом месту. Чини се да пре
вен тив ни бес плат ни пре гле
ди (чак и за паци јент ки ње 
које нема ју ове ре ну здрав
стве ну књи жи цу), апе ли у 
меди ји ма и сва ко днев но 
осве шћи ва ња паци јент ки ња 
о овој опа кој боле сти и 
важно сти пре вен ти ве, није 
уро ди ла пло дом. Живот  у 
Срби ји је у осно ви само пре
жи вља ва ње, а када је то 
тако, онда човек баш и не 
раз ми шља о себи, јер му и 
тај терет није потре бан. Сто
га је боље оти ћи код фри зе
ра или козме ти ча ра, мало се 
попра ви дан. Али, код гине
ко ло га оти ћи, па те још и 
позо ву? Ма кака ви, јер ко 
зна шта ће ми тамо наћи, 
само ми још то тре ба. Тако 
се вре ме губи, а лека ри 
кажу да су гине ко ло шки 
тумо ри у нај ве ћој мери изле
чи ви, а да је за то вео ма 
важна пре вет ни ти ва. Не тре
ба чека ти симп то ме, тада је 
већ касно. Дис пан зер за 
жене у Срем ској Митро ви ци 
већ годи на ма уче ству је у 
бор би про тив рака грли ћа 
мате ри це и о томе су М 
нови не раз го ва ра ле са 
начел ни цом др Вери цом 
Костић Мушки њом.

– Пре вен тив ни пре гле ди 
су од вели ке кори сти, јер 
кар ци ном грли ћа мате ри це 
спа да у кар ци но ме који се 
лако могу откри ти на вре ме, 
када се могу уви де ти сум њи
ве ћели је и то путем ПАПА 
теста. То су кар ци но ми који 
могу бити пре ве ни ра ни. Ми 
већ пет годи на оба вља мо 
ове пре вен тив не пре гле де, 
али још увек има мо паци
јент ки ње које се не ода зи ва
ју на позив. Хте ла бих да 
нагла сим, да и жене које 
нема ју ове ре ну здрав стве ну 
књи жи цу могу ура ди ти пре
вен тив ни пре глед, пот пу но 
бес плат но. Нај че шћи одго
во ри, када наше сестре 
позо ву паци јент ки ње, су 
типа шта ви мене зове те, 
зна ма ја где је Дис пан зер. 
Ми из годи не у годи ну поку
ша ва мо да што више паци
јент ки ња обу хва ти мо. Међу
тим, нема мо ника кву закон
ску могућ ност да неко га 

нате ра мо да дође. Пре вен
ци ја је нај ва жни ји еле мент у 
бор би про тив ове боле сти, а 
нај ва жни је је да се симп то
ми не чека ју нити зане ма ру
ју. Одла зак код гине ко ло га 
јед но став но тре ба да буде 
оба ве за сва ке жене. 

Вак ци на про тив ХПВ виру
са јесте један од начи на у 
пре вен ти ви, али она није 
сасвим довољ на.

– Када гово ри мо о вак ци
на ци ји про тив ХПВ вирус 
која је у неким држа ва ма 
оба ве зна, а одно си се на 
девој чи це пре сту па ња у 
сек су ал не одно се, није 
довољ на да бисмо рекли да 
се болест неће јави ти, јер не 
шти ти од свих ХПВ виру са, 
наво ди др Мушки ња.

Сва ка жена која је позва на 

да ура ди пре вен тив ни пре
глед, тре ба ло би да се ода
зо ве, чак и она паци јент ки
ња која нема ове ре ну здрав
стве ну књи жи цу може доћи 
на такав пре глед.

– У Репу бли ци Срби ји се 
годи шње откри је пре ко 1.000 
нових слу ча је ва рака грли ћа 
мате ри це, а 424 паци јент ки
ња изгу бе бит ку са овом 
боле шћу, која се могла 
откри ти на вре ме. Када се 
болест откри је у нај ма њем 
сте пе ну раз во ја, када је пре
ма лиг на, тада је изле че ње 
сасвим изве сно. Срби ја је 
пета по смрт но сти у Евро пи 
од кар ци но ма грли ћа мате
ри це. Држа ва је пре по зна ла 
овај јав ни здрав стве ни про
блем и издво ји ла сред ства 
за пре вен ци ју. Зна чи, пошто 

је један од глав них узроч ни
ка ове боле сти ХПВ (хума ни 
папи ло ма вирус), на пре вен
тив ном бес плат ном пре гле
ду ура ди се ПАПА тест који 
ће откри ти да ли вирус 
посто ји и да ли има могућ но
сти за раз вој боле сти. Наши 
гине ко ло зи у Дис пан зе ру за 
жене у Срем ској Митро ви ци 
су од 2014. годи не узе ли 
пре ко 18.000 ПАПА тесто ва. 
Дале ко је  већи број жена 
који је позван, а око 18.000 
њих се ода зва ло на позив. 
Још јед ном хоћу да нагла
сим, да сва ка жена која нема 
ове ре ну здрав стве ну књи жи
цу може да дође и да ура ди 
ПАПА тест. Није само одла
зак код гине ко ло га дово љан, 
потреб но је да се води при
мар на пре вен ци ја, а то зна
чи боља исхра на, мање 
стре са и мање парт не ра, 
обја шња ва др Вери ца 
Костић Мушки ња.

– Пад иму ни те та услед 
непра вил не и неква ли тет не 
исхра не, неза до вољ ство, 
фру стра ци ја, вели ки број 
парт не ра, данас се све 
рани је сту па у сек су ал не 
одно се, то све иза зи ва наш 
лош одго вор иму но ло шког 
систе ма. Ако се ови еле мен
ти дове ду у ред, онда је при
мар на пре вен ти ва задо во
ље на. Жене мора ју јед ном, 
мини мал но да дола зе код 
гине ко ло га, јед ном у три 
годи не ура ди ПАПА тест, да 
не чека ју позив, нити тего бе, 
то је пра ва пре вен тив на кул
ту ра. Уко ли ко нека жена 
при ме ти кон такт но крва вље
ње и када при ме те крв после 
сек су ал ног одно са, тада 
оба ве зно мора да се јави 
свом иза бра ном гине ко ло гу. 
Тако ђе, сва ко крва вље ње, 
које је насту пи ло након годи
ну дана од послед ње мен
стру а ци је у живо ту жене, 
јесте знак да жена мора 
доћи на пре глед, каже др 
Мушки ња.

Пре ма наво ди ма др Вери
це Костић Мушки ње, Дис
пан зер за жене има капа ци
те та за скри нинг пре гле де.

– Ми ради мо 13 сати днев
но, у две сме не, има нас 
седам гине ко ло га, ради мо и 
субо том и сто га мислим, да 
би сва ка жена мора ла да 
нађе вре ме за себе и дође 
на пре глед. Има мо и усло ве 
и ресу ре се, цито ли шку лабо

Превентивнипрегледисуодвели
ке користи, јер карцином грлића
материце спада у карциноме који
селакомогуоткритинавреме,када
семогуувидетисумњивећелијеи
топутемПАПАтеста.Тосу карци
номи који могу бити превенирани,
кажедрВерицаКостићМушкиња

дрВерицаКостићМушкиња
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ра то ри ју, вео ма смо и 
кадров ски и тех нич ки опре
мље ни, наши цито скри не ри 
има ју бога то иску ство. Про
сек кар ци но ма грли ћа мате
ри це у Срем ској Митро ви ци 
је мањи од про се ка у Репу
бли ци, али то није довољ но, 
обја шња ва начел ни ца Дис
пан зе ра за жене.

Међу тим, ста тус жене у 
Срби ји је лош и она мора да 
се избо ри за гоми лом про
бле ма. Самим тим, тешко је 
и да се бави сво јим здра
вљем.

– Живот није лак, има мо 
вели ки број жена које живе 
вео ма сиро ма шно, где је за 
жену која живи, на при мер у 
Срем ској Рачи, мно го да 
пла ти и ауто бус у оба сме ра, 
а да јој том при ли ком није
дан лек није пре пи сан. 
Можда би био то, један од 
раз ло га зашто жене не дола
зе. Депре си ја је честа, жене 
изгу бе вољу, јер су опхр ва не 
неким дру гим про бле ми ма. 
Однос пре ма здра вљу је, 
опет, пот пу но инди ви ду ал на 
ствар. Он нема везе са годи
на ма живо та, ни са обра зов
ним про фи лом. И лека ри, и 
меди ји, и Завод за јав но 
здра вље, се огла ша ва ју и 
упу ћу ју на важност пре гле
да, али још свест наших гра
ђа на о овој теми није подиг
ну та. То је спор про цес. 
Здрав стве на кул ту ра нам 
сла бо иде. Чини ми се да би 
тре ба ло да про на ђе мо пра
ви модел, који би одго ва рао 
нашем мен та ли те ту и нашим 
нави ка ма, гово ри др Мушки
ња.

За наја ве Репу блич ког 
фон да, да ће сва ки паци јент 
пла ћа ти 35 про це на та за 
лече ње, а није се ода звао на 
пре вен тив ни пре глед, др 
Мушки ња сма тра да за такву 
одлу ку не би тре ба ло жури
ти и да би прав ни ци тре ба ло 
тиме да се поза ба ве.

– Што се ини ци ја ти ве Фон
да тиче, да сва ко ко обо ли, а 
није дошао на пре вен тив ни 
пре глед, пла ти 35 про це на та 
за лече ње, мислим да би 
тре ба ло да се види коли ко је 
то устав но и прав но. Не би 
било добро да одјед ном уле
ти мо са таквом одлу ком и 
можда крши мо Устав. Нажа
лост, ми још увек живи мо у 
вре ме ну, када откри ва мо 
кар ци но ме у фази, у којој се 
ско ро ништа не може пред у
зе ти. Стра шно ми је тешко 
тада, када морам паци јент
ки њи да саоп штим неку 
лошу вест, наво ди др Мушки
ња.

З.Поповић

СЕЗОНАГРИПАУСРЕМУ

Немамоепидемију,али
имамопорастоболелих
Грип је врста виру сног 

обо ље ња које се карак
те ри ше наглим почет ком 

и то је оно што га одва ја од 
оста лих акут но респи ра тор
них инфек ци ја. Осо ба одјед
ном пад не у посте љу, има 
гла во бо љу, висо ку тем пе ра
ту ру, бол у миши ћи ма и згло
бо ви ма, дрх та ви цу. 

Посто је три типа виру са 
гри па који цир ку ли шу, тип А, 
Б и тип Ц. Грип типа Ц је лако 
обо ље ње које нај че шће пот
па да под лет ње пре хла де и 
нема епи де ми о ло шки, одно
сно јав но здрав стве ни зна чај. 
Вирус типа Б може дати тежу 
кли нич ку сли ку, нај че шће код 
иму но ком про ми то ва них осо
ба и, тако ђе, нема епи де ми
о ло шки  потен ци јал. Инфлу
ен ца А даје мање или веће 
епи де ми је, може да да пан
де ми је, а од сезо не до сезо не 
тај вирус се мења. 

На сај ту Заво да за јав но 
здра вље Срем ска Митро ви
ца и сај ту Инсти ту та за јав но 
здра вље Вој во ди не редов но 
се ажу ри ра ју пода ци о епи де
ми о ло шкој ситу а ци ји.

– Како уђе мо у сезо ну јесе
ни, почи њу лаке пре хла де, 
кија ви це, које нас прак тич но 
уво де у сезну гри па. Актив
ност гри па А кре ће негде 
пред пра зни ке, док је кра јем 
јану а ра и у фебру а ру нај ве
ћа сезо на гри па, не само у 
Срби ји већ и на целој нашој 
полу лоп ти. Аустра ли ја и 
Јужна Аме ри ка су има ле сво
ју сезо ну, ми сад има мо сво ју, 
обја шња ва др Јасми на Јан
дрић Кочић, спе ци ја ли ста 
епи де ми о лог из митро вач ког 

Заво да за јав но здра вље.
Она каже да је акту е лан 

поја чан епи де ми о ло шки над
зор како би се утвр ди ло коли
ко људи обо ле ва и који типо
ви виру са кру же, те се у ту 
свр ху  узор ку ју спе ци фич ни 
кли нич ки слу ча је ви.

– Кон крет но на нашој тери
то ри ји има мо осмо ро лабо ра
то риј ски потвр ђе них са виру
сом гри па АH1. Више од тога 
их је тести ра но, али нисмо 
утвр ди ли обо ље ње. Више их 
је у деч јој попу ла ци ји, што 
је уоби ча је но и пола ко се 
поме ра ка рад но спо соб ном 
ста нов ни штву, али у скла
ду са, тако ђе уоби ча је ном, 
епи де ми о ло шком прак сом и 
тен ден ци јом кре та ња ових 

обо ље ња. Посто је обо ље ња 
слич на гри пу, док бро је ви који 
се поми њу одно се се на оне 
лабо ра то риј ски потвр ђе не. 
У овом момен ту у Срем ском 
окру гу има мо пре но ше ње 
виру са гри па. Зва нич но још 
нема мо епи де ми ју, али има
мо пораст, одно сно, тре нут но 
је засту пљен сред њи интен
зи тет гри па. каже др Кочић.    

Акту ел на је забра на посе
та у Општој бол ни ци Срем
ска Митро ви ца, као и у бол
ни ца ма широм Срби је, што 
се при ме њу је као јед на од 
пре вен тив них мера, када се 
оче ку је пове ћа ње бро ја обо
ле лих, како би се спре чи ло 
пре но ше ње на паци јен те.

– То јесте непо пу лар на 
мера, али ми поку ша ва мо да 
пре ки не мо ула зак виру са у 
бол ни цу. Интра хо спи тал ног 
пре но ше ња нема, јер нема 
обо ле лих паци је на та. Боље 
је да наше сугра ђа не, који 
већ има ју здрав стве не про
бле ме даље не опте ре ти мо и 
да се стр пи мо док су они који 
су нам дра ги у бол ни ци, јер је 
то за њихо во добро, каже др 
Кочић.

Нај бо ља пре вен тив на 
мера, кад је овај вирус у пита
њу је вак ци на ци ја, али бит но 
је да она буде оба вље на на 
вре ме, зато што је потреб но 
мини мум две неде ље да се 
стек не иму ни тет. Пра во вре
ме за иму ни за ци ју је кра јем 
окто бра  почет ком новем
бра.   Т.С.

У овом пери о ду је потреб
но суздр жа ва ти се од посе та 
хро нич ним и тешко обо ле
лим осо ба ма, које спа да ју у 
иму но ком про ми то ва не осо
бе, затим поро ди ља ма и 
беба ма, као и осо ба ма са 
изме ње ним иму те том, а то 
су труд ни це. Пре по ру ка је да 
се вак ци ни ше сва ко ко има 
такву осо бу у сво јој бли зи ни. 
Oсоба која се вак ци ни ше и 
даље може доби ти неку дру
гу акут но респи ра тор ну 
инфек ци ју, али углав ном дају 
лаку кли нич ку сли ку. Немо гу
ће је обо ле ти вак ци на ци јом, 
јер се иму ни за ци ја врши 

мртвом вак ци ном.
– Нео п ход но је што чешће 

пра ти руке, про ве тра ва ти и 
осун ча ти про сто ри је, бри са
ти под и ква ке. Виру си не 
могу да пре жи ве без дома ћи
на, нео т пор ни су на дехи дра
та ци ју, као и на сун че во зра
че ње. Међу тим, у замра че
ним про сто ри ја ма са вели
ким бро јем људи може доћи  
до гоми ла ња виру са, зато је 
јако важна и  кул ту ра кија ња 
и кашља ња, јер тако рас пр
шу је мо неви дљи ве капљи це 
из уста и носа у који ма су 
виру си и бак те ри је, саве ту је 
др Кочић.

Пазитиинадруге

ДрЈасминаЈандрићКочић
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ОДРЖАНОСАВЕТОВАЊЕДОБАРДАНДОМАЋИНЕ

Покретзнањаради
унапређењапољопривреде

Про шлог пет ка, 8. фебру а ра, У 
Град ској кући у Срем ској Митро
ви ци одр жа но је саве то ва ње за 

пољо при вред ни ке под нази вом Добар 
дан, дома ћи не, на ком су пред став
ни ци Пољо при вред ног факул те та 
у Новом Саду, као и Мини стар ства 
пољо при вре де, водо при вре де и  са 
шумар ства, зајед но са пред став ни ци
ма ресор ног Покра јин ског секре та ри
ја та гово ри ли о акту ел ним тема ма из 
обла сти ратар ства.

