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Спортскахалаприоритет
Вања Удо ви чић, мини стар омла

ди не и спо р та у Вла ди Репу бли
ке Срби је посе тио је у уто рак, 12. 

фебру а ра Општи ну Шид. Била је ово 
рад на посе та, током које се мини стар 
упо знао са ста њем спо рт ске инфра
струк ту ре, раду спорт ских клу бо ва, уче
ство ва њу омла ди не у спорт ским актив
но сти ма. Са пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве на челу са пред сед ни ком 
Општи не Шид Пре дра гом Вуко ви ћем и 
њего вим заме ни ком Зора ном Семе но
ви ћем, оби шао је спорт ску халу у Шиду 
у вре ме када су тре нинг има ли каде ти 
РК Рад нич ки 1958. 

– Имао сам при ли ку да са пред сед
ни ком општи не раз го ва рам о ста њу не 
само у спор ту већ и омла ди не и на који 
начин да помог не мо мла ди ма да што 
ква ли тет ни је про во де сло бод но вре ме. 
Да посма тра ју сво ју општи ну као место 
где ће да оста ну и где ће да засни ва ју 
сво је поро ди це. И самим тим да јача ју 
општи ну Шид. Дра го ми је да може мо 
да сагле да мо све оне објек тив не про
бле ме са који ма се суо ча ва Општи
на Шид. Нај ве ћи про блем је спорт ска 
хала. Сада смо се дого во ри ли да про
је кат који посто ји да се пре про јек ту је, 
нео п ход но је да  га при ла го ди мо европ
ским стан дар ди ма и да сагле да мо све 
потре бе гра ђа на Шида.

– Наш је циљ да одго вор но раз го

ва ра мо са пред став ни ци ма клу бо
ва, да бисмо сазна ли кроз живу реч 
шта је потреб но. Доне ли смо опре му 
и за руко мет ни и  за фуд бал ски клуб, 
наста вља мо опре ма ње фискул тур них 
сала. Самим тим, жели мо да помог не
мо и про фе со ри ма физич ке кул ту ре и 
општи ни, да часо ви физич ког буду што 
ква ли тет ни ји. Да под стак не мо децу, да 
у  што већем бро ју уђу у систем спо р
та, али и да моти ви ше мо мла де како би 
ква ли тет но про во ди ли сло бод но вре ме 
– рекао је Вања Удо ви чић.

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић је захва лио мини стру.

– Раз го ва ра ли смо о ста њу у спорт
ским клу бо ви ма, о спорт ским тере ни ма 
на тери то ри ји наше општи не. Надам се 
помо ћи, јер нам је циљ да што више 
деце буде на тере ни ма и то нам је при о
ри тет, изја вио је Вуко вић.

Милош Мило ше вић, члан Општин ског 
већа и тре нер РК Рад нич ки 1958, каже 
да им нај ви ше у зим ском пери о ду недо
ста је гре ја ње, како би овај спорт био 
још масов ни ји. На кра ју посе те, мини
стар Удо ви чић је посе тио и ФК Сре мац 
из Бер ка со ва, где је оби шао радо ве на 
рекон струк ци ји обје ка та и тере на. Мини
стар је наја вио ула га ња репу блич ких 
орга на вла сти у спорт ску инфра струк
ту ру и спорт ске клу бо ве на локал ном 
нивоу. Д.Попов

МилошМилошевић,ПредрагВуковићиВањаУдовичић
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УВОДНИК

РЕАГОВАЊЕ

Милош Миленовић: Никада 
нисам дао изјаву за „М новине“

У скла ду са чла ном 83. и 84. Зако на о јав ном 
инфор ми са њу и меди ји ма (“Сл. гласннк РС”, 
бр. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 аутен тич но 

тума че ње), зах те вам да обја ви те мој одго вор на ваш 
новин ски текст. 

У„М нови на ма” број 894 од 6. фебру а ра 2019. годи
не, на стра ни 3, обја ви ли сте, у вашој колум ни увре
дљи вог насло ва „Црве ни „гре шни ци” и„жути” тужи о
ци”, изме ђу оста лог, и сле де ће: 

„У Митро ви ци је нешто више, има зах те ва за сма
ње њем  дажби на, одбор нич ких при ма ња и слич но, а 
демон стран те посеб но ири ти ра ју изја ве Дми тра 
Ста ни ши ћа, функ ци о не ра СНС  а и народ ног посла
ни ка. Тако вели Милош Миленовиh, вођа мти тро вач
ког отпо ра.” 

Ја, Милош Миле но вић из Срем ске Митро ви це, под 
пуном кри вич ном и мате ри јал ном одго вор но шћу 
изја вљу јем да ника да нисам дао ника кву изја ву „М 
нови на ма” ни нови на ру Вла ди ми ру Ћоси ћу. Тако ђе, 
ника да нисам раз го ва рао са госпо ди ном Ћоси ћем, 
па самим тим нисам изја вио да сам вођа гра ђан ског 
про те ста, нити било чега дру гог. Новин ски текст 
„Црве ни „гре шни ци” и„жути” тужи о ци” у том погле ду 
изно си апсо лут ну неи сти ну. 

Напо ми њем да члан 83. Зако на о јав ном инфор
ми са њу и меди ји ма, пред ви ђа пра во на одго вор: 

„Лице на које се одно си инфор ма ци ја, која може 
да повре ди њего во пра во или инте рес, може од 
одго вор ног уред ни ка зах те ва ти да, без нак на де, 
обја ви одго вор у коме оно твр ди да је инфор ма ци ја 
неи сти ни та, непат пу на или нетач но пре не та. Ако 

одго вор ни уред ник не обја ви одго вор, а за то не 
посто ји неки од раз ло га за нео бја вљи ва ње одре ђен 
овим зако ном, као и ако одго вор обја ви на непро пи
сан начин, има лац пра ва на одго вор може про тив 
одго вор наг уред ни ка под не ти тужбу за обја вљи ва ње 
одго во ра. 

У пар ни ци ради о6јављи ва ња одго во ра рас пра
вља  се само о чиње ни ца ма, одре ђеннм овим зако
ном, од којих зави си оба ве за одго вор ног уред ни ка 
да обја ви одго вор.”

Тако ђе, члан 84. Зако на о јав ном инфор ми са њу и 
меди ји ма, пред ви ђа пра во на исправ ку:

„Лице чије су пра во или инте рес повре ђе ни неи
сти ном, непот пу ном илли нетач но пре не том инфор
ма ци јом може тужбом зах те ва ти да суд уред ни ку 
наре ди да, без нак на де, обја ви исправ ку те инфор
ма ци је као неи сти ни те, непот пу не или нетач но пре
не те.

У пар ни ци ради обја вљи ва ња исправ ке рас пра
вља се о неи сти но сти, непот пу но сти или нетач но сти 
пре не те инфор ма ци је, као и о томе да ли је инфор
ма ци јом повре ђе но пра во или инте рес тужи о ца.“

Молим вас да, у скал ду са зако ном, обја ви те овај 
одго вор у вашим „М нови на ма“ и тако пред у пре ди те 
непо треб не суд ске поступ ке и тро шко ве који их пра
те.

Сва ко добро, 
Милош Миленовић

Одго вор на деман ти
обја вљу је мо у сле де ћем бро ју

Са протеста
у Сремској Митровици
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Савр ше на реа ли за ци ја 
про шло го ди шњег буџе та

У мину лој годи ни уку пан износ при хо да и рас хо да пла ни ран је у бру то изно су од 
2.256.500.427 дина ра, док су укуп ни при хо ди са пре не тим неу тро ше ним сред стви ма 
били две мили јар де и 46 мили о на дина ра што зна чи реа ли за ци ју од 90,7 про це на та 
бру то пла ни ра них при хо да и при ма ња

Изве штај о извр ше њу општин ског 
буџе та у 2018. годи ни усво јен је 
на сед ни ци Општин ског већа у 

Руми која је одр жа на 12. фебру а ра.
Под се ти мо, у мину лој годи ни уку пан 

износ при хо да и рас хо да пла ни ран је у 
бру то изно су од 2.256.500.427 дина ра, 
док су укуп ни при хо ди са пре не тим 
неу тро ше ним сред стви ма били две 
мили јар де и 46 мили о на дина ра што 
зна чи реа ли за ци ју од 90,7 про це на та 
бру то пла ни ра них при хо да и при ма ња.

– При хо ди су већи у одно су на 2017. 
годи ну за 244,7 мили о на дина ра, а нај
ве ће пове ћа ње смо има ли код тран
сфе ра са дру гих нивоа вла сти који су 
изно си ли 515,2 мили о на дина ра, 
потом код поре за на дохо дак, добит и 
капи тал не добит ке и поре за на имо ви
ну. Рас хо ди су у про шлој годи ни изно
си ли 1.997.451.615 дина ра одно сно 
88,5 про це на та укуп но пла ни ра них 
рас хо да, рекла је обра зла жу ћи изве
штај Биља на Дамља но вић, шефи ца 
Оде ље ња за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду. 

Она је дода ла да је на име кре дит
ног заду же ња из рани јег пери о да, за 
базен, Рум ску петљу и фискул тур ну 
салу у Хрт ков ци ма, пла ће но око 33,5 
мили о на дина ра, док у посма тра ном 
пери о ду кре дит ног заду же ња није 
било.

Сво је задо вољ ство реа ли за ци јом 
буџе та у про шлој годи ни није крио 
пред сед ник Општи не Сла ђан Ман чић 

који је иста као да је то била годи на за 
при мер, када је реа ли зо ва но ско ро 91 
одсто од укуп но пла ни ра них при хо да. 

– Морам да под се тим да смо 1. јану
а ра 2014. годи не има ли буџет од све га 
970 мили о на, а само чети ри годи не 
касни је пре ко две мили јар де дина ра. 
То зна чи да смо у прет ход не чети ри 
годи не пока за ли да зна мо да ради мо 
свој посао у сми слу при вла че ња инве
сти ци ја и отва ра ња нових рад них 
места, с обзи ром на то да су поре зи на 
зара де глав ни пуни о ци буџе та. Пока
за ли смо да зна мо и да опре де ли мо 
сред ства са виших нивоа вла сти, да 
зна мо да ускла ди мо при ход ну и рас
ход ну стра ну буџе та јер је и рас ход на 
стра на на нивоу од 89 про це на та. То је 
била годи на за респект и волео бих да 
задр жи мо тај ниво и у овој и у сле де
ћим годи на ма – рекао је Сла ђан Ман
чић. Он је додао да је рум ска општи на 
сада, по пока за те љи ма раз во ја и раз
ви је но сти на 27. месту у Срби ји.

На овој сед ни ци при хва ће не су и 
изме не и допу не пра вил ни ка о уну тра
шњем уре ђе њу и систе ма ти за ци ји 
рад них места у Општин ској упра ви и 
Општин ском пра во бра ни ла штву, а по 
речи ма Дра га на Коса но ви ћа, шефа 
Оде ље ња за општу упра ву и зајед нич
ке посло ве ради се само о ускла ђи ва
њу са фак тич ким ста њем и потре ба ма 
и за ове изме не нису потреб на ника
ква додат на сред ства.

Донет је и закљу чак о пре но су пре о

ста лих сред ста ва по про јек ти ма у 
општин ски буџет, а реч је о сред стви
ма од око 48.000 евра и око 640.000 
дина ра. 

Усво јен је и пред лог стра те ги је упра
вља ња ризи ци ма у рум ској општи ни за 
пери од од 2019. до 2021. годи не, као и 
пред лог одлу ке о накна да ма за кори
шће ње јав них повр ши на које се неће 
пове ћа ва ти, одно сно оста ле су на 
нивоу из прет ход них годи на.

На сед ни ци су одба че не, као нео
сно ва не, жал бе на рас по де лу општин
ских сти пен ди ја. 

Под се ти мо, ове годи не је доде ље но 
укуп но 100 сти пен ди ја за нај у спе шни је 
сту ден те са тери то ри је рум ске општи
не. На кон курс се при ја ви ло 208 сту де
на та, а нај ви ше их је било за прву 
годи ну факул те та. Доде ље не су 32 
сти пен ди је за сту ден те прве годи не и 
сви има ју про сек пет, од дру ге до 
послед ње годи не сту ди ја је доде ље но 
59 сти пен ди ја и за мастер сту ди је 
девет. С. Џ.

Биља на Дамља но вић

Са сед ни це Општин ског већа 
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15 мили о на за запо шља ва ње
Ове годи не у буџе

ту рум ске општи не 
је опре де ље но 15 

мили о на дина ра за реа ли
зо ва ње мера пред ви ђе них 
у Локал ном акци о ном пла
ну запо шља ва ња.

Овим пла ном се дефи
ни шу циље ви и при о ри те ти 
поли ти ке запо шља ва ња и 
утвр ђу ју про гра ми и мере, 
које ће се реа ли зо ва ти како 
би се дости гли поста вље ни 
циље ви и омо гу ћи ло пове
ћа ње запо сле но сти у рум
ској општи ни.

ЛАП запо шља ва ња се 
бази ра на Зако ну о запо
шља ва њу и оси гу ра њу за 
слу чај неза по сле но сти, а 
доно си се у сарад њи са 
Саве том за запо шља ва ње 
и НСЗ.