Ово саве то ва ње је модел тран сфе
ра зна ња ка пољо при вред ни ци ма, које 
се у орга ни за ци ји Покра јин ског секре
та ри ја та за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство и Пољо при вред
ног факул те та у Новом Саду одр жа ва 
око десет годи на са циљем при ме не 
нових тех но ло ги ја, као и уна пре ђе ња и 
даљег раз во ја пољо при вре де. До сада 
је одр жа ва но на покра јин ском нивоу, а 
по први пут се орга ни зу је у седам гра
до ва у Вој во ди ни, изме ђу оста лих у 
гра ду на Сави. 

 Нови на је то да је ово саве то ва
ње пре ра сло у покрет зна ња, јер смо 
ове годи не одлу чи ли да иде мо у дру
га места, код пољо при вред них про
из во ђа ча. Иако је било јед но став ни је 
орга ни зо ва ти дво днев но саве то ва ње 
у Новом Саду, на ово смо се одлу чи
ли из раз ло га јер нам је наме ра да се 
при бли жи мо пољо при вред ним про

из во ђа чи ма Вој во ди не, и дола ском у 
ова кве сре ди не обра ђу је мо теме које 
су пољо при вред ни ци желе ли да чују, 
рекла је проф. др Дра га на Лат ко вић, 
дирек тор Департ ма на за ратар ство и 
повр тар ство Пољо при вред ног факул
те та у Новом Саду.

Међу мно гим тема ма се нашла, по 
њеним речи ма, непри јат на али неиз
бе жна тема, о про из вод њи шећер не 
репе 2018. годи не, затим мере аграр не 
поли ти ке Репу бли ке Срби је и под сти
цај Покра ји не, те тема о иско ри сти во
сти земљи шта са више аспе ка та.

Помоћ ник Покра јин ског секре та ра за 
пољо при вре ду, Мла ден Пет ко вић, је 
изја вио да пољо при вред ни ци могу да 
оче ку ју пот пу ну финан сиј ску подр шку 
Покра јин ског секре та ри ја та.

 Овде смо да бисмо пре зен то ва ли 
струч на зна ња, као и све финан сиј ске 
могућ но сти које су пољо при вред ниц
ма на рас по ла га њу за инве сти ци је. 
Покра јин ски секре та ри јат има више 
кон кур са који се наста вља ју у 2019. 
годи ни и буџет је пове ћан, рекао је 
Пет ко вић. 

Дра ган Милић, Посеб ни савет ник 
Мини стра пољо при вре де је гово рио о 
поступ ку изме не зако на о пољо при
вред ном земљи шту.

 Рад на гру па је фор ми ра на, има
ла је већ прве састан ке и упра во са 
ова квих ску по ва при ку пља мо додат не 

инфор ма ци је и пред ло ге, како бисмо 
има ли што боље закон ско реше ње. 
Циљ нам је да после два на ест годи на 
при ме не првог зако на о пољо при вред
ном о земљи шту, напра ви мо закон који 
ће се боље при ме њи ва ти у прак си, 
изја вио је Милић.

Дирек тор Аген ци је за рурал ни раз
вој, Петар Самар џић, је изра зио задо
вољ ство одзи вом пољо при вред ни ка, 
напо ми њу ћи да је ово врло зна чај но 
саве то ва ње како за саме пољо при
вред ни ке тако и за оне који кре и ра ју 
раз вој ну поли ти ку, посеб но у обла сти 
пољо при вре де и рура ног раз во ја.

Један од при сутних пољо при вред
ни ка је био Сло бо дан Кекић из Чал ме, 
који је  рекао да га нај ви ше инте ре су ју 
хибри ди из дру гих зема ља и сред ства 
за зашти ту биља, напо ми њу ћи да су 
ова ква саве то ва ња важна како за ста
ри је, тако и за мла де пољо при вред ни
ке, како би се про ши ри ла зна ња.

Пред сед ник Асо ци ја ци је сто ча ра 
Сре ма, Зоран Ејић из Мар ти на ца каже 
да се овде нашао зато што су, како 
каже, инте ре сант не теме, иако има 
нај ма ње тема о сто чар ству.

 Веза ни смо за ратар ство, тако да 
мене кон крет но нај ви ше зани ма о сор
та ма соје и куку ру за које сеје мо, као и 
суб вен ци о ни са ње про из вод ње, каже 
Ејић.

Т.С.
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УДРУЖЕЊЕПОЉОПРИВРЕДНИКАРУМА

Оаграрниммерамаикредитима
Удру же ње пољо при вред ни ка рум

ске општи не, орга ни зу је сва ке 
годи не три би ну за пољо при вред

ни ке, на којој они могу да чују, директ
но од кре а то ра аграр не поли ти ке, све 
оно што их зани ма веза но за поме ну те 
мере  као и за кре ди те.

О овој теми су, пред око 150 оку
пље них пољо при вред ни ка, гово ри ли 
пред став ни ци Покра јин ског секре та ри
ја та за пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство, Покра јин ског фон да за 
раз вој пољо при вре де и Раз вој ног фон
да Вој во ди не, а три би на је одр жа на 4. 
фебру а ра у Пољо при вред ној шко ли 
„Сте ван Петро вић Бри ле“.

Помоћ ник секре та ра за аграр ну 
поли ти ку Мла ден Пет ко вић, гово рио 
је о бес по врат ним сред стви ма, која 
пре ко кон кур са доде љу је Покра јин
ски секре та ри јат за пољо при вре ду. Он 
је исцрп но пред ста вио кон кур се, који 
ће уско ро бити обја вље ни веза но за 
навод ња ва ње, пла сте ни ке, опре ма ње 
фар ми, про тив град не мре же и огра де, 
али и о кон кур си ма који се оче ку ју у 
апри лу.

Нај ва жни је је доћи до инфор ма ци ја 
о пред сто је ћим кон кур си ма, посеб но о 
про гра ми ма за мла де пољо при вред

ни ке, где је под сти цај до 90 про це на та, 
како би се на вре ме ушло у нео п ход не 
про це ду ре и спрем но доче ка ли кон
кур си и обја ве  један је од зајед нич ких 
закљу ча ка са ове три би не. 

– Нај ве ћи број пита ња при сут них 
пољо при вред ни ка се упра во и одно
сио на овај про грам, што и не чуди, јер 
је њим пред ви ђе на помоћ до 90 одсто 
бес по врат них сред ста ва, и то је једи ни 

кон курс, на којем се под сти ца ји могу 
доби ти аван сно – каже за наше нови
не Угље ша Трку ља, струч ни сарад ник 
у Пољо при вред ној струч ној слу жби 
Рума, који је и пред сед ник рум ског 
Удру же ња пољо при вред ни ка.

На три би ни у Руми, десет кре дит них 
лини ја Покра јин ског фон да за раз вој 
пољо при вре де, пред ста вио је дирек
тор Алек сан дар Бог да но вић, који је 
наја вио рас пи си ва ње кон кур са током 
овог месе ца. Због огра ни че них сред
ста ва, позвао је пољо при вред ни ке да 
апли ци ра ју, чим се кон кур си обја ве. 
Због повољ них кама та, које се кре ћу 
од један до два про цен та, Бог да но вић 
је иста као, да су се пред ви ђе на сред
ства про шле годи не, утро ши ла буквал
но у првом дану, када је реч о кон кур су 
за набав ку нове пољо при вред не меха
ни за ци је и навод ња ва ње.

Милош Јова но вић, помоћ ник дирек
то ра Раз вој ног фон да Вој во ди не је 
пред ста вио њихо ве основ не кре дит
не лини је, али и кре ди те за кори сни ке 
ИПА РД под сти цај них мера. Кама те на 
њихо ве кре ди те се кре ћу до три про
цен та, али је реч о већим сред стви ма, 
до 800.000 евра.

С.Џ.

УгљешаТркуља

УСЛУЖНИЦЕНТАРОПШТИНЕИРИГ

НовинеуОпштинскојуправи
У Општин ској упра ви у 

Ири гу уве де не су, кра
јем про шле и почет

ком ове годи не, услу ге које 
олак ша ва ју гра ђа ни ма пла
ћа ња, при ба вља ње доку ме
на та и изво да, као и увид у 
обве зе по осно ву поре за. 
Услу жни цен тар Општи не 
Ириг функ ци о ни ше неко ли
ко годи на. Сада је уна пре
ђен, тако што је боље опре
мљен, кроз про је кат који је 
реа ли зо ван про шле годи не 
са Покра јин ским секре та ри
ја том за локал ну само у пра
ву, тако ду су побољ ша ни и 
усло ви рада. 

– Сада смо омо гу ћи ли 
гра ђа ни ма, да све так се, 
накна де и поре зе пла ћа
ју плат ним кар ти ца ма, јер 
је уве ден пост тер ми нал, у 
сарад њи са Кан це ла ри јом 
за инфор ма ци о не тех но ло
ги је и елек трон ску упра ву 
Вла де Срби је. Ова Кан це
ла ри ја има за циљ да диги
та ли зу је све општин ске и 
град ске упра ве, а ми смо 
јед на од првих, која је кра

јем про шле годи не, уве ла 
тај тер ми нал да би гра ђа
ни ма олак ша ли  изми ре ње 
сво је оба ве зе. Гра ђа ни зна ју 
за ову могућ ност, јер смо их 
инфор ми са ли пре ко нашег 
зва нич ног сај та. То ће сва
ка ко, сада олак ша ти и пла
ћа ње доспе ле прве рате 

поре за на имо ви ну – каже 
за наше нови не, Оли ве ра 
Фили по вић Про тић, начел
ни ца Општин ске упра ве.

Накна да, одно сно про ви
зи ја за пла ћа ње је 50 дина
ра, за износ до 2.500 дина
ра.

Оли ве ра Фили по вић Про

тић исти че, да посто ји и 
могућ ност изда ва ња изво да 
из матич них књи га.

 – Ми смо у цен трал ном 
реги стру, и сви изво ди могу 
код нас да се подиг ну. Све 
стран ке које дођу у Ириг, 
без обзи ра да ли овде живе, 
могу узе ти извод из матич не 
књи ге рође них, вен ча них, 
умр лих, а од почет ка фебру
а ра, и држа вљан ство – каже 
начел ни ца Општин ске упра
ве.

Од недав но, гра ђа ни могу 
елек трон ским путем да про
ве ре и ста ње на поре ским 
кар ти ца ма. Зна чи, не мора
ју да дола зе у Општин ску 
упра ву да про ве ре ста ње на 
сво јој поре ској кар ти ци.

 – Мора ће да дођу само 
први пут, да доби ју свој пин
код, а кад доби ју сво ју лич
ну при ступ ну шифру, онда 
даље сами могу да извр ше 
увид у ста ње на кар ти ци и 
у доби је на реше ња – каже 
Оли ве ра Фили по вић Про
тић.

 С.Џ.

ОливераФилиповићПротић
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УСремусеувекдоброједе

Два де сет и дру га мани
фе ста ци ја Срем ски 
сви њо кољ и коба си

ци ја да, одр жа на је 9. и 10. 
фебру а ра у Шиду. Како тра
ди ци ја нала же, ова мани
фе ста ци ја се одр жа ва дру
гог викен да у фебру а ру. Од 
1996. годи не, па до данас, 
Срем ски сви њо кољ и коба
си ци ја да доби ја на масов
но сти. Желе ћи да сачу ва 
тра ди ци о нал не срем ске 
оби ча је веза не за сви њо
кољ, Удру же ње Срем ски 
сви њо кољ и коба си ци ја да  
Шид, уз подр шку Тури стич
ке орга ни за ци је Шид и под 
покро ви тељ ством Општи не 
Шид, успе шно су орга ни зо
ва ли још јед ну добро посе
ће ну мани фе ста ци ју.

Првог дана на про гра му 
је било так ми че ње у брзом 
кла њу сви ња, брзом  пра
вље њу и једе њу коба си ца, 
а дру гог дана мани фе ста
ци је, при ма ни су и оце њи
ва ни узор ци сувих срем ских 
коба си ца. Ове годи не Срем
ски сви њо кољ и коба си ци
ја ду, отво рио је Вла ди слав 
Крсма но вић, помоћ ник 
покра јин ског секре та ра за 
пољо при вре ду, водо при вре
ду и шумар ство.

Так ми че ње у брзој обра ди 
меса, за посе ти о це је нај
а трак тив ни је, а ове годи не 
уче ство ва ле су чети ри еки
пе. Нај бо ља је била еки па 

Бизнис клу ба из Подрав ске 
Сла ти не (Репу бли ка Хрват
ска) са вре ме ном три мину
та и 57 секун ди, са казне ним 
пое ни ма пет мину та и седам 
секун ди, дру го место је зау
зе ла еки па из Србо бра на са 
вре ме ном три мину та и 42 
секун де, са казне ним пое ни
ма шест мину та и 22 секун
де, тре ће место је при па ло 

 првој еки пи Срем Шид 
са вре ме ном чети ри мину
та и 32 секун де, са казне
ним пое ни ма седам мину та 
и две секун де, а четвр то и 
послед ње место, је зау зе
ла дру га еки па Срем Шид 
са вре ме ном пет мину та и 
осам секун ди,  са казне ним 

пое ни ма то је било седам 
мину та и 28 секун ди.

Потом је сле ди ло так ми
че ње у брзом једе њу коба
си ца. За ову кате го ри ју при
ја ви ло се седам так ми ча ра, 
а зада так је био да се поје де 
кило грам прже них коба си ца. 
Побе дио је Бобан Ђур ђе вић 
из Шида, који је ту коли чи ну 
појео за два мину та и шест 
секун ди.

Тре ћа так ми чар ска кате
го ри ја првог дана ове мани
фе ста ци је је била изра да 
све же коба си це, где је оце
њи ван ква ли тет про из во да. 
Еки пу су сачи ња ва ли три 
или више чла но ва, а орга ни
за тор је обез бе дио за сва ку 

еки пу пет кило гра ма меса 
и цре ва, а зачи не, маши
ну за мле ве ње меса и топ 
за пуње ње, обез бе ди ле су 
саме еки пе. Так ми че ње је 
тра ја ло чети ри сата, а жири 
је поред уку са оце њи вао 
уред ност, одно сно хиги је ну 
при изра ди и аран жман сто
ла. Два де сет еки па је уче
ство ва ло у овој дисци пли ни, 
а побед нич ки пехар при пао 
је так ми ча ри ма из Бече ја.

Мило рад Попо вић и Лазар 
Бошња ко вић, про фе со ри 
са Тех но ло шког факул те
та у Новом Саду и Рас ти
слав Стру хар из Шида, су 
оце њи ва ли све так ми чар
ске дисци пли не, како првог 
тако и дру гог так ми чар ског 
дана. Ина че, ово је сва ка ко 
била нај по се ће ни ја Коба си
ци ја да, од њеног настан ка. 
Било је гости ју из Бео гра да, 
окол них места, Сло ве ни је и 
Хрват ске.

Орга ни за то ри су се потру
ди ли да током дана гости 
буду ани ми ра ни разним 
садр жа јем. У Сло вач ком 
дому су орга ни зо ва ли ручак 
за све, који су поже ле ли да 
ужи ва ју у срем ским спе ци
ја ли те ти ма, нарав но, све уз 
добар музич ки про грам. За 
раз ли ку од прет ход них годи
на када су број ни штан до ви 
били испред спорт ске хале, 
ове годи не су били у хали, 
па је све изгле да ло као 

Победникје,каоипрошлегодинеПредрагЛемајић,другоместоосвојиојеЈован
МишчевићизВашице,атрећеСрђанЕделинскиизШида

ВладиславКрсмановић Такмичењеубрзојобрадимеса

Понуданаштандовима
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Дигитализација
упољопривреди

Срби ја зане мар љи во 
мало кори сти савре
ме не инфор ма ци не 

кому ни ка ци о не тех но ло ги је 
за уна пре ђе ње и реа ли за
ци ју пољо при вред не про
из вод ње. Иску ства зема ља 
у Реги о ну пока зу ју да је од 
пре суд ног зна ча ја еду ка ци
ја, про ме на све сти, при ме на 
и кори шће ње инфор ма ци о
но кому ни ка ци о них тех но ло
ги ја и диги тал них плат фор
ми, како би пољо при вред ни 
сек тор Срби је почео да хва
та корак са вре ме ном.