Пре ма послед њим пода
ци ма, у рум ској општи ни 
је било 14.012 запо сле них 
лица, и то у прав ним лици
ма 10.616 запо сле них и 
2.715 лица, која само стал
но оба вља ју делат ност и 

оста ли запо сле ни код њих.
На кра ју про шле годи не 

уку пан број неза по сле них 
у рум ској општи ни је био 
3.856 лица, што је за 721 
лице мање него у истом 
пери о ду прет про шле годи

не, одно сно 1.305 мање 
него у 2016. годи ни.

За спро во ђе ње мера 
актив не поли ти ке запо шља
ва ња у овој годи ни је опре
де ље но 15 мили о на дина
ра, пет мили о на за про грам 

јав них радо ва који би тре ба
ло да упо сле 35 рад ни ка и 
за струч ну прак су 10 мили о
на дина ра за 50 лица.

 – Ми већ шест годи на 
заре дом издва ја мо из буџе
та за ове мере, које пред у
зи ма мо у циљу сма ње ња 
неза по сле них. Са 10 мили
о на пома же мо мла де, као и 
свр ше не сту ден те, да спро
ве ду сво ју струч ну прак су, 
зави сно од тога да ли је 
реч о сред њој, вишој или 
висо кој струч ној спре ми, 
финан си ра мо до виси не 
од 20.000 дина ра на месеч
ном нивоу и то у распо ну 
од шест месе ци до годи ну 
дана. Дру га мера се одно
си на јав не радо ве у нашој 
општи ни, у које укљу чу је
мо соци јал но угро же на и 
инва лид на лица, која на 
овај начин могу да зара де 
одре ђе на сред ства – рекао 
је о мера ма за под сти ца ње 
запо шља ва ња, пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић.

С. Џ.

Сла ђан Ман чић: Под сти цај запо шља ва њу

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ У ПРО ЈЕК ТУ ТРО ГЕН 2019

Интер кул ту рал на раз ме на
Шест чла но ва Клу ба 

толе ран ци је рум ске 
ССШ „Бран ко Ради

че вић“, чији је коор ди на тор 
Ива на Стан ко вић, бора ви
ли су у Дечи јем селу Песта
ло ци, у Швај цар ској, од 24. 
јану а ра до 7. фебру а ра. 

Клуб и шко лу су пред ста
вља ли уче ни ци Ана ста си ја 
Петро вић, Јеле на Гру ји чић, 
Алек сан дар Тео дор че вић, 
Нико ла Марин, Миро слав 
Честић, Нико ла Шофа у зер и 
про фе сор ка Јасми на Марић. 

Као и у свим прет ход ним 
про јек ти ма, шко ла је има ла 
подр шку локал не само у пра
ве. 

– Циљ овог про гра ма је 
да се мла ди, из раз ли чи
тих дело ва Евро пе упо зна
ју, пред ста ве сво ју кул ту
ру, рели ги ју и оби ча је, али 
и да упо зна ју туђу, како би 
тиме про ши ри ли соп стве не 
види ке, раз би ли сте ре о ти
пе и пред ра су де. У про гра
му су уче ство ва ли и уче ни
ци и њихо ви супер ви зо ри из 
шест вој во ђан ских гра до ва: 

Куле, Бече ја, Бач ке Палан ке, 
Инђи је, Сом бо ра и Субо ти це 
– каже про фе сор ка Марић. 

Ове годи не је интер кул
ту рал на раз ме на била са 
Пољ ском. Уче ни ци су има ли 
сва ко днев не рад не оба ве зе, 
два пута днев но по три сата 
су има ли ради о ни це, које су 
води ли углед ни педа го зи из 
Песта ло цифон да ци је. 

Уче ни ци су се упо зна ли 
са пој мом иден ти те та, дис
кри ми на ци је, сте ре о ти па и 
пред ра су да. Потом су о тим 
тема ма диску то ва ли са сво
јим вршња ци ма, са циљем 
да про ду бе сво ја зна ња, како 
би шири ли иде је толе ран
ци је и анти ди скри ми на ци је 
у сво јим мул ти кул ту рал ним 
сре ди на ма. Нарав но, има
ли су и сло бод но вре ме за 
дру же ње са новим дру га ри
ма из Пољ ске. Викен ди ма 
су за њих биле орга ни зо ва не 
екс кур зи је, тако да су уче
сни ци овог про јек та оби шли 
Луцерн, Цирих, водо па де на 
Рај ни, Тех но ра му и сли ко ви
ти гра дић Шаф ха у зен.  С. Џ. Румља ни у Швај цар ској
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МИНИ СТАР ЗА РАД, ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ, БОРАЧ КА
И СОЦИ ЈАЛ НА ПИТА ЊА У ШИДУ

Састанак са рат ним
вој ним инва ли ди ма

Општи ну Шид је у сре ду 13. фебру
а ра посе тио Зоран Ђор ђе вић, 
мини стар за рад, запо шља

ва ње, борач ка и соци јал на пита ња. 
После рад ног састан ка са пред став ни
ци ма локал не само у пра ве, мини стар је 
у сали Скуп шти не општи не Шид, раз го
ва рао са чла но ви ма Удру же ња рат них 
вој них инва ли да. Ово је била при ли ка 
да из прве руке сазна какве про бле ме 
има ју рат ни вој ни инва ли ди и поро ди це 
палих бора ца. 

 Првен стве но нам је била жеља да 
саслу ша мо ове људе и да чује мо са 
којим про бле ми ма се они суо ча ва ју. 
Мало смо при ча ли и о зако но дав ном 
делу, одно сно о нацр ту зако на који 
је тре нут но у опти ца ју и оно што смо 
под ву кли, то је да нов закон неће ни 
у јед ном сег мен ту има ти било какво 
уки да ње или сма ње ње пра ва, већ по 
инструк ци ји пред сед ни ка Алек сан дра 
Вучи ћа, пра ва могу да буду само већа. 
Ми ћемо се тру ди ти да њихов поло жај 
у дру штву буде бољи, јер у рани јем 
пери о ду изгле да ло је као да смо их се 
сти де ли, изја вио је мини стар и наста
вио.

 Сма тра мо да мла ди тре ба да зна ју 
о томе више, а тако ћемо и да ради мо. 
Данас смо Удру же њу покло ни ли рачу
нар. Мисли мо да ће то бити одлич но 

за њихов рад. Они ће од ове годи не 
моћи да апли ци ра ју као Удру же ње за 
неке про јек те. Мини стар ство је одво ји
ло дупло више пара него што је било 
рани је. Од ове годи не је то 100 мили о
на и све иде у корист ове ини ци ја ти ве 
  рекао је Ђор ђе вић, после раз го во ра 
са чла но ви ма Удру же ња. 

Милош Осто јић, пред сед ник Удру же
ња РВИ и поги ну лих бора ца  општи не 
Шид, је упо знао мини стра са свим про
бле ми ма који их муче 

 Изне ли смо сво је ста во ве веза не за 
нов закон, доби ли кон крет не одго во ре 
на наша пита ња и мислим да се пола ко 
иде напред и мини стар је, у свом изла
га њу рекао, да неће мо бити ускра ће ни 
ни у јед ном погле ду, одно сно наша при
ма ња неће бити ума ње на – изја вио је 
Осто јић.

У име локал не само у пра ве, захва
ли ла се Алек сан дра Жигић, члан 
Општин ског већа.

 Хте ла бих да се захва лим мини стру 
Зора ну Ђор ђе ви ћу, као и мини стар
ству, на подр шци коју нам дају  рекла 
је Алек сан дра.

Репу блич ки орга ни, зајед но са 
локал ним само у пра ва ма чине све да 
се побољ ша поло жај и ква ли тет живо
та ове гру па ци је људи.

Д. Попов

Зоран Ђорђевић уручио компјутер Удружењу ратних војних инвалида

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Нема затва ра ња 
шко ла 

Чла но ви Општин ског већа на сед ни ци, 
одр жа ној у сре ду 13. фебру а ра, којој је 
пред се да вао пред сед ник општи не Пре
драг Вуко вић, раз ма тра ли су и утвр ди ли 
пред лог одлу ке о мре жи пред школ ских 
уста но ва на тери то ри ји Општи не Шид, 
пред лог одлу ке о мре жи јав них основ них 
шко ла са ела бо ра ти ма, као и пред лог 
одлу ке о одре ђи ва њу под руч ја основ них 
шко ла у Општи ни Шид.

Раз ма тран је и усво јен пред лог одлу
ке о изра ди Пла на детаљ не регу ла ци је 
за изград њу аутопута, КузминСрем ска 
Рача, на под руч ју Срем ске Митро ви це и 
Општи не Шид. Пред чла но ви ма Општин
ског већа нашло се и писмо о наме ра
ма пред у зе ћа Ther mo wo ol. По завр шет ку 
сед ни це, заме ник пред сед ни ка Општи не 
Шид Зоран Семе но вић, на кон фе рен ци ји 
за меди је је дао кон крет не одго во ре за 
све тач ке днев ног реда.

 Све при че веза не за затва ра ње 
Основ не шко ле „Сава Шума но вић” у 
Ерде ви ку су нетач не. Општи на Шид 
чвр сто сто ји иза тога да сва ка матич на 
шко ла оста не каква јесте. ОШ „Бран ко 
Ради че вић” под руч но оде ље ње у Куку
јев ци ма, као и ОШ „Сава Шума но вић” 
у Ерде ви ку оста ју и у годи на ма које су 
пред нама. Наша одлу ка иде даље на 
раз ма тра ње у Мини стар ство про све те и 
сигу ран сам да ће наша жеља о опстан ку 
тих шко ла, бити при хва ће на  нагла сио је 
Семе но вић.

Семе но вић  је даље наста вио о  Пла ну 
детаљ не регу ла ци је за изград њу ауто
пута КузминСрем ска Рача. 

 Аутопут је изве стан. Општи на Шид 
је на зах тев ЦИПа, који ради про јект
нотех нич ку доку мен та ци ју, усво ји ла 
План. Тај пут захва ти ће нашу општи ну у 
малом делу ката стар ских општи на Куку
јев ци и Вишњи ће во. Сигур ни смо да ће 
у наред них пар месе ци бити завр ше на 
про јект на доку мен та ци ја. Исто тако сам 
сигу ран, да обе ћа ње које  је наш пред
сед ник Алек сан дар Вучић дао бора ве ћи 
у Шиду, како аутопут  који ће се гра ди ти 
(са изград њом ће се поче ти у врло крат
ком року), даће Шиду нову раз вој ну шан
су  казао је Семе но вић. 

Семе но вић се освр нуо и на писмо о 
наме ра ма пред у зе ћа Ther mo wo ol.

 Дуго наја вљи ва ни инве сти то ра, чија 
се матич на фир ма нала зи у Аустри ји, су 
реги стро ва ли сво ју фир му и у шид ској 
општи ни, завр ши ли су про је кат грин
филдинве сти ци је у инду стриј ској зони 
у Ада шев ци ма, пред ста ви ли нам њихов 
план, про грам, дина ми ку радо ва. Има ју 
зах тев за купо ви ном пет хек та ра гра ђе
вин ског земљи шта у инду стриј ској зони, 
а ми ћемо про це ду ру да наста ви мо, како 
би у што кра ћем року инве сти то ри могли 
да поч ну са изград њом фабри ке. Циљ 
нам је да се наши гра ђа не упо сле! Пла
ни ра но је да се у првој фази запо сли 50 
рад ни ка. Кори сти ће  еко ло шки одго вор
ну тех но ло ги ју и нај са вре ме ни ју опре
му, тако да ће шид ска општи на на овај 
начин, има ти корист  поја снио је Семе
но вић.  Д. П.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Сти жу инве сти то ри

Дан после сед ни це Општин ског 
већа, у четвр так 14. фебру а ра 
одр жа на је и сед ни ца Скуп шти не 

Општи не Шид и то по хит ном поступ ку. 
Оно што су чла но ви Општин ског већа 
усво ји ли на сед ни ци, данас су потвр
ди ли одбор ни ци Скуп шти не општи не.

Раз ма тра на је и доне та одлу ка о 
мре жи пред школ ских уста но ва на 
тери то ри ји општи не Шид са Ела бо ра
том, одлу ка о мре жи јав них основ них 
шко ла на тери то ри ји Општи не Шид са 
Ела бо ра том и одлу ка о одре ђи ва њу 
под руч ја основ них шко ла у Општи ни 
Шид. Одбор ни ци су усво ји ли и одлу ку 
о изра ди Пла на детаљ не регу ла ци је 
за изград њу ауто пу та КузминСрем ска 
Рача на под руч ју Срем ске Митро ви це 
и Општи не Шид. Обра ђи вач пла на је 
сао бра ћај ни инсти тут ЦИП из Бео гра
да, носи лац је Јав но пред у зе ће Путе ви 
Срби је, а цео план ће се финан си ра ти 
из буџе та Репу бли ке Срби је. Пред ви
ђе на је и изград ња два моста. Један 
на Босу ту, а један на Сави.

У настав ку сед ни це Зоран Семе
но вић, заме ник пред сед ни ка општи
не упо знао је одбор ни ке о садр жа ју 
писма о наме ра ма  аустриј стриј ске 

фир ме Ther mo wo ol, која је сво ју фир
му реги стро ва ла у Шиду.