Због вели ког инте ре со ва
ња локал них само у пра ва 
и пољо при вред них орга
ни за ци ја, про шле сре де, 6. 
фебру а ра, у Град ској кући 
је одр жа на кон фе рен ци ја 
Диги та ли за ци ја у пољо при
вре ди  иза зо ви и шан се 
Срби је у орган ској и кон
вен ци о нал ној про из вод њи. 
Орга ни за то ри су Build energy 
team у парт нер ству са При
вред ном комо ром Срби је и 
Реги о нал ном при вред ном 
комо ром Срем ска Митро ви
ца, а под инсти ту ци о нал ним 
покро ви тељ ством Мини
стар ства пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де, 
као и Покра јин ског секре
та ри ја та за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство. 
У Митро ви ци је орга ни зо ва
на четвр та кон фе рен ци ја, 
после Бео гра да, Сом бо ра и 
Ниша. 

– Циљ је да упо зна мо 
пољо при вред ни ке са нај
но ви јим апли ка ци ја ма, кад 
је у пита њу диги та ли за ци
ја у пољо при вре ди. Има мо 
пода так да је у Срби ји пре ко 
70 ари земљи шта у про се ку 
по ста нов ни ку, а да смо ми 
на жалост, на јако ниском 
нивоу што се тиче про из вод
ње у пољо при вре ди, изја ви
ла је Јован ка Арсић Кари
шић, пред сед ник Управ ног 
одбо ра екс перт ске орга ни
за ци је Build energy team.

Холан ди ја је деве де се тих 
годи на про шлог века покре
ну ла про грам диги та ли за ци
је пољо при вре де под мотом 
Дупло више хра не за дупло 
мање сред ста ва. Два де сет 
годи на касни је, ова земља 
је дру ги нај ве ћи изво зник 
хра не, после САД, која има 
160 пута више обра ди вог 
земљи шта.

– По пита њу диги та ли
за ци је, ми се нала зи мо на 
неким поче ци ма, али не зао
ста је мо уоп ште за земља ма 
у реги о ну, чак ни за они ма 
које су чла ни це ЕУ и мислим 
да смо на добр ом путу. Има
мо прву диги тал ну фар му у 
Срби ји, има мо више при ме
ра добре прак се у повр тар
ској про из вод њи, сто чар ској, 
где је већ доста тога диги та
ли зо ва но, али наш оби чан 
пољо при вред ни про из во ђач 
тре ба да буде све стан да 
јед но став но кори шће њем 

памет ног теле фо на може да 
доби је основ не инфор ма
ци је. На при мер када тре ба 
тре ти ра ти биљ не заса де, 
када тре ба пред у зе ти неке 
мере у газдин ству, дакле, 
жели мо да пока же мо да је 
то доступ но сва ком пољо
при вред ном про из во ђа чу, 
рекао је Држав ни секре тар 
Вели мир Ста но је вић.

Помоћ ник Покра јин ског 
секре та ра Мла ден Пет ко
вић изја вио је да ће, у окви
ру свих лини ја мера аграр не 
поли ти ке, сва ки про из во ђач 
који жели да инве сти ра у 
диги тал ну пољо при вре ду 
има ти финан сиј ску подр шку 
Покра јин ског секре та ри ја
та за пољо при вре ду и биће 
оце њен нај ви шом оце ном за 
еко ном ску одр жи вост таквог 
про јек та. 

– Уз савре ме ну при ме
ну нау ке и тех но ло ги је ми 
може мо доћи до изван ред
них резул та та, а пла си ра
њем про из во да врхун ског 
ква ли те та доби ја мо и ква ли
тет на тржи шта. На тери то
ри ји Вој во ди не егзи сти ра ју 
и разни инсти ту ти који се 
баве при ме ном савре ме не, 
диги тал не нау ке и диги тал
не тех ни ке у пољо при вре ди, 
попут инсти ту та Био сен са, 
Инсти ту та за ратар ство и 
повр тар ство и Пољо при
вред ног факул те та, каже 
Пет ко вић.

 Т.Сивчев

Саконференције

сајам, на којем су се про да
ва ли пре ра ђе ви не од меса, 
сир, разна вина и кола чи. 
Сва пажња је углав ном била 
усме ре на на дома ћу сла ни
ну, која је могла да се купи 
за 700 дина ра по кило гра му, 
пегла на коба си ца се про да
ва ла за 1.500 дина ра кило
грам, чуве ни чвар ци могли 
су да се купе за 700 дина
ра, кило грам пршу те коштао 
је 1.500 дина ра, кулен 700 
дина ра комад. Сире ви су се 
про да ва ли по 950 дина ра 
за кило грам, а кола чи 850 
дина ра.

Дру гог дана Коба си ци ја
де, у Сло вач ком дому, орга
ни зо ва на је све ча на вече ра 
и про гла ше ње побед ни ка у 
кате го ри ји сувих фер мен ти
са них срем ских коба си ца. 
Побед ник је, као и про шле 
годи не Пре драг Лема јић, 
дру го место осво јио је Јован 
Мишче вић из Ваши це, а 
тре ће Срђан Еде лин ски из 
Шида. Поро ди ца Лема јић је 
чуве на по про из вод њи, не 
само коба си це, већ и куле
на.

– Побе да је сатис фак ци
ја, да смо напра ви ли пра
ви посао. Од дома ћин ске 
про из вод ње изра сли смо у 
нешто већу инду стри ју. Син 
је добио бес по врат на сред
ства од држа ве, која смо 
уло жи ли у све оно што је 
потреб но за овај посао. Све 
је по стан дар ди ма Европ ске 
Уни је. Осва јам награ де не 
само за коба си це, већ и за 
кулен и шун ке. Све се пра
ви на ста ри тра ди ци о нал ни 
начин и овај посао радим 
неких 40 годи на – каже 
Лема јић.

Задо во љан је и Ста ни
слав Ђиер чан, пред сед ник 
Удру же ња Срем ски сви њо
кољ и коба си ци ја да. 

– Задо вољ ни смо што се 
тиче саме орга ни за ци је. Пре 
све га мислим на лепо вре
ме, које нас је послу жи ло и 
одмах смо зна ли да ћемо 
успе ти. При пре ме смо јако 
добро ура ди ли, доста смо 
се рекла ми ра ли, при пре ми
ли про па ганд ни мате ри јал. 
Посе ћи ва ли смо сај мо ве и 
све је ишло, као кад сва то ви 
кре ну, тако се лепо завр ши. 
Ово је била до сада нај по
се ће ни ја мани фе ста ци ја, 
рекао је пред сед ник Удру
же ња.

Иако је, Срем ски сви њо
кољ и коба си ци ја да так
ми чар ска мани фе ста ци ја, 
овде је пра ви ло  важно је 
уче ство ва ти! Д.Попов
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Конкурсиу2019.години

Мини стар ство трго ви не, тури зма 
и теле ко му ни ка ци ја рас пи са ло 
је јав ни кон курс за доде лу кре

дит них сред ста ва за под сти ца ње ква
ли те та тури стич ке пону де у 2019. годи
ни која се реа ли зу ју пре ко Фон да за 
раз вој.

Кон кур сом је пред ви ђе на доде ла 
кре дит них сред ста ва за уна пре ђе ње 
ква ли те та тури стич ке пону де и интен
зи ви ра ње њеног кори шће ња, изград
њу тури стич ке инфра струк ту ре и 
супра струк ту ре као и ускла ђи ва ње 
тури стич ких капа ци те та са Зако ном о 
тури зму.

Пра во на кори шће ње кре дит них 
сред ста ва има ју при вред на дру штва 
реги стро ва на за оба вља ње делат но
сти у обла сти тури зма, пред у зет нци 
који су реги стро ва ни за оба вља ње 
делат но сти у обла сти тури зма и пољо
при вред на газдин ства која су упи са на 
у Реги стар пољо при вред них газдин
ста ва у скла ду са Зако ном о пољо при
вре ди и рурал ном раз во ју.

Рок за под но ше ње зах те ва је 1. окто
бар 2019. годи не, а крај њи рок за 
доста вља ње допу на зах те ва је 1. 
новем бар 2019. годи не.

Инфор ма ци је о кон кур су и обра зац 
зах те ва за кори шће ње кре дит них 
сред ста ва могу се пре у зе ти са интер
нет стра ни це Мини стар ства трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја mtt.gov.rs

Покра јин ски секре та ри јат за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
рас пи сао је два нова кон кур са наме
ње на вој во ђан ским пољо при вред ни
ци ма.

Први је Кон курс за доде лу сред ста ва 
за суфи нан си ра ње набав ке кон струк
ци ја и опре ме за биљ ну про из вод њу у 
зашти ће ном про сто ру на тери то ри ји 
АП Вој во ди не у 2019. годи ни.

Бес по врат на сред ства за подр шку 

инве сти ци ја по овом кон кур су утвр ђу ју 
се у изно су до 60 посто од при хва тљи
вих тро шко ва инве сти ци је, одно сно 
физич ка лица, пред у зет ни ке и прав на 
лица, чије је газдин ство реги стро ва но 
на под руч ју са оте жа ним усло ви ма 
рада у пољо при вре ди, жене носи о ци 
реги стро ва ног пољо при вред ног 
газдин ства и физич ко лице и осни вач 
прав ног лица мла ђе од 40 годи на, бес
по врат на сред ства за подр шку инве
сти ци ја утвр ђу ју се у изно су до 70 
посто од при хва тљи вих тро шко ва 
инве сти ци је.

Текст кон кур са и кон курс на доку мен
та ци ја могу се пронаћи на интернет 
адреси: http://www.psp.voj vo di na.gov .rs/

Други конкурс је Кон курс за доде лу 
бес по врат них сред ста ва за опре ма ње 
сто чар ских фар ми у АП Вој во ди ни у 
2019. годи ни.

Текст кон кур са и кон курс на доку мен
та ци ја су на инетнет адреси: hhtp://
www.psp.voj vo di na.gov .rs

При ли ком раз ма тра ња под не тих 
при ја ва за оства ри ва ње бес по врат них 
сред ста ва, при зна ва ће се само инве
сти ци је реа ли зо ва не након 1. јану а ра 
2019. годи не. 

Кон кур си су отво ре ни до утро шка 
сред ста ва, а закључ но до 15. мар та 
2019. годи не.

Покра јин ски Завод за рав но прав
ност поло ва  рас пи сао је Кон курс за 
доде лу бес по врат них сред ста ва брач
ним паро ви ма на тери то ри ји АП Вој во
ди не за купо ви ну сео ских кућа са окућ
ни цом.

Уче сни ци/це кон кур са могу да апли
ци ра ју само са јед ном при ја вом, а 
виси на доде ље них сред ста ва не може 
бити већа од 1.000.000 дина ра.

Пра во уче шћа на Кон кур су има ју 
супру жни ци чија брач на зајед ни ца 
тра је нај ма ње годи ну дана и ван брач

ни парт не ри са трај ни јом зајед ни цом 
живо та, у скла ду са Зако ном.

При ја ве на Кон курс ће се при ма ти до 
15. апри ла 2019. годи не.

Више инфор ма ци ја се може наћи на 
веб стра ни ци Заво да https://rav no prav
nost.org .rs/jav nikon kur si/

Покра јин ски секре та ри јат за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
рас пи сао је Кон курс за доде лу сред
ста ва за суфи нан си ра ње набав ке 
опре ме и систе ма за навод ња ва ње и 
опре ме за побољ ша ње вод ног, вазду
шног и топлот ног режи ма биља ка на 
тери то ри ји АП Вој во ди не у 2019. годи
ни.

При ли ком раз ма тра ња под не тих 
при ја ва за оства ри ва ње бес по врат них 
сред ста ва, при зна ва ће се само инве
сти ци је реа ли зо ва не након 1. јану а ра 
2019. годи не.

Покра јин ски секре та ри јат путем свог 
над ле жног сек то ра може да нало жи 
Пољо при вред ној струч ној и саве то
дав ној слу жби АП Вој во ди не да утвр ди 
чиње нич но ста ње на тере ну – нул та 
кон тро ла. Нул том кон тро лом се сма
тра утвр ђи ва ње зате че ног чиње нич ног 
ста ња на тере ну. Инве сти ци је запо че
те пре нул те кон тро ле се не при хва та
ју.

Кон курс је отво рен до 15. мар та 
2019. годи не. Текст кон кур са, Пра вил
ник и Обра зац при ја ве могу се наћи на 
следећој интернет адреси: http://www.
psp.voj vo di na.gov .rs

Пољо при вред ни ци са тери то ри је 
Гра да Срем ска Митро ви ца, адми ни
стра тив но тех нич ку помоћ и више 
инфор ма ци ја о кон кур су могу доби ти у 
про сто ри ја ма Аген ци је за рурал ни раз
вој Гра да Срем ска Митро ви ца, на 
адре си Све тог Дими три ја бр.6 (згра да 
ДДОР оси гу ра ња) или путем теле фо на 
610573.
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МИТРОВАЧКАГИМНАЗИЈА:ДОБИТНИКИЗУЗЕТНЕВУКОВЕНАГРАДЕ

Наградауправимрукама

Вуко ва награ да, уста но вље на 
1964. годи не, се доде љу је заслу
жним поје дин ци ма и инсти ту ци ја

ма за наро чи те резул та те оства ре не у 
ства ра лач ком раду и допри но су раз во
ја кул ту ре, нау ке и обра зо ва ња у нашој 
земљи, од стра не Кул тур но про свет не 
зајед ни це Срби је. Јед на од носи ла ца 
овог углед ног при зна ња је и нобе ло
вац Иво Андрић, а ове годи не се међу 
добит ни ци ма Изу зет не Вуко ве награ де 
нашла Митро вач ка гим на зи ја из Срем
ске Митро ви це, поред књи жев ни ка 
Пера Зуб ца и Пољо при вред не шко ле 
са домом уче ни ка “Соња Марин ко вић” 
из Пожа рев ца. 

Тим пово дом је про шлог пет ка, 8. 

фебру а ра, у Град ској кући одр жа
на  кон фе рен ци ја за меди је, на којој 
су гово ри ли заме ни ца гра до на чел ни
ка Све тла на Мило ва но вић, начел ник 
Град ске упра ве  за обра зо ва ње спорт 
и кул ту ру Или ја Недић, као и дирек
тор ка Гим на зи је Мир ја на Ђор ђе вић 
са сво јим сарад ни ци ма и уче ни ци ма  
добит ни ци ма Све то сав ске пове ље. 

Све тла на Мило ва но вић је иста кла 
да ова награ да није само при зна ње за 
Митро вач ку гим на зи ју, већ и за саму 
Срем ску Митро ви цу, под се тив ши, 
изме ђу оста лог, да је 2016. годи не ово 
при зна ње уру че но нашем сугра ђа ни
ну, митро вач ком нови на ру и публи ци
сти, Мио ми ру Фићи Фили по ви ћу.

 – Наша Гим на зи ја је позна та по мно
гим дру гим резул та ти ма, резул та ти ма 
уче ни ка на так ми че њи ма, а то је сва
ка ко захва љу ју ћи зајед нич ком раду 
руко вод ства шко ле, про фе сор ског 
кадра и самог зала га ња и тру да ђака, 
изја ви ла је Мило ва но вић.

Начел ник Недић је на кон фе рен ци
ји чести тао дирек тор ки, про фе со ри
ма и ђаци ма Митро вач ке гим на зи је, 
поже лев ши да у будућ но сти овај успех 
оправ да ју, као и да га поно ве.

Дирек тор ка Мир ја на Ђор ђе вић 
је изја ви ла да је Гим на зи ја са овом 
награ дом прак тич но поста ла део исто
ри је, те да је, без лажне скром но сти, 
заслу жи ла сво је место међу слав ним 
добит ни ци ма, што ће сва ка ко бити још 
један мотив за даљи рад.

Током про те клих 180 годи на посто ја
ња, ова обра зов на инсти ту ци ја је неко
ли ко пута мења ла назив. Осно ва на 
је дав не 1838. годи не, прво бит но као 
нижа шко ла, да би након десет годи на 
пре ра сла у Реал ну гим на зи ју. Од 2007. 
годи не носи назив Митро вач ка гим на
зи ја. 

У име при сут них ђака, као и свих 
који поха ђа ју ову шко лу, обра ти ла се 
Ана Миха ље вић, уче ни ца дру гог раз
ре да.

 Поно сни смо што смо доби ли Изу
зет ну Вуко ву награ ду, она је знак да 
је при ме ћен сав наш труд, зајед но са 
радом про фе со ра и упра ве шко ле, 
изја ви ла је Ана.