 Као што смо обе ћа ва ли у прет ход
ном пери о ду, дошло је до реа ли за ци је 
писма о наме ра ма фир ме Тhеrm оwo ol. 
Ова фир ма је заин те ре со ва на  за зау
зе ће 10 хек та ра гра ђе вин ског земљи
шта у инду стриј ској зони, од тога су 
заин те ре со ва ни да купе  пет хек та ра 
земљи шта.  Учи ни ли су све како би 
могли да послу ју на тери то ри ји општи
не Шид. У пре го во ри ма које смо има
ли са том фир мом, први услов је био 
да буду реги стро ва ни овде, и да сви 
поре зи и допри но си које буду при хо
до ва ли оста ну у Општи ни Шид. Ово је 
одго вор на фир ма са седи штем у Шиду, 
а матич на кућа је у Бечу у Аустри ји. 
Бави ће се изра дом тер мо изо ла ци о
них мате ри ја ла за раз не врсте инду
стри ја и у првој фази ће запо сли ти 50 
рад ни ка. Обе ћа ња која смо дали за 
инду стриј ску зону су извр ше на. Елек
три фи ка ци ја је завр ше на, водо вод на 
мре жа је при кра ју, оптич ки кабл ће 
бити ура ђен у сле де ћих 15 дана. Напо
кон ће Шид има ти инду стриј ску зону у 
функ ци ји  рекао је Семе но вић.

Д. Попов

„Термовул“ је
одго вор на фир ма са
седи штем у Шиду, а
матич на кућа им је у 
Аустри ји. Бави ће се

изра дом тер мо
изо ла ци о них мате ри ја ла 

за раз не врсте
инду стри ја и у првој 

фази ће запо сли ти 50 
рад ни ка. Обе ћа ња која 

смо дали за инду стриј ску 
зону су испуњена.

Елек три фи ка ци ја је
завр ше на, водо вод на

мре жа је при кра ју,
оптич ки кабл ће бити
ура ђен у сле де ћих 15 
дана. Напо кон ће Шид 

има ти инду стриј ску зону
у функ ци ји - рекао је 

Зоран Семе но вић

Зоран Семеновић у обраћању одборницима Скупштине Општине Шид



8 20. FEBRUAR 2019.  M NOVINE ОПШТИНА ШИД

БЕРКА СО ВО

Одржана Срем ска вини ја да

И ове годи не Све ти Три фун, заштит
ник вино гра да ра и пољ ских радо
ва, али и гости о ни ча ра, обе ле

жен је у Бер ка со ву тра ди ци о нал ном 
мани фе ста ци јом Срем ска вини ја да. 
Ово га пута мани фе ста ци ја је тра ја ла 
дан дуже, од 11. до 15. фебру а ра. При
јем узо ра ка белог, црве ног и розе вина 
тра јао је чети ри дана, да би 15. фебру
а ра на све ча ној вече ри доде ље на при
зна ња. Пред коми си јом коју су чини ли: 
про фе сор др Сло бо дан Јовић, дип. инг 
Сло бо дан Шапо ња и др Алек сан дар 
Петро вић, нашло се 29 узо ра ка у кате
го ри ји белих вина, 21 у кате го ри ји црве
них вина и 11 узо ра ка у кате го ри ји розе 
вина, дакле укуп но 61 узо рак.

Завр шна све ча ност одр жа на је у 
ресто ра ну Далас, где је покра јин ски 
секре тар за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство Вук Радо је вић 
поздра вио при сут не.

  Срем ска вини ја да  у Бер ка со ву има 
дугу тра ди ци ју, и због тога покра јин ски 
секре та ри јат пре по зна је зна чај одр жа
ва ња ова кве мани фе ста ци је. Општи на 
Шид и Тури стич ка орга ни за ци ја, зна чај
но подр жа ва ју ову мани фе ста ци ју. Ово 
је општа подр шка раз во ју вино гра дар
ства, што није био слу чај у прет ход ном 
пери о ду. Недво сми сле но подр жа ва мо 

Пре дола ска на Срем ску вини ја ду, 
покра јин ски секре тар за пољо при
вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
Вук Радо је вић, посе тио је и Месну 
зајед ни цу Љуба.

 Рад ну посе ту Општи ни Шид иско
ри сти ли смо да посетимо Љубу и 
види мо који су при о ри тет ни про бле
ми. Оно што се посеб но иста кло је 
пита ње водо снаб де ва ња. Овај про
блем дати ра још од 1991. годи не 
и нико још није успео да га реши. 
Општи на Шид је при пре ми ла ком
плет ну про јект нотех нич ку доку мен
та ци ју и до кра ја фебру а ра ћемо 
рас пи са ти кон курс за водо вод ну и 
кана ли за ци о ну мре жу, а сва ка ко да 
ће Општи на Шид кон ку ри са ти са при
о ри тет ним про јек том, а то је реша
ва ње водо снаб де ва ња у Љуби. То 
је и један од при о ри те та Покра јин
ске вла де. Уве рен сам да ћемо ове 
годи не кре ну ти и завр ши ти радо ве по 
пита њу водо снаб де ва ња у Љуби и на 
тај начин пре ва зи ћи све наго ми ла не 
про бле ме по том пита њу. Ово је само 
један од наших зајед нич ких про је ка

та. То се пре све га одно си на Сот, 
Бикић До и При ви ну Гла ву. Све смо 
то зајед нич ки финан си ра ли и реши
ли пита ње водо снаб де ва ња  изја вио 
је Вук Ради во је вић. 

Водовод приоритет

Вук Радо је вић у Бер ка со ву

Добит ни ци награ да
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раз вој вино гра дар ства и винар ства кроз 
кон крет не мере подр шке. Дакле, од 
2017. годи не и вино гра да ри и вина ри 
има ју кон курс не лини је које су наме ње
не искљу чи во њима. За ове две годи не 
зајед но смо са вина ри ма из Вој во ди не 
уло жи ли око мили он евра у нај но ви ју и 
нај са вре ме ни ју опре му. 

 Ове годи не опре де ли ли смо 50 
мили о на дина ра и оче ку је мо да ћемо 
допри не ти и уна пре ђе њу ква ли те та 
вина у Вој во ди ни. Посеб но у срем
ском вино гор ју, које је тра ди ци о нал но 
пре по зна тљи во и гото во поло ви на од 
укуп них повр ши на под вино гра ди ма на 
тери то ри ји Вој во ди не нала зи се упра во 
у Срем ском вино гор ју. Ова квим мани
фе ста ци ја ма се допри но си про мо ци ји 
винар ства и ми кроз наш кон курс ова
квим дога ђа ји ма, даје мо и финан сиј ску 
подр шку, рекао је Радо је вић.