Све ча на доде ла одр жа на је у Пред
сед ни штву Репу бли ке Срби је у уто рак 
5. фебру а ра, а награ да се састо ји од 
пове ље, пла ке те, вред не умет нич ке 
сли ке и моно гра фи је. Т.С.

Ове године се међу добитницима Изузетне
ВуковенаграденашлаМитровачкагимназијаиз
Сремске Митровице, поред књижевника Пера
ЗубцаиПољопривреднешколе садомомуче
ника“СоњаМаринковић”изПожаревца

Саконференцијезамедије

АнаМихаљевић
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Тримитровачкешколе
међунајбољимауСрбији

Завод за вред но ва ње 
ква ли те та обра зо ва
ња је међу девет нај

бо љих основ них шко ла у 
Срби ји, увр сти ла и три са 
тери то ри је Срем ске Митро
ви це. То су ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“, ОШ „Бран ко 
Ради че вић“ (Кузмин) и ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“. 
Тим пово дом је у сре ду, 6. 
фебру а ра 2019. годи не 
одр жа на кон фе рен ци ја за 
меди је Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, кул ту ру у спо
рт.   На кон фе рен ци ји су 
поред заме ни це гра до на
чел ни ка Све тла не Мило ва
но вић и начел ни ка ГУ за 
обра зо ва ње Или је Неди ћа, 
гово ри ли и дирек то ри шко
ла, Зоран Ђурић, Алек сан
дар Уме тић, Ђор ђе Цви ја
но вић, као и настав ни це: 
Анки ца Цањар, Јели ца 
Жилић и Соња Туца ко вић.

Заме ни ца гра до на чел ни
ка је рекла, да је заи ста 
поно сна што су се чак три 
основ не шко ле нашле на 
спи ску нај бо љих, и то раме 
уз раме са неким шко ла ма 
из вели ких гра до ва.

– Заи ста сам поно сна и 
надам се да ће ово при зна
ње бити јачи под стрек за 
даљи рад. Завод за  ква ли

тет вред но ва ња обра зо ва
ња и вас пи та ња је гле дао 
резул та те са пола га ња 
мале мату ре, као и број 
уче ни ка који је упи сао 
жеље ну сред њу шко лу на 
осно ву прве жеље, а ове 
три шко ле су пока за ле 
вели ке резул та те у том 
погле ду, наве ла је Све тла
на Мило ва но вић.

Начел ник ГУ за обра зо
ва ње, кул ту ру и спо рт Или
ја Недић је рекао да се у 
овом резул та ту у ства ри 
види рад, који је иза уче ни
ка тих шко ла, али и настав
ни ка у тим шко ла ма.

– Ово је изу зе тан резул
тат зајед нич ког дуго го ди
шњег рада настав ни ка, 
деце и дирек то ра шко ла. 
Морам да истак нем да су 
те шко ле са колек ти ви ма у 
који ма посто је изу зет ни 
међу људ ски одно си, а то је 
је јед на од кључ них ства ри 
која доно си добре резул та
те. Тамо где нема добре 
атмос фе ре, нема ни успе
ха, рекао је Или ја Недић. 

Дирек тор ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“ је иста као 
да је за успех неке шко ле 
важан не само ква ли тет 
настав ни ка, већ и ква ли тет 
деце.

– Без ква ли тет не деце и 
настав ни ка, нема добрих 
резул та та. Надам се да ће 
ова награ да бити под сти цај 
за даље успе хе. Ако град 
буде имао ова ко памет ну 
децу, сигур но ће доћи до 
напрет ка – иста као је 
Зоран Ђурић. 

Дирек тор ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“ Ђор ђе Цви ја но
вић је иста као да ова кво 
при зна ње може бити добар 
ути цај и на дру ге шко ле.

– Наш успех може да 
под стак не и оста ле шко ле 
у нашем гра ду да оства ру ју 
одлич не резул та те. Наши 
настав ни ци су изу зет ни 
прак ти ча ри и тео ре ти ча ри 
и тру ди мо се да се стал но 
еду ку је мо, казао је Цви ја
но вић.

Алек сан дар Уме тић, 
дирек тор ОШ „Бран ко 
Ради че вић“ у Кузми ну је 
навео да је вео ма поно сан 
на ова кав успех.

– Ми смо сео ска шко ла, 
тако да наши уче ни ци и 
настав ни ци раде у дру га чи
јим усло ви ма у одно су на 
град ске шко ле. Вели ка је 
част ста ти уз раме град
ским шко ла ма. Хтео бих да 
истак нем да, иако се ова 
награ да даје дирек то ри ма, 

Конференцијазамедије

Овојеизузетан
резултат

заједничког
дугогодишњеграда
наставника,децеи
директорасветри

основнешколе:
Слободан Бајић 

Паја, Јован 
Јовановић Змај и

Бранко Радићевић.
Морамдаистакнем
дасутешколеса

колективимау
којимапостоје

изузетни
међуљудски

односи,атојеје
једнаодкључних

стварикојадоноси
добререзултате,

рекаоје
ИлијаНедић
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ово је награ да и настав ног 
и ван на став ног кадра – 
иста као је Уме тић. 

Све три настав ни це су 
иста кле да је кон ти ну и ран 
рад са децом нај ва жни ји за 
успех, а да се са при пре
мом пола га ња мале мату
ре почи ње још у првом 
полу го ди шту. Тако ђе, 
касни је на проб ном тесту 
се уви ди да ли посто је про
бле ми и да ли тре ба реа го
ва ти. Како и саме обја шња
ва ју, то је рецепт за успех. 

Анки ца Цањар, настав
ни ца срп ског јези ка и књи
жев но сти, ради у све три 
шко ле. 

– Пре да јем срп ски језик и 
књи жев ност у ОШ „Сло бо
дан Бајић Паја“,  а немач ки 
језик у ОШ „Јован Јова но
вић Змај“ и у ОШ „Бран ко 
Ради че вић“, тако да знам 
да је рад у све три шко ле 
мањевиш исти. У „Баји ће
вој“ шко ли одмах на почет
ку првог полу го ди шта кре
ће при прем на наста ва за 
пола га ње мале мату ре. 
Рад је кон ти ну и ран и 
редов но се пра ти, а на 
проб ном тесту се виде 
резул та ти. Уко ли ко посто ји 
про бле ма, одмах реа гу је
мо. Овај резул тат је дошао 
као крај њи исход уче ни ка, 
настав ни ка, педа го га и пси
хо ло га. Сва ки уче ник се 
редов но поје ди нач но пра
ти. Раз ви ја мо диги тал не и 
пред у зет нич ке ком пен тен
ци је, како бисмо спре ми ли 
децу за све нови не које нас 
чека ју у будућ но сти, рекла 
је Анки ца Цањар. З.П.

Чланицеовогудружењасунагласиледа јењихова
жеља да буду у свом трећем добу што активније,
самосталне,данебудунатеретусвојимпородицама,
каоидабудупримеросталимженамакојесуупензи
јидаисеиустаростиможеводитидруштвениживот
идостојанственостарити

УДРУЖЕЊЕЖЕНАСИРМИЈУМТРЕЋЕДОБА

Обележенодесет
годинапостојања

Доказ да ста рост не 
мора бити досад на и 
мар ги на ли зо ва на јесте 

Удру же ње жена Сир ми јум 
тре ће доба. Ово Удру же ње 
жена је 11. фебру а ра 2019. 
годи не у Град ској кући обе
ле жи ла десет годи на од 
осни ва ња. Чла ни це су се 
под се ти ле сво јих поче та ка, 
када су били орга ни зо ва
ни као Актив жена у окви ру 
инва ли да рада и пен зи о не
ра. Тре нут но има 18 чла ни
ца. Јеле на Веса, пред сед
ни ца Сир ми јум тре ће доба, 
је поздра ви ла при сут не у 
нади да ће њихо во удру
же ње бити веће. Тако ђе, 
она је пред ста ви ла и план 
рада за 2019. годи ну, а који 
ће се састо ја ти од раз ли чи
тих изле та, изло жби руч них 
радо ва Сир ми ју ма тре ћег 
доба, као и обе ле жа ва ња 
раз ли чи тих пра зни ка. 

– Овог 11. фебру а ра Удру
же ње Сир ми јум тре ће доба 
обе ле жа ва десет годи на 

посто ја ња, захва љу јем се 
сви ма који су дошли, и чла
ни ца ма без којег овог Удру
же ња не би посто ја ло. Ми 
ћемо кроз 2019. годи ну 
наста ви ти наше изле те, 
изло жбе и раз ли чи те актив
но и сти, рекла је Јеле на 
Веса.

Љиља на Росић, чла ни ца 
овог удру же ња, је рекла да 
је Сири ми јум тре ће доба 
настао 9. фебру а ра 2009. 
годи не, а чији  циљ како да 
би се ста рост и болест лак
ше под не ли. Она се освр ну
ла на орга ни зова на путо ва
ња, изле те, изло жбе руч них 
радо ва чла ни ца у Гале ри ји 
Лазар Воза ре вић као и пре
да ва ња која су била орга ни
зо ва на током десет годи на 
посто ја ња. Тако ђе, Љиља на 
се иста кла да се удру же ње 
финан си ра од чла на ри не, 
али и да је до 2016. годи не 
то удру же ње доби ја ло сред
ства из буџе та Гра да Срем
ска Митр о ви ца, а за 2017. и 

2018. годи ну су се финан
сиј ски осла ња ли на сво ју 
чла на ри ну, али и на сред
ства која им је доде лио Или
ја Недић, начел ник ГУ за 
обра зо ва ње, кул ту ру и 
спорт и том при ли ком су се 
захва ли ли на подр шци. 

– Ми нисмо доби ли за 
2017. и 2018. годи ну сред
ства из буџе та Гра да, али 
нам је начел ник Или ја 
Недић иза шао у сусрет и 
одво јио један део сред ста ва 
и за нас. Ми смо му на томе 
вео ма, захвал не, рекла је 
Љиља на.

Чла ни це овог удру же ња 
су нагла си ле да је њихо ва 
жеља да буду у свом тре
ћем добу што актив ни је, 
само стал не, да не буду на 
тере ту сво јим поро ди ца ма, 
као и да буду при мер оста
лим жена ма које су у пен зи
ји да и се и у ста ро сти може 
води ти дру штве ни живот и 
досто јан стве но ста ри ти.

З.Поповић

ЧланицеУдружењаженаСирмијумтрећедоба
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РОДНАОСЕТЉИВОСТУЈЕЗИКУ

Хирургилихируршкиња?

Како је језик сли ка јед ног дру штва, 
лако може мо закљу чи ти у каквом 
је ста њу срп ски језик. У нашем 

јези ку се одсли ка ва ју три про бле ма: 
некон тро ли сан ути цај стра них речи, 
ста ње у обра зов ном систе му и језич ка 
нор ма која не пра ти раз вој јези ка. Сто
га се наме ће пита ње да ли су срп ском 
јези ку потреб не ново та ри је попут бор
ки ња, пси хо ло шки ња или педа го шки
ња. Закон о род ној рав но прав но сти 
пред ви ђа, поред оба ве зних кво та за 
мање засту пљен пол (а то је жен ски), и 
род но осе тљи ви језик. То зна чи мења
ње уџбе ни ка и настав ног про гра ма, али 
и упо тре бу род но осе тљи вог јези ка у 
меди ји ма. Уко ли ко се род но осе тљи ви 
језик не буде кори си тио, пред ви ђе не су 
нов ча не казне. Иако се САНУ не сла
же са ова квим одлу ка ма, није пону ђе
но нијед но дру го реше ње. О овој теми 
М нови не су раз го ва ра ле са Татја ном 
Ловре, про фе со ри цом срп ског јези ка у 
Основ ној шко ли „Симе он Ара ниц ки“ у 
Ста рој Пазо ви.

Она сма тра да је род на осе тљи вост у 
јези ку бит на тема и да би тре ба ло наћи 
пра ва и одго ва ра ју ћа реше ња. 

– Сма трам да је род но осе тљив језик 
важна тема. Наш језик позна је кате го
ри ју рода, дуго посто ји насто ја ње да 
се код нази ва, про фе си је раз ли ку ју по 
кате го ри ји рода. Али је потреб но и наћи 
одго ва ра ју ће моде ле у твор би речи 
како би ти обли ци и зажи ве ли. Позна
јем жен ске осо бе које су пси хо ло зи и 
педа го зи и које уоп ште не желе да их 
нази ва мо пси хо ло шки ња ма и педа го
шки ња ма, јер им зву чи погре шно. Тре
ба ослу шки ва ти говор ни ке нашег јези ка 
и не наме та ти им реше ња која им не 
зву че при хва тљи во. Језик увек кори сте 
кон крет ни људи у кон крет ном вре ме
ну, тако да је ком пе тен ци ја говор ни ка 
самог јези ка врло важна, каже Татја на.

Тако ђе, она нагла ша ва да би тре ба
ло у овом слу ча ју и зна ти раз ли ку пола 
од рода.

– Пол је кате го ри ја која се везу је за 
био ло ги ју, за жива бића, код којих раз
ли ку је мо мушки и жен ски пол. Кад је 
реч о јези ку, не гово ри мо о полу, већ 
о роду. Ту раз ли ку је мо при род ни род 
и гра ма тич ки. При род ни род се стро го 
везу је за пол и, при род но, попут пола,  
може бити мушки и жен ски, а пре по зна
је мо га само код живих бића. Код гра
ма тич ког рода ситу а ци ја је дру га чи ја, 
поред мушког и жен ског рода, позна је
мо и сред њи, који у при ро ди не посто
ји пошто, као што зна мо, живо биће не 
може бити сред њег рода. У гра ма ти ци 
род има ју и пред ме ти, поја ве, гла гол ске 
име ни це, апстракт ни пој мо ви, из чега 
види мо да је појам рода у јези ку вео
ма широк и да врло често нема везе са 
полом, каже Татја на.

Често може мо про чи та ти или чути 
при ме ре попут Пси хо лог Јеле на Јова
но вић или Пси хо ло шки ња Јеле на 
Јова но вић. Наме ће се пита ње које 
је реше ње нај бо ље? Да ли оба или 

нешто тре ће? Наша саго вор ни ца сма
тра да није дан од ова два при ме ра 
није добар, а да тре ће реше ње нема
мо. Такав хаос, тако ђе, на неки начин 
одсли ка ва ста ње у дру штву и јези ку, а 
то је непре кид но копи ра ње Запа да и 
нихо вих зако на, не воде ћи рачу на како 
би се све то могло спор ве сти код нас. 
Сто га и наста је вели ка збр ка и прет ње 
казна ма у слу ча ју неко ри шће ња род но 
осе тљи вог јези ка.

Татја на Ловре сма тра да би за сва ку 
про фе си ју тре ба ло да посто ји и жен ски 
род, али да тре ба води ти рачу на о јези
ку. 

– При ме ри попут име ни ца про фе сор
ка и дирек тор ка наста ли су при род но, 
по моде ли ма који су већ уста ље ни у 
нашем јези ку и пре ко врло про дук тив
ног настав ка. Говор ни ци такве речи не 
одба цу ју јер им не делу ју као намет
ну те. Види мо да се увек насто ји нала
же њу реше ња за оба рода. Пре поја ве 
речи „педа го шки ња“  у нефор мал ном 
гово ру кори сти ло се „педа го ги ца“, што 
све до чи о томе да је посто ја ла тежња 
да се одго ва ра ју ћа реч про на ђе.

САНУ је донела одлу ку да при ме ри 
попут хирур шки ња, мете о ро ло ги ња,  
кри ми на лист ки ња и слич но нису пра
вил ни, али одго ва ра ју ће опци је нису 
пону ди ли.

– Сла жем се са одлу ком САНУ, али 
бих воле ла да се пону ди боље реше
ње. Воле ла бих да нам пре по ру че како 
да пише мо и гово ри мо пошто је ово 
пита ње које нама, про фе со ри ма срп
ског јези ка, врло често поста вља ју, а 
пра ви одго вор нема мо. Тре ба тежи ти 
побољ ша њу поло жа ја жена у дру штву, 
ако је језик јед но од ору ђа, зашто да не? 
Нисам сигур на да пре ко јези ка може мо 
мења ти ствар ност, али се можда и кроз 
пита ња попут овог јача свест о род ној 
рав но прав но сти пошто ова тема јесте 
покре ну ла број не диску си је, наво ди 
Татја на.