Испред локал не само у пра ве гости
ма се обра тио пред сед ник Скуп шти не 
општи не Шид Вели мир Рани са вље вић, 
а кум сла ве био је Воји слав Кула ча нин. 
У опу ште ној атмос фе ри, број ни гости 
ужи ва ли су у овој вече ри музи ке, вина 
и доброг рас по ло же ња и са нестр пље
њем оче ки ва ли про гла ше ње побед ни
ка.

Прво су доде ље не награ де за про из
во ђа че вина из општи не Шид: у кон ку
рен ци ји белих вина тре ће место осво јио 
је Милош Којић, дру го место Фра ња Бур
ди на, а прво место при па ло је вину Пре
дра га Митро ви ћа. Сле ди ле су награ де 
за про из во ђа че црве них вина: тре ће 
место Бојан Митро вић, дру го место 
Зоран Веј но вић, а прво место при па ло 
је Мар ку Жера ви ци из Шида. Због оце не 
про фе со ра Сло бо да на Јови ћа да прет
ход на годи на и није дала висо ки ква ли
тет у кате го ри ји розе вина, доде ље на је 
само јед на награ да и то за прво место 
Жељ ку Мов ча ну из При ви не Гла ве.

На кра ју су доде ље не награ де у међу
на род ној кон ку рен ци ји: за бело вино 
тре ћу награ ду је доби ла вина ри ја Кома
зец из Инђи је, дру гу  Анђел ко Про ко пец 
из Бап ске, а прву је доби ла вина ри ја 
Илић Нијем че вић из Бикић Дола. Награ
де у кате го ри ји црве них вина оти шле 
су у руке вина ри је  Илић Нијем че вић 
за тре ће место, дру го место вина ри ја 
Кома зец из Инђи је, а прва награ да је 
доде ље на вина ри ји Илић Нијем че вић.

На кра ју су доде ље не награ де и у 
кате го ри ји розе вина. Тре ћу награ ду је 
осво јио мали подрум Гајић из Алек сан
дров ца, дру гу, као и прву награ ду доби
ла је вина ри ја Кома зец из Инђи је.

  Нисмо оче ки ва ли награ ду, али ради
мо на ква ли те ту што нам је при о ри тет. 
Награ де дођу саме. Има мо еки пу која 
ради од про из вод ње гро жђа до бутел ке 
вина. Ква ли тет гро жђа про шле годи не 
није био баш добар. Само ква ли тет но 
гро жђе је ишло у вино. Наше вино може 
се купи ти у под ру му у Бикић Долу који 
је стар 200 годи на, рекао је пред став
ник вина ри је Илић Нијем че вић. Срем
ска вини ја да је још јед ном била при ли ка 
да сви љуби те љи доброг вина, про ба ју 
и ужи ва ју у овом пићу, са надом да ће 
ове годи не ква ли тет гро жђа бити бољи.

Д. Попов

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Покра јин ски кон курс
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 инве сти ци ја у набав ку опре ме 
за зашти ту од вре мен ских непо го да 
и еле ме на та потреб них за поди за ње 
про из вод них заса да воћа ка, вино ве 
лозе и хме ља у 2019.годи ни

Пред мет кон кур са јесте доде ла бес
по врат них сред ста ва за суфи нан си
ра ње набав ке еле ме на та систе ма за 
зашти ту од еле мен тар них непо го да 
и набав ке еле ме на та потреб них за 
поди за ње про из вод них заса да воћа
ка, вино ве лозе и хме ља.

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. За 
под но си о це при ја ва: 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 
лице мла ђи од 40 годи на 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 
70 посто од при хва тљи вих тро шко ва 
инве сти ци је (у слу ча ју да прав но лице 
има више осни ва ча и уко ли ко је само 
један осни вач ста ри ји од 40 годи на, а 
дру ги мла ђи, бес по врат на сред ства 
утвр ђу ју се у изно су до 60 посто од 
при хва тљи вих тро шко ва инве сти ци
је).

При ли ком обра чу на, узи ма се вред
ност инве сти ци је без поре за на дода
ту вред ност (ПДВ).

Кон курс је отво рен закључ но са 15. 
мар та 2019. годи не.

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 овом и оста лим кон
кур си ма, 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.

РУМА

Сад ни це у Глав ној ули ци

У рекон стру и са ном делу Глав не ули
це, заса ђе не су нове сад ни це листо
пад ног дрве ћа, на мести ма где је рани
је било дрве ћа, која су посе че на због 
боле сти, као и на мести ма где их рани
је није било. 

Рад ни ци ЈП Кому нал ца су заса ди ли 
седам де се так сад ни ца, а сред ства су 
обез бе ђе на у буџе ту. Реч је о настав
ку реа ли за ци је уре ђе ња Глав не ули це, 
која је под се ћа мо, све ча но отво ре на 
24. новем бра про шле годи не. С. Џ.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Ауто - пут до Срем ске Раче

У петак, 14. фебру а ра одр жа на је 
сед ни ца Скуп шти не Гра да Срем
ска Митро ви ца. Чла но ви град ског 

одбо ра су раз ма тра ли и усво ји ли Пред
лог одлу ке пла на детаљ не регу ла ци  је 
за изград њу аутопута Кузмин  Срем ска 
Рача. Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
је изја вио да је овај про је кат један од нај
ва жни јих за Срем ску Митро ви цу. 

– Ауто  пут Кузмин  Срем ска Рача је 
важан не само за наш град, већ и за Репу
бли ку Срби ју и Репу бли ку Срп ску. Убр за
ће се сао бра ћај изме ђу Срби је и Босне, а 
с дру ге стра не ће се на новом гра нич ном 
пре ла зу омо гу ћи ти и бржи про ток робе и 
пут ни ка. Сада ће гра ђа ни Срем ске Раче 
има ти пут без гра нич ног пре ла за тако што 
ћемо има ти два гра нич на пре ла за: један 
мало гра нич ни са босан ске стра не где 
ће бити пову чен и овај посто је ћи изме
ђу Босу та и Срем ске Раче. Мно го стру ке 
су могућ но сти када има те ауто  пут, како 
за раз вој при вре де и тури зме, тако и сао
бра ћа ја, рекао је гра до на чел ник.

Поред гра до на чел ни ка, важност овог 
про јек та иста кла је дирек то ри ца Урба ни
зма Мир ја на Вашут. 