З.Поповић
ТатјанаЛовре

САНУједонела
одлукуда

примерипопут
хирур шки ња,

мете о ро ло ги ња, 
кри ми на лист ки ња
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НАКОГАМОЖЕДАСЕОСЛОНИЗАПОСЛЕНАЖЕНАКАДАДЕТЕДОБИЈЕ
ТЕМПЕРАТУРУУВРТИЋУ?

Одсуствовањеспосла
јединорешење
Јединоштомипозаконусмемодаурадимоуслучају

повишене температуре јесте да расхлађујемо дете и
евентуалнодапозовемоХитнупомоћ.Несмемодадаје
мосирупезаснижавањетемператтуре,нитибилокакве
лекове,наводиБиљанаЦвијетић

Живи мо у вре ме ну где стал но 
трчи мо за нов цем, када се 
начин живо та јед не поро ди це 

пот пу но про ме нио у одно су на про те
клих три де се так годи на, вртић је један 
од неза о би ла зних ста ни ца у одра ста
њу све већег бро ја деце. Пре се живе
ло,тако ре ћи, дома ћин стви ма у који ма 
су баке и деке увек биле доступ не. 
Сада тога углав ном нема, што због 
тога што мора ју да раде до обе ћа не 
пен зи је или јед но став но нису више 
међу нама. Данас има мо брач не паро
ве који су запо сле ни или у стал ној 
потра зи за послом, тако је вртић 
постао неза о би ла зна ста ни ца све 
већег бро ја деце. А како функ ци у о ни
шу ства ри у држав ним врти ћи ма у 
Срби ји? Гру пе су вели ке, углав ном до 
30 деце. И онда кре ће један зача ран 
круг виру са, бак те ри ја и пре хла да. 
Сви вас пи та чи и педи ја три кажу да то 
јед но став но мора тако све док дете не 
стек не иму ни тет. За М нови не дирек
то ри ца Пред школ ске уста но ве Пче ли
ца Биља на Цви је тић је рекла да, у 
слу ча је ви ма када дете доби је тем пе
ра ту ру, вас пи та чи реа гу ју по пра вил
ни ку.

– Када вас пи та чи ца при ме ти да 
неко дете из гру пе има тем пе ра ту ру, 
она мора одмах да оба ве сти роди те
ље који бу тре ба ло да дођу по дете. 
Тако ђе, у том пери о ду, дете мора да 
се изо лу је из гру пе. 

Вас пи та чи не сме ју да дају ника кав 

сируп за сни жа ва ње тем пе ра ту ре, 
нити да одве ду дете до нај бли жег 
лека ра.

– Једи но што ми по зако ну сме мо да 
ура ди мо у слу ча ју пови ше не тем пе ра
ту ре јесте да рас хла ђу је мо дете и 
евен ту ал но да позо ве мо Хит ну помоћ. 
Не сме мо да даје мо сиру пе за сни жа
ва ње тем пе ра ту ре, нити било какве 
леко ве. Једи но ако дете има неку 
редов ну тера пи ју, али тада се то ради 
у сарад њи са роди те љи ма и то је дру
га ствар.

На пита ње зашто у врти ћи ма не 
посто ји ника кав сируп за сни жа ва ње 
тем пе ра ту ре из пре вен ти ве, ако у 
јасли ца ма посто је меди цин ске сестре 
вас пи та чи, Биља на Цви је тић је наве
ла да сада по новом пра вил ни ку вас
пи та чи ца не мора има ти завр ше ну 
меди цин ску шко лу.

Ако зна мо да данас роди те љи раде 
и изван места у ком живе, заи ста је 
ова кав пра вил ник пун недо ста та ка и 
не пра ти вре ме у ком живи мо. 

У Деч јем дис пан зе ру у Срем ској 
Митро ви ци нам је рече но да педи ја
три јед ном месеч но одла зе у кон тро ле 
у врти ћи ма и да су били зачу ђе ни да у 
пред школ ским уста но ва ма не посто ји 
сируп за сни жа ва ње тем пе ра ту ре. По 
струч ном мишље њу педи ја та ра, то би 
било добро и није штет но дати пара
це та мол, али схва та ју да је ту про
блем у зако ну који огра ни ча ва вас пи
та че.

Здра вље дете та јесте нај ва жни је и 
ту нема рас пра ве. Међу тим, сигур но 
би про ме на пра вил ни ка када би вас
пи тач могао да да дете ту барем пара
це та мол док роди те љи не дођу по 
њега, помо гла нај пре дете ту, затим 
вас пи та чи ма и роди те љи ма. У таквој 
ситу а ци ји роди те љи су при ну ђе ни да 
тра же дру ге опци је или да оду на 
боло ва ње, које је често када има те 
мало дете. Тре ћи чини лац у том зача
ра ном кру гу је посло да вац. Сигур но 
сан јед ног при ват ног посло дав ца није 
да има запо сле ног који је стал но на 
боло ва њу. Он тра жи неког ко је ста
бил ан и ко је увек при су тан, па пита
ња посло дав ца да ли неко жели да 
про ши ри сво ју поро ди цу нису сасвим 
оправ да на. Међу тим, фак тор сре ће је 
ту нај ва жни ји на који може те да се 
осло ни те, а то је да има те посло дав ца 
који ће вас раз у ме ти. 

 З.П.

Дечјидиспанзер,СремскаМитровица

БиљанаЦвијетић,
дирeкторицаПУПчелица

УДечјемдиспанзерууСрем
ској Митровици нам је речено
да педијатри једном месечно
одлазе у контролеувртићима
и да су били зачуђени да у
предшколским установама не
постоји сируп за снижавање
температуре. По стручном
мишљењу педијатара, то би
билодоброинијештетнодати
парацетамол,алисхватајудаје
тупроблемузаконукојиогра
ничававаспитаче
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ЕМОЦИОНАЛНОПРЕЈЕДАЊЕ

Гојазностуслед
скривенихемоција
Када смо под стре сом, 

када смо пре тр пе ли 
неку тра у му и губи так, 

нај че шће нам је тада 
потреб на уте ха. Сва ко се 
дру га чи је избо ри са тим. 
Неко оде у шет њу, неко на 
кафу са при ја те љи ма, неко 
не једе неко ли ко дана, док 
дру ги уте ху про на ђу у хра
ни. Често чује мо једе на 
нер вној бази. Шта то у 
ства ри зна чи? Пси хо ло зи 
то нази ва ју емо ци о нал ним 
пре је да њем када осо ба 
након неког непри јат ног 
иску ства посег не за хра ном 
и пре је де се. Углав ном су 
то неки слат ки ши или хра
на пуна про стих шеће ра 
која је штет на за здра вље. 
Често се у почет ку осо ба 
пре је да, а да тога није ни 
све сна. Након неког вре ме
на, кило гра ми се наго ми ла
ју, осо ба одла зи у тере та ну, 
на раз ли чи те тре нин ге или 
код нутри ци о ни сте. Међу
тим, ту нема успе ха, јер се 
пра ви про блем не реша ва. 
Раз лог због којег раз не 
дије те не успе ва ју лежи у 
томе што осо ба не једе да 
би задо во љи ла сво ју 
физич ку глад, већ да би 
при кри ла неке лоше емо
ци је, као што су туга, бес, 
љут ња, уса мље ност и 
слич но. Важно је иста ћи да 
се осо ба након пре је да ња 
осе ћа изу зет но кри вим. 

Пси хлог Јеле на Берат 
Дра ги че вић наво ди да се 
емо тив на глад вео ма раз
ли ку је од емо ци о нал не. 
Емо ци о нал на глад наста је 

одјед ном и често се деша
ва да посто ји жеља за 
неком одре ђе ном врстом 
хра не. 

– Када гово ри мо о емо
ци о нал ној гла ди, задо во
ље ње потре бе за хра ном је 
тре нут но. У емо ци о нал ној 
гла ди ми не зна мо да каже
мо доста, не зна мо када је 
крај и зато је пре је да ње 
одли ка ове врсте гла ди. 
Након пре је да ња сле ди 
бес и осу ђи ва ње самог 
себе, али и стид. Мислим 
да је већи на људи све сна 

да има ју про блем емо ци о
нал не гла ди, али да не 
могу да се оду пру томе. 
Нај че шћи узрок ове врсте 
гла ди су лоша осе ћа ња. 
Посто је слу ча је ви када 
има мо гоја зност услед емо
цио нал ног пре је да ња од 
мла до сти или детињ ства и 
узрок томе може бити неа
де ква тан одго вор роди те
ља на потре бе дете та. Ми 
смо хедо ни стич ко дру штво 
и све нам је вео ма доступ
но, а хра на као нај до ступ
ни ја може да нам да лажну 

сли ку да је све у реду, 
наво ди Јеле на.

Пси хо лог Јеле на Берат 
Дра ги че вић наво ди да осо
бе, које су скло не емо ци о
нал ном пре је да њу, су осо
бе вели ке воље, а то се 
огле да у томе што се кило
гра ми изгу бе, али се брзо 
вра те, а онда осо ба иде 
испо чет ка. 

– Чита ва пла не та је све 
гоја зни ја и људи су међу
соб но све оту ђе ни ји. Ова
ква емо ци о нал на глад 
може бити јед но од оруж ја 
којим ће се људи бори ти 
про тив уса мље но сти. Јер, 
оки дач за емо ци о нал ну 
глад су упра во лоша осе ћа
ња које жели мо да сакри је
мо. Вели ка тра у мат ска 
иску ства или кон ти ну и ра не 
тра у ме могу бити узрок 
овог емо ци о нал ног про бле
ма. Сви зна ју, а у послед ње 
вре ме се стал но и потен ци
ра на томе да се физич ком 
актив но шћу, бољим режи
мом исхра не може сма њи
ти теле сна тежи на. Међу
тим, ако осо ба стал но про

Читавапланетајесвегојазнија
иљудисумеђусобносве
отуђенији.Овакваемоционална
гладможебитиједноодоружја
којимћесељудиборитипротив
усамљености.Јер,окидачза
емоционалнугладсууправолоша
осећањакојежелимодасакријемо,
кажеЈеленаБератДрагичевић
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ла зи кроз један те исти пут, 
она мора да уве де и пси хо
те ра пи ју и да осве сти свој 
про блем. Осо бе које су 
скол не емо ци о нал ном пре
је да њу нема ју капа ци тет да 
саме себе при хва те она кве 
какве јесу, нај че шће су изу
зет но само кри тич не. То је 
само про ду же так трет ма на 
које су има ле током одра
ста ња. Ако осо ба након 
неког тра у мат ског иску ства 
не доби је одго ва ра ју ћу уте
ху, може поста ти скло на 
пре је да њу. Уоп ште, наш 
живот и јесте одре ђен 
упра во тим трет ма ном који 
доби је мо након неког стре
сног иску ства, наво ди Јеле
на.

О свом про бле му преј е
да ња за наше нови не је 
гово ри ла саго вор ни ца, која 
је желе ла да оста не ано
ним на. Она је иста кла да 
јој је било потребно дуго 
вре ме на да схва ти да се 
нала зи у јед ном зача ра ном 
кру гу из којег је тешко иза
шла.

– Мој про блем је настао 
веро ват но још у детињ ству, 
које није било баш без бри
жно и срећ но. Сада када 
гле дам, било је при лич но 
стре сно. Још тада сам, 
након неког лошег дога ђа ја 
код куће, узи ма ла вели ку 
коли чи ну слат ки ша или 
гриц ка ли ца, али тек сада 
сам тога све сна. Нарав но, 
у почет ку, то није било тако 
стра шно. Била сам мла ђа и 
све је нека ко било лак ше  
и кило гра ми и лоша осе ћа
ња, кроз смех каже наша 
саго вор ни ца.

Лоша иску ства и несу о
ча ва ње са сво јим емо ци ја
ма, нашу саго вор ни цу су 
дове ли у један зача ра ни 
круг осе ћа ја кри ви це, стал
них дије та и тре нин га који 
нису дава ли резул та те.

– Како је вре ме про ла зи
ло, мој физич ки изглед је 
био све лоши ји. Кило гра ми 
су се наго ми ла ва ли. У 
почет ку ми то није било 
важно. Међу тим, када сам 
поче ла да изла зим са дру
га ри ца ма, то је поче ло да 
ми сме та, осе ћа ла сам се 
гро зно. Тада сам кре ну ла 
на раз не тре нин ге, тере та
ну, код нутри ци о ни сте. То 
је било крат ког даха. Смр
шам и за то ми је било 
потреб но мно го вре ме на, 
али после се све вра ти на 
ста ро. Зна те како то иде? 
Дани, годи не про и ла зе, а 

ви се осе ћа те лоше у целој 
тој ситу а ци ји, нај те же је 
када се пре је де те, а након 
тога вас гри зе кри ви ца. 
Кри ти ку је те себе до неиз
др жи во сти. И онда тако у 
круг, каже наша саго вор ни
ца.

Наша саго вор ни ца сада 
има 40 годи на, а тек када 
је пре тр пе ла губи так бли
ских осо ба, осве сти ла је 
свој про блем и реше ње 
потра жи ла на пси хо те ра
пи ји.

– Када сам изгу би ла 
роди те ље, мислим да сам 
тада дота кла само дно. 
Нашла сам се у вео ма 
тешкој ситу а ци ји, нај пре 
пси хич ки. Међу тим, ја сам 
одби ја ла да се суо чим са 
ситу а ци јом у којој сам се 
нашла. Не знам да ли 
нисам хте ла или јед но
став но нисам има ла вре
ме на од свих про бле ма да 
се бавим собом. Веруј те 
ми, била сам у ста њу да 
јед ну чоко ла ду од 300 гра
ма поје дем за пет мину та. 
Таква глад дола зи одјед
ном, било где да се нађе
те. То је као нека зави
сност, тешко је да се оду
пре те. Након пре је да ња 
сле ди каја ње и стал но кри
ти ко ва ње самог себе. 

Сада, у 40. годи ни наша 
саго вор ни ца је емо тив но 
пре је да ње оста ви ла иза 
себе. Међу тим, како и сама 
каже, увек је у бор би са 
самом собом.

– Да бисте уви де ли да 
има те про блем емо ци о нал
ног пре је да ње потреб но је 
вре ме. Код мене су то биле 
годи не у пита њу, ско ро 
пола мог живо та. Након 
губит ка роди те ља, са који
ма нисам има ла чисте 
одно се, да тако кажем, уз 
наго вор супру га и при ја те
ља, одлу чи ла сам да одем 
на пси хо те ра пи ју. Нарав но, 
било ми је потреб но сигур
но годи ну дана да будем 
све сна да ја у ства ри желим 
да пре је да њем желим да 
сакри јем сво ју тугу и уса
мље ност. Веруј те ми, када 
сам то осве сти ла, тада су 
се и кило гра ми лак ше ски
да ли. Можда цела та при ча 
изгле да сме шно, али је 
баш супрот но. И сада, када 
је емо ци о нал но пре је да ње 
иза мене, морам да кажем 
да је то стал на бор ба са 
самим собом и то није 
лако, каже наша саго вор
ни ца. З.Поповић

ПРОТЕСТНАШЕТЊА#1ОД5МИЛИОНА

Затворенизамедије

Срем ска Митро ви ца је 
још један град који се 
укљу чио у гра ђан ске 

про те сте под нази вом #1 од 
5 мили о на. За сада су орга
ни зо ва не чети ри про тест не 
шет ње. Наше нови не су 
испра ти ле два про те ста. 
Када је орга ни зо ван први 
про тест 19. јану ра 2019. 
годи не, остао је неза бе ле
жен у меди ји ма. Иако је 
тада наше уред ни штво 
поку ша ло да дође до тач них 
инфор ма ци ја о том дога ђа ју, 
све је оста ло на нивоу оба
ве ште ња на Феј сбу ку. М 
нови не су изве шта ва ле о 
про те сти ма који су се дого
ди ли 26. и 2. фебру а ра. 
Тада смо доби ли саоп ште
ње Митро вач ког отпо ра. 

Међу тим, ситу а ци ја се из 
нама непо знатх раз ло га 
про ме ни ла. Када смо поку
ша ли да доби је мо више 
инфор ма ци ја и да кон так ти
ра мо са неким од глав них 
орга ни за то ра, на Феј сбук 
стра ни ци је био дого вор да 
ће се јави ти нашем уред ни
ку, али до тога није дошло, а 
пору ке на Феј сбу ку је бло ки
ра ла упра во Феј сбук стра
ни ца Митро вач ки отпор. 
Поста вља се пита ње зашто 
је то тако и како испра ти ти 
неки дога ђај у којем нема те 
поврат ну реак ци ју? Да ли 
Митро вач ки отпор из неког 
раз ло га не жели медиј ску 
пажњу и бира сам неки дру
ги пут? Оста је нам да види
мо. З.Поповић

КУЛТУРНИЦЕНТАРПЕЋИНЦИ

МонодрамаоЛенки
Моно дра ма Лен ка Дун

ђер ски  коб ни час, која на 
посе бан начин гово ри о тра
гич ној љуба ви изме ђу ћер
ке имућ ног веле по сед ни ка 
и јед ног од наших нај ве ћих 
песни ка, Лазе Кости ћа, пре
ми јер но ће бити изве де на 
пред пећи нач ком публи ком 
у Кул тур ном цен тру Пећин
ци у четвр так 14. фебру а
ра. У пред ста ви, рађе ној по 
моти ви ма Лен ки ног послед
њег днев ни ка и Кости ће

вог санов ни ка, игра мла да 
Тео до ра Кушић из Ста ре 
Пазо ве, која ујед но пот пи су
је и режи ју ове моно дра ме. 
Пред ста ва Лен ка Дун ђер ски 
– коб ни час је пре неко ли
ко дана изве де на у Ста рој 
Пазо ви, а после изво ђе ња 
у Пећин ци ма, биће при ка
за на и на мани фе ста ци ји 
Дани Лазе Кости ћа у Сом бо
ру. Поче так пред ста ве зака
зан је за 18 часо ва, а улаз је 
сло бо дан.
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:НАРОДНАКУХИЊАЦРВЕНОГКРСТА

Корисницизадовољни
квалитетомоброка

Кра јем 2018. годи не запа же на је 
тен ден ци ја сма ње ња бро ја кори
сни ка Народ не кухи ње у Срем

ској Митро ви ци. Тре нут но, обро ке који 
се дистри бу и ра ју ком би јем на чети ри 
пунк та у гра ду и јед ном у Лаћар ку при
ма 350 кори сни ка, од чега ско ро поло
ви ну чине деца и мла ди до 18 годи
на, тач ни је 146 кори сни ка тог узра сту. 

Кори сни ка ста ро сне доби од 18 до 64 
годи не је 162, а ста ри јих од 64 годи на 
има 44.

У окви ру про гра ма Народ не кухи ње 
врши се и месеч на дистри бу ци ја ланч 
паке та хра не за кори сни ке из сео ских 
сре ди на. Овом врстом помо ћи обу
хва ће но је 128 поро ди ца, одно сно 285 
поје ди на ца. Кори сни ци из сео ских 

Татја на Јован че вић наво ди да у 
Црве ни крст може да се доне се оде ћа 
коју ће неко моћи даље да кори сти. 
Оно што је кри те ри јум је да те ства ри 
буду достој не чове ка. 

– Почет ком годи не, дони ра на је оде
ћа од стра не Удру же ња жена из 
Лаћар ка, Удру же ња пен зи о не ра, док 
поје дин ци тако ђе доно се гар де ро бу. 
Сва ке годи не се орга ни зу ју и из Дру
штва за бор бу про тив дија бе те са, 
Удру же ња бубре жних боле сни ка и 
позо ву Црве ни крст на при мо пре да ју. 
Акту ел на је пове ћа на потре ба за 
топлом оде ћом и обу ћом с обзи ром на 
зим ски пери од. Бит но је само да је 
оде ћа чиста и да није поце па на. Негде 
се међу људи ма про вла чи при ча да 
мора про ћи хемиј ско чишће ње, што 
није исти на. Није бит но на који начин 

ће оде ћа бити сло же на. Пожељ но је, 
спрам могућ но сти,  да деч ја оде ћа 
буде одво је на од оде ће за одра сле, 
али није ни то вели ки про блем, наша 
мага ци о нер ка све то кла си фи ку је због 
рас по де ле. При јем оде ће је сва ког 
рад ног дана од седам до 14 часо ва. 
Уко ли ко неко живи у даљи ни и нема 
могућ ност да доне се посто ји могућ
ност да нас кон так ти ра, па нашим 
вози лом пре у зме мо те ства ри. Може 
да се дони ра и посте љи на, јасту ци, 
јор га ни, једи но је бит но да су чита ви и 
упо тре бљи ви. Тако ђе могу деч је 
играч ке, коли ца, хода ли це, све што 
може да кори сти неко ме ко за тим има 
потре бу, као и наме штај, само што се 
у том слу ча ју одне се у поро ди цу којој 
се дони ра, не доно си се у про сто ри је 
Црве ног крста, каже Татја на.  

Поклањањеодеће

Овегодинеје
издвојенопет
милионаиз

буџетаГрадаза
потребеНародне

кухиње.Град
издвајасредстваза

услугуприпреме
оброкаизанабавку

додатнихнамирница
какобикуваниоброк

биосадржајнији
иквалитетнији
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сре ди на су улгав ном самач ка и ста
рач ка дома ћин ства, као и поро ди це 
са више деце које се нала зе у ста њу 
соци јал не потре бе.

Црве ни крст Срем ска Митро ви ца 
про грам Народ не кухи ње реа ли зу је од 
1992. годи не у кон ти ну и те ту. Сред ства 
за при пре му обро ка и набав ку додат
них намир ни ца обез бе ђу ју се из буџе
та Гра да, а Вла да Репу бли ке Срби је 
сва ке годи не обез бе ди за при пре му 
обро ка десет основ них намир ни ца, 
бра шно, уље, тесте ни ну, месне кон
зер ве, зачин и кон зер ви ра но повр ће,  
за пери од од девет месе ци. Захва
љу ју ћи финан сиј ској подр шци Гра да, 
Народ на кухи ња у Срем ској Митро ви
ци ради свих два на ест месе ци.

Секре тар Црве ног крста Срем ска 
Митро ви ца Татја на Јован че вић каже 
да су током ново го ди шњих и божић них 
пра зни ка кори сни ци доби ја ли ланч 
паке те, који су се састо ја ли од намир
ни ца који ма би могли да при пре ме 
обро ке тих седам дана, коли ко кухи ња 
није ради ла, а то су уље, тесте ни на, 
пири на, пасуљ и месне кон зер ве. 

– За услу гу при пре ме обро ка, с 
обзи ром на то да Црве ни крст Срем
ске Митро ви це нема соп стве ну кухи
њу, кроз посту пак јав не набав ке врши 
се ода бир изво ђа ча, одно сно оног 
ко ће да пру жи услу гу при пре ма ња 
хра не. То већ годи на ма уна зад ради 
Хидро гра ђе ви нар, ове годи не смо 
током јану а ра тако ђе спро ве ли посту
пак јав не набав ке, како за услу гу 
при пре ме обро ка, тако и за набав ку 
намир ни ца и за ланч паке те за кори
сни ке са села, ове годи не је то тако
ђе Хидро гра ђе ви нар. Дистри бу ци ју 
обро ка врше запо сле ни у Црве ном 
крсту, каже Татја на. 

Ове годи не је издво је но пет мили о
на из буџе та Гра да за потре бе Народ

не кухи ње. Град издва ја сред ства за 
услу гу при пре ме обро ка и за набав ку 
додат них  намир ни ца како би кува ни 
оброк био садр жај ни ји и ква ли тет ни ји. 

Укљу чи ва ње кори сни ка у про грам 
Народ не кухи ње врши се на осно ву 
кри те ри ју ма које је доне ла коми си ја 
Црве ног крста за соци јал ну делат ност 
и углав ном се кори сни ци укљу чу ју 
пре ма пре по ру ци Цен тра за соци јал
ни рад Сава, како за кува не обро ке, 
тако и за кори сни ке ланч паке та са 
под руч ја села.

– Сва ке годи не, па тако и кра јем 
2018. годи не Мини стар ство за рад, 
запо шља ва ње, борачка и соци јал на 
пита ња је опре де ли ло две ста поро
дич них паке та хра не и хиги јен ских 
сред ста ва за нау гро же ни је. То су биле 
поро ди це које до сад нису биле обу

хва ће не видом помо ћи кроз Народ
ну кухи њу. Исто тако, две ста паке та 
хра не и хиги јен ских сред ста ва је сти
гло из роб них резер ви АП Вој во ди не. 
Дру гих дона ци ја није било послед њих 
неко ли ко годи на за Народ ну кухи њу, 
наво ди Татја на. 

Кори сни ци исти чу да су задо вољ
ни ква ли те том и уку сом обро ка, као 
и да је осо бље вео ма љуба зно пре ма 
њима.

– Да нисам задо во љан не бих ни 
дола зио. Остао сам удо вац, живим 
сам, сино ви су ми запо сле ни, нешто 
знам да ску вам, нешто не знам, каже 
Јован Нико лић.

Пера Стан ко вић каже да је задо во
љан јер је ручак дово љан за две осо
бе.

– Тре нут но живим у Каме ња ру, 
добио сам тамо стан, ина че сам избе
гло лице из Хрват ске, овде сам рођен. 
Срча ни сам боле сник, имам стен то
ве ура ђе не, живим са осо бом која је 
исто срча ни боле сник, има про бле ма 
са водом у плу ћи ма. Задо во љан сам 
из раз ло га што је то оброк дово љан 
за две осо бе, имам ручак, ако немам 
ручак оста вим за вече ру и то је то, 
при ча Пера Стан ко вић, који дода је да 
му од соци јал не помо ћи једва оста
је да пре жи ви кад попла ћа режи је, и 
боји се да ако не буде то све могао да 
постиг не да ће бити изба чен из ста на.

Вла до Котар лић је желео да похва
ли осо бље Црве ног крста.

– Ово мно го зна чи, за нас, који смо 
мало сиро ма шни, крат ко је рекао Вла
до Котар лић.

Сла ви ца Ран ко вић каже да јој је нај
ве ћи про блем што нема воде у кући. 
Обро ци ма у Народ ној кухи њи је задо
вољ на. 

– Срча ни сам боле сник. Имам пет 
сино ва и пет кће ри. Код мене су три 
кћер ке и син, оста ли су оже ње ни, дво
ји ца су на Мал ти, јед на ћер ка је уда та, 
јед на живи у Шап цу, каже Сла ви ца. 

ТамараСивчев
ПераСтанковићиТатјанаЈованчевић

ВладоКотарлићиЈованНиколић
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У инду стриј ском раз во ју гра да, као 
израз нео п ход но сти и потре ба 
јави ла се изград ња елек трич не 

цен тра ле. Про фе сор Ђор ђе Ста но је
вић је још 1901. годи не визи о нар ски 
рекао да ће елек три ци тет, поред 
вазду ха, хле ба и воде поста ти сва ки
да шња потре ба чове ко ва. У гра ду на 
Сави било је још увек неке врсте 
сурев њи во сти изме ђу петро ле у ма и 
новог изу ма – стру је. Госпо дин Јули је 
Гра ба, про на шао је у то вре ме, пре ма 
запи су у листу Фру шка гора, саџак на 
који се сва ка петро ле ум ска лам па 
могла поста ви ти и с помо ћу ове спра
ве може се поред осве тље ња кува ти 
и јела под гре ва ти. Иако је стру ја у 
почет ку њене при ме не слу жи ла само 
за осве тље ње, бит ку је ипак на кра ју 
изгу био петро ле ум. Зна чај не заслу ге 
томе при па да ју и штам пи, која се с 
пра вом свр ста ла на стра ну елек три
фи ка ци је и вештим нови нар ским 
пером убе ђи ва ла нео пре де ље не чита
о це да је стру ја будућ ност.

SRIEMSKENOVINE,Broj 73. U Vuko
va ru, 11. ruj na 1907. godi ne, XX. tečaj.

Električnarasvjeta
uMitrovici

U sjed ni ci grad skog zastup stva mitro
vač kog, koja je odr ža na 5. ov. mjes., 
pove de na je raz pra va o ponu da ma, koje 
su sti gle na grad radi uva đa nja elek trič ne 

razsvje te. Zaklju če no je, da se sa naj bo
ljim ofe ren tom, tvrd kom Sie mens, nasta
ve pre go vo ri, za koje se drži, da će se 
povolj no dovr ši ti moći. 

Био је то поче так прав ца уна пре ђе
ња инду стри је елек трич ном енер ги јом 
и уво ђе ња бољег осве тље ња гра да. У 
Хрват ском бра ни ку је 30. јану а ра 
1908. годи не обја вљен чла нак, у коме 
се народ под се ћа на усло ве реа ли за
ци је вели ког про јек та важног за град и 
гра ђа не Митро ви це.

SRIEMSKENOVINE,Broj 9. U Vuko va
ru, 30. sieč nja 1908. godi ne, XXI. tečaj.

Električnarazsvjeta
uMitrovici

Ovih dana, kako čita mo u „Hrv. Bran.“, 
imao je gospo dar stve ni odbor grad. 
zastup stva sjed ni cu, na kojoj se je pre
tre sa lo pita nje o uve de nju munja re u 
Mitro vi ci sa zastup ni kom beč ke tvrd ke 
„Sie mens“. Spo ra zum je postig nut i uvje
ti su vrlo povolj ni. Grad će se razsvje tli ti 
sa 400 elek trič nih svje ti lja ka. Tro šak će 
izno si ti oko 400.000 K, nu teret neće 
pasti na gra đan stvo, već će se pod u ze će 
samo amor ti zi ra ti. Narav no, ovo ima pri
mi ti grad. zastup stvo i vla da potvr di ti, i 
onda će se odmah grad nji pri stu pi ti. U 
pogod bi sto ji, da se novac ima kod 
doma ćih nov ča nih zavo da naba vi ti uz 
povolj ne uvje te, a ako se ne bi u Hrvat

skoj dobi lo, onda će se vani potra ži ti.

Град је у међу вре ме ну рас по ла гао 
са 251. упа љи вом петро леј ском све
тиљ ком. О осве тље њу ули ца фење ри
ма, ста ра ли су се рејон ски лам пе ри. 
Тро шко ви паље ња и гаше ња фење ра 
по утвр ђе ној сат ни ци, били су пла ни
ра ни као посеб на став ка у буџе ту гра
да. Осве тље ње је било сла бог интен
зи те та и неси гур но у усло ви ма невре
ме на. Фење ри су били поста вље ни 
само у про мет ним ули ца ма – у цен тру 
гра да и мести мич но у град ском пар ку. 

Конач но је, после низа раз мо тре них 
пону да и оба вље них пре го во ра, скло
пљен уго вор 15. окто бра 1910. годи не 
изме ђу Град ске општи не и Део ни чар
ског пред у зет ни штва за елек трич на и 
про мет на пред у зе ћа, са седи штем у 
Будим пе шти. Уго вор о кон це си ји 
закљу чен је на 50 годи на. Про је кат 
осве тље ња гра да није било лако 
фина ли зо ва ти. По онда шњим про пи
си ма, цело куп на доку мен та ци ја се 
сла ла на одо бре ње Земаљ ској вла ди 
у Загреб. 

Срем ски днев ник је у свом бро ју од 
16. апри ла 1913. годи не обја вио 
инфор ма ци ју да је дје ло ва ње Муња ре 
дне 11. овог мје се ца запо че ло про из
во де ћи стру ју. Био је то у оно вре ме 
исто риј ски дога ђај. Гра ђан ство је, уво
ђе ње елек трич не енер ги је, дожи вља
ва ло као вели ко кул тур но достиг ну ће, 
а при вред ни субјек ти као нов, ква ли те
тан и још убо ји ти ји про бој ка већој 
инду стри ја ли за ци ји.
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Изложбаслика

Изло жба сли ка наста лих током про
шло го ди шње Ликов не коло ни је, одр
жа не у Малој Реме ти, отво ре на је 6. 

фебру а ра у Гале ри ји Срп ске чита о ни це у 
Ири гу.

Вера Нов ко вић, дирек тор ка Срп ске чита
о ни це је пред ста ви ла рад Цен тра за раз вој 
ликов не умет но сти Јазак, који је био орга
ни за тор Ликов не коло ни је.

О самој изло жби су гово ри ли Весна 
Радој чић, осни ва чи ца Цен тра, као и позна
ти срем ски  сли кар из Врд ни ка, Кон стан тин 
Гушић.

Већи на изло же них сли ка су рађе не тех
ни ком уља на плат ну, а заин те ре со ва ни за  
изло жбу, могу је погле да ти до 22. фебру а
ра.

С.Џ.