– Изра да пла на детаљ не регу ла ци је за 
аутопут Кузмин  Срем ска Рача је вео
ма важна, и то је пове ре но ЦИПу. Наше 
пред у зе ће је у овом слу ча ју анга жо ва но 
као подр шка у изра ди пла на. Тач на тра са 
ће се зна ти у фази изра де нацр та пла на, 
који ће бити врло брзо готов. Зона која 
ће се фор ми ра ти око тог кори до ра биће 
вео ма атрак тив на. Има ће мо један добар 
потен ци јал ни раз вој тог дела тери то ри
је Срем ске Митро ви це. Вео ма је важно 
нагла си ти да ће ста нов ни ци Срем ске 
Раче, који су до сада има ли про бле ма за 
про ла зак пре ма Босу ту сада бити мно
го јед но став ни ји, јер ће се тај гра нич
ни пре лаз пре ба ци ти нај ве ро ват ни је на 
тери то ри ју Репу бли ке Срп ске, а јед ним 
над во жња ком лако ће се моћи пре ћи 
пре ко аутопута и брзо сти ћи до Срем ске 
Митро ви це, рекла је Мир ја на Вашут.

Тако ђе, на овој сед ни ци су усво је ни 
пла но ви детаљ не регу ла ци је који ма је 
пред ви ђе но про ши ре ње гра ђе вин ског 
земљи шта за изград њу ста но ва за без
бед но сне сна ге Репу бли ке Срби је. 

– Ми смо данас на сед ни ци усво ји ли 
и пла но ве који су веза ни за про ши ре ње 

стам бе ног насе ља КП Дом, ту доби ја мо 
још неких чети ри хек та ра гра ђе вин ског 
земљи шта с обзи ром на то да смо са 
Вла дом Репу бли ке Срби је већ у про јек
ту изград ње ста но ва за слу жбе без бед
но сти. У Каме ња ру ће веро ват но у мају 
поче ти изград ња тих ста но ва. Тамо ће се 
гра ди ти неких 190 ста но ва. С обзи ром на 
то да пла ни ра мо да у Срем ској Митро
ви ци изгра ди мо 400 ова квих ста но ва, ми 
смо нашли поред Каме ња ра и лока ци ју 
на КП Дому, каже Вла ди мир Сана дер.

Поред ових тача ка днев ног реда усво
је на је и тач ка којом се про ши ру је Зона 
Језе ро. Овим про ши ре њем ће се доби ти 
девет хек та ра гра ђе вин ског земљи шта 
које ће бити погод но за изград њу пого
на.  Усво јен је и план којим ће се језе ро 
Вра њаш иско ри сти ти за навод ња ва ње, 
али ће се тим пла ном побољ ша ти тури
стич ка пону да гра да. Одбор ни ци су на 
овој сед ни ци усво ји ли и пред лог одлу ке 
о локал ним кому нал ним так са ма. Како је 
навео начел ник Град ске упра ве за буџет 
и локал ни еко ном ски раз вој Душко Шаро
шко вић, кому нал не так се су сада кому
нал не нак на де, а  суштин ских про ме на у 
овом слу ча ју нема. 

Ина че, на овој сед ни ци, дужно сти 
чла на Град ског већа раз ре шен је Јован 
Кота рац, а на њего во место гла со вима 
одбор ни ка Ску оп шти не гра да иза бран је 
Нико ла Сре те но вић. 

Поред ових тачака, усвојени су и 
извештаји о раду градских управа и 
јавних предузећа, усвојени су и предлози 
одлука о доношењу плана детаљне 
регулације радне зоне за устињавање 
отпадног металног материјала. Чланови 
градског већа су усвојили и предлог 
одлуке о мрежи ПУ Пчелица, предлог 
одлуке за поверавање послова Заводу за 
јавно здравље, као и предлог закључка о 
поступку за прибављање непокретности 
у јавну својину непосредном погодбом уз 
накнаду и то парцела број 396/1 и 396/14 
К.О Мачванска Митровица.

З. Попо вић

Опо зи ци о ни одбор ни ци Алек сан дар 
Про да но вић и Дра ган Мило ше вић су одлу
чи ли да више не уче ству ју у раду у град
ској Скуп шти ни. Као раз лог за ову одлу ку 
Алек сан дар Про да но вић је навео пот пу но 
оглу ше ње вла сти у гра ду на њего ве пред
ло ге у току седам годи на коли ко је он 
одбор ник. Тако ђе, Про да но вић сма тра да 
град ска власт не сме да зане ма ри чиње
ни це као што су кашње не пла та и пут них 
тро шко ва. Гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер се освр нуо на овај дога ђај, сма
тра ју ћи да таква одлу ка није добра.

– Нажа лост, напу сти ли су они одбор ни
ци који су има ли нај ви ше про сто ра за 
говор ни цом да кажу шта желе. Чак и када 
су одбор нич кој већи ни пре ти ли  кол ци ма, 

нису доби ли ни опо ме ну за то. Ја сма трам 
да је овај чин у ства ри поли ти зо ва ње сед
ни це Скуп шти не. Мислим да су у ства ри, 
нема ју ћи иде ја у Скуп шти ни гра да као 
опо зи ци ја, иско ри сти ли ситу а ци ју која се 
деша ва у Срби ји да јед но став но и да јед
но став но побег ну из Скуп шти не и да 
њихо ви гал са чи нема ју сво је пред став ни
ке у Град ској скуп шти ни.То није добро ни 
за демо кра ти ју ни за рад локал не само у
пра ве. Ја их пози вам да про ме не сво ју 
одлу ку и да се вра те у Скуп шти ну, јер 
мислим да о свим тема ма тре ба одго ва ра
ти у Скуп шти ни, а не на ули ци, и да ако 
желе да поста ну већи на да би то тре ба ло 
да ура де на избо ри ма, а не опет на ули ци, 
каже Сана дер.

Опо зи ци ја напу сти ла сед ни цу

Владимир Санадер Мирјана Вашут

Овај ауто - пут је важан не 
само за наш град, већ и за 

Срби ју и Репу бли ку
Срп ску. Убр за ће се

сао бра ћај изме ђу Срби је 
и Босне, а с дру ге стра не 

ће се на новом гра нич ном 
пре ла зу омо гу ћи ти
и бржи про ток робе
и пут ни ка, рекао је

Владимир Санадер
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ОДБОР НИЧ КА ГРУ ПА СНС: Дона ци ја Днев ном борав ку ШОСО „Ради вој Попо вић“

Компјутери на поклон
Одбор нич ка гру па „Алек сан дар Вучић  

Срби ја побе ђу је“ дони ра ла је сто хиља
да дина ра Днев ном борав ку за децу, 

омла ди ну и одра сла лица са сме тња ма у раз
во ју и инва ли ди те том, за купо ви ну ком пју тер
ске опре ме ради побољ ша ња усло ва за рад. 
Тим пово дом су пред став ни ци ове одбор нич ке 
гру пе са дирек то ром ШОСО “Ради вој Попо
вић” Него ва ном Нико ли ћем про шлог четврт ка, 
14. фебру а ра, оби шли днев ни бора вак и дони
ра ли рачу нар, лап топ, табле те и штам пач. 