ИзложбасликауИригу

РУМА

Промоција
књиге

Сир ми јум ска аван ту ра 
је назив зани мљи ве књи
ге за децу, аутор ки Јеле не 
Недић и Гор да не Лема јић, 
која је 5. фебру а ра пред
ста вље на рум ским основ
ци ма, у чита о ни ци Град
ске библи о те ке „Ата на си је 
Стој ко вић“.

Јеле на Недић је про фе
сор ка енгле ског јези ка и 
књи жев но сти, а Гор да на 
Лема јић је про фе сор ка 
исто ри је, обе запо сле не у 
Заво ду за зашти ту спо ме
ни ка кул ту ре у Срем ској 
Митро ви ци, који је и изда
вач ове зани мљи ве књи ге. 
До сада су обја ви ле две 
књи ге Сир ми јум кроз сли
ке и речи и Сир ми јум ска 
аван ту ра.

Оне су у Град ској библи
о те ци одр жа ле интер
ак тив но пре да ва ње за 
децу, како би им при бли
жи ле кул тур ноисто риј ско 
насле ђе Сир ми ју ма.

 – Мисли мо да је зна чај
но, да деца из Сре ма зна ју 
нешто о томе, јер дола зе 
људи из целог све та да 
виде и чују нешто о Сир
ми ју му. Обе наше књи ге 
су интер ак тив не, садр
же задат ке, песми це… 
Сир ми јум ска аван ту ра 
је напи са на као интер ак
тив на бај ка, где деца могу 
да бира ју којим путем ће 
да кре ну. Она има више 
раз ли чи тих завр ше та ка и 
зани мљи ва је сва ки пут 
када се чита, јер се чита 
нека нова при ча. Књи га 
је за узраст деце од пет 
годи на, који ма могу да је 
чита ју роди те љи, па до 
кра ја осмо го ди шњег шко
ло ва ња – каже Јеле на 
Недић. 

Јеле на дода је да су изу
зет но добро сара ђи ва ле 
са Мила ном Кар да шем, 
који је заи ста вео ма лепо 
и инте ре сант но илу стро
вао обе књи ге, а у дру гој 
књи зи им је сарад ник био 
и Срђан Дин чић, који је 
напи сао неко ли ко шаљи
вих и поуч них песми ца.

 – Ми воли мо да ради мо 
за децу, то нам је и посао, 
али и задо вољ ство и ако 
се ука же при ли ка, могу ћа 
је још нека књи га за децу 
о Сир ми ју му – рекла нам 
је Јеле на Недић. С.Џ.

ГРАДСКАБИБЛИОТЕКА„АТАНАСИЈЕСТОЈКОВИЋ“РУМА

Промоцијаромана
Тај на Соки ног огле да ла је роман Коса

не Мар ков, побед ни це шестог кон кур
са „Ата на си је Стој ко вић“ за нај бо љи 

први роман, који орга ни зу је рум ска Град ска 
библи о те ка. 

Ујед но, она је и прва жена која је побе
ди ла на кон кур су, а награ да под ра зу ме ва 
штам па ње побед нич ког рома на.

Роман Тај не Соки ног огле да ла пред ста
вљен је рум ској публи ци 8. фебру а ра, у 
чита о ни ци Град ске библи о те ке „Ата на си
је Стој ко вић“ где се, по речи ма дирек то ра 
Жељ ка Сто ја но ви ћа, нала зи међу десет нај
чи та ни јих.

– Роман гово ри о суд би ни поје дин ца и 

поро ди це у реал ном све ту, веро ват но негде 
у Бана ту – рекао је Сто ја но вић.

Речи хва ле за овај роман, имао је и Ђока 
Фили по вић, члан жири ја кон кур са, који је 
иста као да је реч о изван ред ном жен ском 
рома ну у нај по зи тив ни јем сми слу.

– Ово је озби љан, зрео роман. Није лако 
писа ти суд би ну и живот целе јед не поро ди
це и јед ног вре ме на, зато смо и одлу ку у 
овом слу ча ју доне ли јед но гла сно – иста као 
је Ђока Фили по вић.

Коса на Мар ков, аутор ка рома на Тај
не Соки ног огле да ла је рекла, да ју је син 
под ста као да напи ше овај роман у њеном 
зре лом живот ном добу (рође на је 1950. 
годи не), али је то роман о којем је она дуго 
раз ми шља ла, те да је један од глав них 
лико ва инспи ри сан њеном баком.

 – Док сам писа ла, ја сам виде ла и крај 
рома на, али нисам зами шља ла какав ће 
ути сак оста ви ти на чита о це. Била ми је 
важна та поврат на емо ци ја, а књи га ће сама 
наћи свој пут до чита о ца, као вода. И сада, 
када отво рим одштам па ну књи гу, веруј те, 
не бих про ме ни ла нијед ну реч. Про во ци ра ју 
ме ти лико ви, који јесу зао кру же ни, стал но 
ме пита ју чита о ци, они које позна јем, шта 
је даље било са глав ним лико ви ма... тако 
да ће можда усле ди ти нови роман са тим 
лико ви ма, али у неком дру гом вре ме ну. Све 
више ме то оку пи ра, зато што људи од мене 
тра же одго во ре – рекла је за наше нови не 
Коса на Мар ков. С.Џ.КосанаМарков
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Штабикраљу?
Пише:дрСнежанаБулат

КадасуСлу жбе не нови не објавилепрокламацијуоверидби,реакцијенарода,нису
моглебитигоре.„Свисусепитали:Штабикраљу?Он јеимаодвадесетичетири
године, ањеговавереница тридесетишест.Он јебиокраљ,аонаудовицамалог
инжењера(...)“

Срп ски кра ље ви Милан и Алек сан
дар Обре но вић, оче вид но су били 
зна чај на инспи ра ци ја срп ским 

драм ским писци ма. Сила зак с пре сто ла 
кра ља Мила на осли кан је у дра ми Ран ка 
Мла де но ви ћа, док је вла да ви на њего вог 
сина Алек сан дра и тра гич но окон ча ње 
живо та, пред ста вље на у три драм ска 
оства ре ња. Реч је о Кона ку Мило ша 
Црњан ског, дра ми под нази вом Vil la Sac
hi no Гора на Мар ко ви ћа и Послед њим 
тре ну ци ма кра ља Алек сан дра и кра
љи це Дра ге Радо ми ра Пут ни ка. Након 
позо ри шног изво ђе ња дра ме Конак: 
дра ма и коме ди ја о уби ству кра ља 
Алек сан дра и кра љи це Драгe, Милош 
Црњан ски је изја вио: „Први мој ути сак 
био је да су кри ти ча ри били и нехо ти це 
изне на ђе ни. Шта хоће Црњан ски у позо
ри шту? Он је поет. Он је рома но пи сац. 
Ја сам, међу тим, почео са дра мом. Моја 
прва књи га била је позо ри шни комад 
(Маска, 1918. годи не, изда ње Дру штва 
хрват ских књи жев ни ка). Шта ће Црњан
ски у позо ри шту? Oво пита ње се често 
може чути и данас, иако је Конак, као 
што је Мар ја но вић иста као не „само нај
зна чај ни је драм ско дело срп ске књи жев
но сти напи са но у првој деце ни ји после 
Дру гог свет ског рата, него и јед но од нај
бо љих наших драм ских дела с темом из 
наци о нал не исто ри је“. 

Бори слав Михај ло вић Михиз је с пра
вом навео: „Црњан ски је схва тио да је 
живот напи сао јед ну вели ку дра му у 
пет вели ких кла сич них чино ва. Њему 
је само оста ло да је теа тар ски пре пи
ше и дока же. Схва тио је још нешто: да 
је и наша исто ри ја вред на пажње, да 
се и у њој секу лини је живо та и стра сти 
као у кла сич ној мито ло ги ји или у исто ри
ји вели ких наро да. И зато када он каже 
Алек сан дар и Дра га, онда он хоће да 
то зву чи, и онда то и зву чи као пој мо ви, 
онда се ту зна уна пред ко је ко и ко је 
ту коме шта, као што је довољ но рећи 
Фазон и Мете ја, Цезар и Кле о па тра, или 
Јели са ве та и Секс, па да искр сне цео 
један свет“.

Исто риј ски пода ци све до че да Алек
сан дар Обре но вић није бирао сред ства 
путем којих ће доћи до оства ри ва ња 
сво јих сно ва – задо би ја ња кру не и жене. 
Несум њи во је Алек сан дар био инте ли
ген тан, само во љан и вео ма лукав мла
дић. Након абди ка ци је кра ља Мила на 
Обре но ви ћа и њего вог одла ска из Срби
је, наме сни штво је пре у зе ло кра љев ску 
власт. „Краљ Алек сан дар, коме је до 
пуно лет ства недо ста ја ла годи на дана 
и неко ли ко месе ци, узео је кра љев
ску власт у сво је руке. Наме сни штво 
и либе рал на вла да били су зба че ни“ 
(Јова но вић). Но, вла сто љу би ве аспи ра

Историјски
подацисведоче
даАлександар

Обреновићнијебирао
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ћедоћидо
остваривањасвојих
снова–задобијања

крунеижене.
Несумњивоје
Александарбио
интелигентан,

самовољанивеома
лукавмладић
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ци је и поли тич ка глад мла дог Алек сан
дра оста је у сен ци њего ве опчи ње но сти 
Дра гом Машин. У лет њи ков цу кра љи це 
Ната ли је у Бија ри цу, мла ди краљ Алек
сан дар упо зна је сво ју музу, оча ра ва ју ћу 
Дра гу. Алек сан дар ће, дакле, успе шно 
доспе ти на вла дар ски трон, након чега 
ће сву сво ју енер ги ју усме ри ти ка реа ли
за ци ји пла на по коме би тре ба ло осво ји
ти Дра гу Машин и учи ни ти је зако ни том 
женом. Алек сан дар ника ко не успе ва да 
функ ци о ни ше без Дра ге и једи но уто чи
ште про на ла зи у њеном окри љу. Неза
ин те ре со ван је за мла де даме о који ма 
му мај ка гово ри, не при вла че га ни мно
го број не прин це зе који ма отац жели да 
га оже ни. Његов отац Милан је водио 
озбиљ не пре го во ре са немач ком вла
дом, о могућ но сти женид бе свог сина са 
јед ном од немач ких прин це за. Женид ба 
кра ља Алек сан дра и прин це зе Алек
сан дре, тре ба ло је да обез бе ди Срби ји 
ста бил ност. Ипак, Алек сан дар ће оцу 
дава ти лажне наде и обе ћа ња и без 
пре те ра ног раз ми шља ња ста ви ће лич
но испред држав ног. 

Алек сан дро во одра ста ње је несум
њи во поне ло тра гич ни печат 
честих сва ђа њего вих роди те

ља. Овом при ли ком би тре ба ло напо
ме ну ти да је кра љи ца Ната ли ја била 
роман тич на жена и с почет ка, вео ма 
заљу бље на у свог супру га. То потвр ђу
ју Мемо а ри, срп ске кра љи це Ната ли је, 
у који ма је беле жи ла: „Три пута сам се 
виде ла са кне зом Мила ном; нала зи ла 
сам да је леп момак, мада ми се његов 
глас није допао, али та поје ди ност ме 
није зау ста ви ла и кад је затра жио моју 
руку при ста ла сам сва срећ на, осе ћа ју
ћи да сам спрем на да му дам и срце и 
душу! Сања ла сам чаро бан сан и била 
сам врло заљу бље на у свог вере ни ка“. 
Нешто касни је, Ната ли ја откри ва пра ву 
при ро ду сво га супру га: „Инте ли ген тан и 
лукав, али без сушти не под бли ста вом 
спо ља шно шћу, раз ма жен, сум њи ча ве 
и лажљи ве нара ви, склон запо ве да њу, 
али неспо со бан да намет не сво ју вољу, 
док је њего ва истрај ност у ода бра ном 

пона ша њу била више твр до гла вост 
него ма шта дру го. Уз то нева спи тан, 
груб и суро во себи чан, сла бог карак те
ра, под ло жан ласка њу и жен ском ути
ца ју (...) не изгле да зао, али је спо со бан 
да учи ни зло из подо зре ња. Пре зи ре 
људе и неспо со бан је да пове ру је у пле
ме ни та осе ћа ња и ода ност (...) Снис хо
дљив пред виши ма дрзак пре ма нижи
ма, недо вр ше на при ро да, несрећ на за 
себе и неспо соб на да пру жи сре ћу дру
ги ма. Заи ста досто јан сажа ље ња. То је 
Милан“.

Био граф ски пода ци о кћер ки Пан те 
Луње ви це, удо ви ци Машин, дои
ста су бога ти. Дра га, двор ска дама 

кра љи це Ната ли је, а потом срп ска кра
љи ца, често је била нај стро же осу ђи ва
на. Озна ча ва на је као фатал на завод
ни ца, амби ци о зна жена лаког мора ла 
која дина сти ју Обре но вић дово ди до 
про па сти. Када су Слу жбе не нови
не обја ви ле про кла ма ци ју о верид би, 
реак ци је наро да, нису могле бити горе. 
„Сви су се пита ли: Шта би кра љу? Он је 
имао два де сет и чети ри годи не, а њего
ва вере ни ца три де сет и шест. Он је био 
краљ, а она удо ви ца малог инже ње ра 
(...) Њен отац свр шио је у луд ни ци, мај
ка је била пија ни ца. У њеној про шло
сти, било је сва че га, мла да удо ви ца са 
бед ном пен зи јом, она је хва та ла ’при ја
те ље’ који ће је пома га ти; сам краљ пре 
него вере ник, био јој је такав при ја тељ. 
Са првим мужем није има ла деце, и 
држа ло се да их не може ни има ти. Про
тив нове кра љи це били су и мушкар ци 
и жене (...) жене су сик та ле на ’Госпа 
Дра гу’, коју су пам ти ле као удо ви цу са 
шесет дина ра пен зи је, у отр ца ној сук
њи и искри вље ним ципе ла ма: зар њу 
да љубе у руку као кра љи цу? Ника да“! 
(Јова но вић). Како Вишња ков исти че: 
„позна те су Мила но ве речи, изре че не 
после зло гла сне женид бе свог сина: 
’Саша, мој син, је чудо ви ште у људ ском 
обли ку. Ја сам све трпео, чак и кад је 
он пао у шаке те лако ме жене, а сада 
сигур но знам да је он про пао. Мини стри 
и наме сни ци су се окре ну ли од њега 
– све је то дело руку Машин ке. Боже, 
каква је то сра мо та за Срби ју. Жена која 
се сва ко ме дава ла за 10 фра на ка сад 
је срп ска кра љи ца“.Исто ри ја оста вља 
подат ке и о Дра ги ној лажној труд но ћи. 
“4. мај 1901. год. падао је у петак, а 5. 
мај у субо ту и то су били за кра љи цу 
Дра гу и за цео кра љев ски двор уоп ште 
црни и несрећ ни дани. 4. маја у петак, 
сазнао је краљ Алек сан дар, и 5. маја у 
субо ту има ла је да сазна цела Срби ја и 
цео свет, да од поро ђа ја кра љи це Дра ге 
нема ништа, да она није ни била труд
на и да су сви рани ји гла со ви о томе 
били лажни, као што су била лажна и 
нека ква вај на лекар ска уве ре ња, што 
су још про шле годи не изда ва на и обја
вљи ва на о томе. Али, док се у кра ље
вом дво ру јада ло и пла ка ло, напо љу у 
варо ши мно ги су се све срд но радо ва ли 
ова квом исхо ду ове ства ри, јер су утвр
до рачу на ли, да је овим реше но пита
ње о раз во ду бра ка кра ље ва и да краљ 
мора одмах укло ни ти кра љи цу из дво ра 
и пре се ћи сва ки даљи додир и сао бра
ћај с њом“ (Тодо ро вић). 
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БобииТобигостују
уФиладелфији

Наш кошар каш Нико ла 
Јокић ће уче ство ва
ти на ово го ди шњем 

Олстар спек та клу који се 
одр жа ва наред ног викен да 
у Шар ло ту. Џокер је на тај 
начин добио вели ко при
зна ње аме рич ке јав но сти и 
потвр ду да је постао један 
од нај у ти цај ни јих баске та ша 
у НБА.

Сам ОЛстар викенд, са 
кошар ка шке стра не, није 
ништа дру го до обич не 
пизда ри је и шар ла тан сва, 
ако мене пита те. Нема ту 
шта памет но да се види. 
Игра ју се реви јал не утак ми
це, шути ра ју трој ке, так ми че 
се у заку ца ва њу... Нека да је 
све то и било зани мљи во, 
чак се и заку ва ва ло на утак
ми ци изме ђу Исто ка и Запа
да. Данас то више није слу
чај. Вуку се по тере ну као 
пре би је не мач ке, пушта ју 
јед ни дру ге, нико ме не пад
не на памет, да мало загри
зе или уђе у дуел. Боже мој, 
тре ба оста ти читав, уго во ри 
су папре ни, а сезо на се бли
жи кра ју. Ове године, кон-
цепција је промењена, па 
неће бити класичног дуела 
Исток  Запад. Два капитена 
су изабрала саиграче без 
обзира из које конференције 
долазе.

Овај дога ђај је постао 
више поли гон за про мо ци ју 
НБА лиге и кошар ке. У пау
за ма изме ђу так ми че ња, се 
одр жа ва ју раз не хума ни
тар не акци је и ради о ни це 
са децом, у који ма уче ству
ју нај по зна ти ји баске та ши. 
И то је добра ствар. Тре ба 
при зна ти да нико као Аме ри 
не зна да „про да“ кошар ку и 
све пра те ће дога ђа је у НБА. 

Мислим да је уче шће на 
Олста ру огром но при зна
ње за Јоки ћа. Јед но став но, 
постао је део НБА зајед ни
це и момак на кога се сада 
обра ћа пажња. Није више 
чудо за један дан. Постао је 
један од нај бо љих.

У неде љи за нама, сти
гле су нам и вести веза не за 
два наша аса која су се зло
па ти ла у Лос Анђе лес Кли
пер си ма. Реч је, нарав но о 
Мило шу Тео до си ћу и Боби ју 
Мар ја но ви ћу. Тео је конач но 
отпу штен из клу ба и сло бо
дан је да тра жи нову сре ди
ну. Могло би се рећи, добра 
вест за њега, јер сигур но му 
не при ја да утак ми це пра ти 
са три би на. Где год да оде, 
не може му бити горе него 
што је било. Или може?

Што се тиче Боби ја, он је 
запа лио за Фила дел фи ју у 
паке ту са Тоба ја сом Хери
сом. И док је Херис играч 

на кога може озбиљ но да 
се рачу на, нажа лост, за 
Мар ја но ви ћа то не може мо 
оче ки ва ти. Попу лар ни тан
дем Боби и Тоби већ гра ди 
кари је ру ван кошар ке, сни
ма ју ћи кли по ве и уве се ља
ва ју ћи публи ку. Пра ви путу
ју ћи цир кус. Сти че се ути сак 
да Херис вуче Боби ја у који 
год клуб оде. Из Детро и та 
су зајед но дошли у Кли пер
се, да би ода тле оти шли у 
Фила дел фи ју. Ина че, Мар
ја но вић се већ опро бао и у 
Холи ву ду. Игра ће епи зод ну 
уло гу нега тив ца у јед ном 
фил му уз чуве ног Кија ну 
Рив са. Па нека је са сре ћом.

Популарни тандем Боби и Тоби
већ гради каријеру ван кошарке,
снимајући клиповеи увесељавају
ћипублику.Правипутујућициркус
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САЈЕДНОГОДНАСТУПА:БобанМарјановић

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИБРАК:Лаке тић 

Милан и Гња то вић Душан ка.
ДОБИЛИ СИНА: Бори слав 

и Јеле на Ковач  Нови Слан ка
мен, Вучен и Свје тла на Мил
ко вић  Срем ска Митро ви ца, 
Бра ни слав и Ната ша Вук мир 
Чал ма, Мила дин и Тама ра 
Петро вић  Срем ска Митро ви
ца, Перо и Јеле на Костец ки  
Љуко во, Нема ња и Мир ја на 
Злат ко вић  Мачван ска 
Митров ца, Ведран Ђукић и 
Дани ца Дра ги че вић Ђукић  
Срем ска Митро ви ца, Саша и 
Јели ца Ђор ђе вић  Мачван ска 
Митро ви ца.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Бра ни

слав и Ања Утвић  Срем ска 
Митро ви ца, Мар ко и Бар ба ра 
Ива нуш  Срем ска Митро ви ца, 
Дар ко и Нада Шајић  Лаћа рак, 
Нико ла Јова но вић и Ста ни
сла ва Ђалић Јова но вић  
Рума, Зоран и Ната ша Лекић 
Куку јев ци, Сло бо дан Мелен
тић и Дра га на Ћур чић Мелен
тић  Срем ска Митро ви ца, 
Дејан и Јеле на Ристић  Срем
ска Митро ви ца.
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ:

Дејан и Ани та Обра до вић  
Срем ска Митро ви ца.
УМРЛИ:Каран Мла ден рођ. 

1941, Јова но вић Ружа рођ. 
1960, Бело ву ко вић Дра го љуб 
рођ. 1970, Вита со вић Соња 
рођ. 1963, Ста нић Мили вој 
рођ. 1937, Бого је вић Радој ка 
рођ. 1955, Жив ко вић Сте ван 
рођ. 1953, Батри че вић Сав ка 
рођ. 1940, Мил ко вић Деса рођ. 
1952, Косо вац Милан рођ. 
1958, Шиша ко вић Госпа ва 
рођ. 1942, Милић Нико ла рођ. 
1947, Фили пов ски Зоран рођ. 
1964, Вла ди са вље вић Сла ви
ца рођ. 1946, Црно го рац Ђур
ђи ца рођ. 1947, Ракић Рад ми
ла рођ. 1939, Дра жић Или ја 
рођ. 1938, Чор ни Софи ја рођ. 
1940, Павло вић Дра го љуб 
рођ. 1940, Лукић Рад ми ла рођ. 
1937, Раја ко вић Пре драг рођ. 
1950, Сто јић Три во рођ. 1934, 
Ста ни са вље вић Ради слав 
рођ. 1958, Пенић Дими три је 
рођ. 1932, Шти мац Маг да ле на 
рођ. 1933, Авдић Емил рођ. 
1947, Гња то вић Ненад рођ. 
1999, Ерак Миле ва рођ. 1928, 
Релић Сло бо дан ка рођ. 1936, 
Јова но вић Ста на рођ. 1939, 
Ива нић Љуби ца рођ. 1952, 
Васић Душко рођ. 1953.

RUMA

УМРЛИ: Мир ко Трку ља, 
рођ. 1931. год, Анђе ли ја Тодо
ро вић, рођ. 1939. год, Ђор ђе 
Димов, рођ. 1929. год, Нико ла 
Васић, рођ. 1941. год, Жељ
ко Дошен, рођ. 1953. год, 
Миле Јеро си мић, рођ. 1934. 
год, Госпа ва Боги че вић, рођ. 
1928. год, Петар Вуј ко вић, 
рођ. 1955. год, Добри ла Ива
но вић, рођ. 1940. год.
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ПРОЈЕКАТ:МИТРОВИЦАГРАДБЕЗНЕПЛИВАЧА

Учитеља,панабазен!
Кроз про је кат „Митро ви

ца  град без непли ва
ча“, који је стар то вао 

кра јем новем бра про шле 
годи не, вели ки број деце из 
под руч них оде ље ња основ
них шко ла је у могућ но сти 
да нау чи да пли ва. Под се ти
мо, про је кат је орга ни зо ван 
у сарад њи Град ске упра
ве за обра зо ва ње, кул ту ру 
и спорт, Спорт ског саве за 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
као и Послов но спорт ског 
цен тра „Пин ки“. 

Нај број ни ју гру пу чине 
уче ни ци тре ћих раз ре да 
из Шаши на ца и Јар ка. Тре
нер пли ва ња, Алек сан дар 
Гаври ло вић, каже да дола
зи више од сто ти ну деце из 
мно гих села и комен та ри ше 
да су нај ва жни ји задо вољ
ство, сре ћа и здра во одра

ста ње деце, док се вешти на 
пли ва ња и брзи на, сти чу 
вре ме ном.  

– У окви ру про јек та је 
орга ни зо ван бес пла тан пре
воз, као и струч ни рад. Ако 
про је кат буде функ ци о ни
сао наред них пар годи на 
и ако га буде мо оја ча ли, 
Митро ви ца ће врло брзо 
бити град без непли ва ча. 
Оче ку је мо да ће  током про
ле ћа и оста ле шко ле да се 
при кљу че, каже Гаври ло
вић.

Деца дола зе јед ном 
недељ но по сме на ма. Ђор
ђе Вуко са вље вић, учи тељ 
из Јар ка, каже да су деца и 

роди те љи пре за до вољ ни, 
док је одзив одли чан.

– Укљу че но је око 90 
одсто деце и дола зе редов
но, може их спре чи ти једи но 
тре нут ни здрав стве ни ста
тус. Ми смо на оба ли реке 
Саве, али такав начин пли
ва ња нема везе са овим. 
Ово је савр шен ство, по 
пита њу рада, као и обу ке 
и бри ге о деци. Деца су на 
Сави пре пу ште на роди те
љи ма, а овде има ју тре не ре 
и спа си о ца, каже Ђор ђе.

Деца нису кри ла оду ше
вље ње, рекли су да се лепо 
заба вља ју и да воле што 
уче да пли ва ју. Т.С.АлександарГавриловић ЂорђеВукосављевић

Тренингнабазену

АКСРЕМ

Беликрос
Атле ти ча ри АК Срем 

осво ји ли су три меда
ље на 52. Белом кро

су у Бео гра ду.
У кон ку рен ци ји јуни о ра, у 

трци на 4.000 мета ра, Мир
ко Мау на је оства рио сјај
ну побе ду, над про шло го
ди шњим вице шам пи о ном 
Евро пе за мла ђе јуни о ре на 
1.500 мета ра, Мађа ром Бен
це Апа ти јем, тре ће пла си ра
ни је био Маке до нац Лео нид 
Ван де ски, док је као четвр ти 
завр шио Дејан Анту но вић, 
тако ђе члан Сре ма. 

Сре бр ну меда љу осво ји ла 
је Алек сан дра Коста ди но

вић на 1.000 мета ра, у трци 
вој ске и поли ци је, пред ста
вља ју ћи Казне нопоправ ни 
завод Срем ска Митро ви ца, 
док је брон зу, у вео ма јакој 
кон ку рен ци ји у трци пио ни
ра на 1.000 мета ра осво јио 
Андреј Јок си мо вић. 

У истој трци, Алек сан
дар Анђел ко вић је био врло 
добар три на е сти, Тео до ра 
Јок си мо вић и Ива Бежа но
вић су се пла си ра ле негде 
изме ђу осмог и десе тог 
места у трци мла ђих пио
нир ки, док је рекре а ти вац 
Вла ди мир Јок си мо вић био 
десе ти.

Детаљсакроса
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ОВАН: 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. 

БИК: 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. 

БЛИЗАНЦИ: 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: 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. 

ДЕВИЦА: 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. 

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. 

ШКОРПИЈА: 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. 

СТРЕЛАЦ: 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. 

ВОДОЛИЈА: 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: 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. 

VREMEPLOV
13.фебруар

1633. Ита ли јан ски астро ном 
Га ли лео Га ли леј сти гао је у 
Рим за су ђе ње пред Ин кви зи
ци јом због тврд ње да се 
Зе мља окре ће око Сун ца. Осу
ђен је на кућ ни при твор на 
свом ма лом има њу не да ле ко 
од Фи рен це. Умро је у 77. го ди
ни жи во та из не мо гао и слеп, 8. 
ја ну а ра 1642. Ва ти кан је тек 
359 го ди на ка сни је (1992) при
знао свој по раз. 

14.фебруар
1918. СССР усва ја Гре го ри јан
ски ка лен дар. 
1971. Ри чард Ник сон ин ста ли
рао је си стем за при слу шки ва
ње у Бе лој ку ћи. 

15.фебруар
399. Со крат, грч ки фи ло зоф о 
ком је ди не по дат ке има мо 
за хва љу ју ћи са чу ва ним Пла то
но вим спи си ма, осу ђен је на 
смрт. Пре су да је гла си ла: “Крив 
је Со крат што не ве ру је у бо го
ве у ко је ве ру је др жа ва, не го 
уво ди дру га но ва бо жан ства, а 
крив је и за то што ква ри омла
ди ну.” Од био је да се спа се 
бек ством и мир но је ис пио 
до су ђе ни врч отро ва. Ње го ва 
нај по зна ти ја из ре ка је: “Ја 
знам да ни шта не знам.” 
1804. Ка ра ђор ђе је на збо ру у 
Ора шцу иза бран за во ђу Пр вог 
срп ског устан ка. У знак се ћа ња 
на по че так устан ка, као и на 
до га ђај из 1835. ка да је до нет 
Сре тењ ски устав, да на шњи 
дан сла ви се као цен трал ни 
др жав ни пра зник  Дан др жав
но сти Ре пу бли ке Ср би је (од 
2002. го ди не). 

16.фебруар
1871. Ро ђен је срп ски пи сац 
Ра до је До ма но вић, нај ве ћи 
срп ски са ти ри чар, ко ји је сар
ка стич но и ду хо ви то сли као 
власт огре злу у ко руп ци ју и 
на си ље, ла жно ро до љу бље и 
до сер вил но сти по слу шно гра
ђан ство. 
1959. Фи дел Ка стро про гла сио 
је се бе пре ми је ром Ку бе. 

17.фебруар
1867. Кроз Су ец ки ка нал про
шао је пр ви брод. 
1871. Ро ђен је срп ски пи сац и 
ди пло ма та Јо ван Ду чић, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
чи је је ства ра ла штво из у зет не 
вер си фи ка ци је уда ри ло пе чат 
срп ској по е зи ји у пр вој по ло ви
ни 20. ве ка. 

18.фебруар
1885. Об ја вље не су “Аван ту ре 
Хаклбе ри Фи на” Мар ка Тве на
1979. Пао је снег у Са ха ри. 

19.фебруар
1878. Сан сте фан ским уго во
ром окон чан је срп скотур ски 
рат. Уго вор ко јим је Ру си ја 
по ку ша ла да ство ри Ве ли ку 
Бу гар ску на ра чун Ср би је по ни
штен је на зах тев оста лих 
европ ских си ла на Бер лин ском 
кон гре су у ју лу 1878.

HOROSKOP

Среда,13.фебруар(31.јануар)
Све ти бесре бре ни ци Кир и 
Јован

Четвртак,14.(1)фебруар
Све ти муче ник Три фун (Прет пр. 
Сре те ња) 

Петак,15.(2)фебруар
Сре те ње Господ ње

Субота,16.(3)фебруар
Све ти Симе он и Ана; Све ти 
Јаков, Архи е пи скоп срп ски  

Недеља,17.(4)фебруар
Пре по доб ни Иси дор Пелу си от; 
Пре по доб ни Нико лај 

Понедељак,18.(5)фебруар
Све та муче ни ца Ага ти ја; Све ти 
Поли евкт

Уторак,19.(6)фебруар
Све ти Фоти је Цари град ски; 
Све ти Вукол Смирн ски

Crkveni
kalendar

• Од сутра окрећем нов
лист!  Све глупости не
могу да стану на једну
страну.
• Ако мушкарац отвори
врата аутомобила девој
ци–знајте:илимујенов
аутоилијеновадевојка!
• Вегетаријанац? То је
стара индијанска реч за
„Лошловац“!

Домаћиштапићи
Састојци: два жуман ца, каши

чи ца соли, јед на чаша кисе ле 
павла ке, 250 гра ма мар га ри на, 
500 гра ма оштрог бра шна, 1 пра
шак за пеци во, за поси па ње јед но 
јаје и сусам.

Припрема: Изва ди ти мар га рин 
из фри жи де ра да омек ша, ско ро 
до соб не тем пе ра ту ре. У већој 
посу ди уму ти ти жуман ца, со, 
павла ку и насец ка ти мар га рин. 
Дода ти бра шно поме ша но са пра
шком за пеци во. Прво добро про
ме ша ти каши ком, затим уме си ти 
глат ко тесто. Раз ви ти окла ги јом 
на 1 цен ти ме тар дебљи не. Исе ћи 
шта пи ће жеље не вели чи не ножем 
или точ ки ћем за сече ње теста. 
Посла га ти у прех обло жен папи
ром за пече ње. Пре ма за ти уму ће
ним јаје том, посу ти суса мом и 
пећи у прет ход но загре ја ној рер ни 
на 200 сте пе ни око 20 мину та.