Него ван Нико лић је у име свих изра зио 
захвал ност Одбор нич кој гру пи Срп ске напред
не стран ке, напо ме нув ши да је сра мо та што 
Днев ни бора вак до сада није ни имао штам
пач.

 Све смо мора ли да штам па мо у Шко ли и 
доно си мо. Сва та опре ма нам је била нео п
ход на, јер је то један од начи на кому ни ка ци је 
са нашом децом, а они су кре а тив ни и све ће 
нам то кори сти ти у даљем раду, навео је Нико
лић.

Шеф одбор нич ке гру пе Срп ске напред не 
стран ке у скуп шти ни Гра да Срем ска Митро ви
ца, Горан Мира жић, се при ли ком посе те захва
лио коле га ма из Одбор нич ке гру пе на одво је
ном нов цу и нагла сио да ће и даље наста ви ти 
са актив но сти ма у слу жби гра ђа на. Т. С. Горан Мира жић и Него ван Нико лић

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Без страха од пре гле да

Као наста вак свих актив но сти запо
че тих 2018. годи не са циљем поди
за ња све сти наших сугра ђан ки и 

зна ча ју пре вен тив них пре гле да и раног 
откри ва ња кар ци но ма дој ке, про шле 
сре де, 13. фебру а ра, у про сто ри ја ма 
ПУ Срем ска Митро ви ца, а у орга ни за
ци ји Заво да за јав но здра вље одр жа но 
је пре да ва ње на ову тему, са ана ли зом 
здрав стве ног ста ња ста нов ни штва за 
2017. годи ну. 

Пре да ва чи су били др Бран ка Мал ба
шић спе ци ја ли ста соци јал не меди ци не 
и спе ци ја ли сти ради о ло зи митро вач ке 
Опште бол ни це, др Ната ша Пујић Ста
ни са вљев и др Јеле на Симо вић. 

Др Мал ба шић је том при ли ком иста
кла да се редов ним ода зи ва њем на 
позив иза бра ног лека ра и иза бра ног 
гине ко ло га, може сма њи ти број обо ле
лих и  умр лих од малиг них обо ље ња. 

Др Ната ша Пујић Ста ни са вљев је 
обја сни ла да пре гле ди нису непри јат
ни, крат ко тра ју и раде се на сва ке две 
годи не. 

– Циљ је откри ва ње кар ци но ма дој ке у 
нај ра ни јој фази, када је мањи од сан ти
ме тар и по, када је немо гу ће да га жена 
напи па сама. Чак ни нај бо љи хирур зи 
га не могу напи па ти у тој раној фази, 
а изле че ње у том тре нут ку је пре ко 95 
посто, рекла је др Ста ни са вљев.    Т. С.

Са пре да ва ња

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА
СИТУ А ЦИ ЈА ГРИ ПА

Инфек ци је су
у бла гом паду

На осно ву пре ли ми нар них 
резул та та епи де ми о ло шког 
над зо ра над гри пом и акут них 
респи ра тор них инфек ци ја, 
интен зи тет актив но сти виру са 
гри па је изнад сред њег пра га 
на тери то ри ји окру га. У про-
шлој неде љи над зо ра над гри-
пом, реги стро ва не сто пе обо-
ље ња слич них гри пу и акут них 
респи ра тор них инфек ци ја су у 
бла гом паду у одно су на прет-
ход ну неде љу. Виру со ло шким 
испи ти ва њем у вели кој већи ни 
потвр ђе них узо ра ка назо фа-
рин ге ал ног бри са тести ра них 
паци је на та са сум њом на грип 
са тери то ри је окру га је потвр-
ђе на инфек ци ја виру сом гри па 
типа А H1N1, а при су тан је и 
вирус А H3.

Епи де ми о ло шко пра ће ње 
актив но сти виру са гри па на 
тери то ри ји окру га спро во ди се 
по мето до ло ги ји која је при хва-
ће на у целој Евро пи. На сај ту 
Заво да за јав но здра вље Срем-
ска Митро ви ца редов но се ажу-
ри ра ју инфор ма ци је о акту ел-
ној епи де ми о ло шкој ситу а ци ји.
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СТА РА ПАЗО ВА ДОБИ ЈА РЕГИ О НАЛ НИ ЦЕН ТАР ЗА ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ СРЕ МА

Ино ва ци о ни старт-ап цен тар

Општи на Ста ра Пазо ва, Каби
нет мини стра за ино ва ци је и 
тех но ло шки раз вој и Реги о

нал на раз вој на аген ци ја Срем спро
во де про је кат Реги о нал ни цен тар за 
одр жи ви раз вој Сре ма, који се тиче 
успо ста вља ња ино ва ци о ног Стартап 
цен тра у Ста рој Пазо ви. У Спорт ском 
цен тру Фуд бал ског саве за Срби је, 14. 
фебру а ра, одр жа на је увод на кон фе
рен ци ја поме ну тог про јек та, на којој су 
пред ста вље не про јект не актив но сти и 
дело ва ње Међу оп штин ске рад не гру
пе за ино ва ци о ну делат ност у Сре му.

Реги о нал ни цен тар за одр жи ви раз
вој Сре ма пред ста вља ће место где 
иде је поста ју бизнис а баве се енер гет
ском ефи ка сно шћу и зашти том живот
не сре ди не истак ну то је на увод ној кон
фе рен ци ји про јек та који под ра зу ме ва 
успо ста вља ње ино ва ци о ног Стартап 
цен тра у Ста рој Пазо ви, који ће се 
нала зи ти у стро гом цен тру на повр ши
ни од око 300 мета ра ква драт них.

Актив но сти про јек та тичу се: рено
ви ра ња и адап та ци је ИСЦСП у Ста
рој Пазо ви, набав ка потреб не опре
ме, наме шта ја и уре ђа ја нео п ход них 

за рад стар та по ва и анга жо ва ње и 
рад менаџ мен та ИСЦСП са набав ком 
софт ве ра исти че, упав ни ца цен тра 
Тања Мијај ло вић.

Она исти че да ће се овим про јек том 
ста ви ти у функ ци ју послов ни про стор, 
који ће бити аде кват но опре мљен за 
рад и пру жа ње ино ва ци о ног паке та 
услу га стар та по ви ма који ће бити сме
ште ни у самом цен тру, као и почет ни
ци ма у посло ва њу који раз ви ја ју сво је 
ино ва ци о не про јек те као и кори сни ци 
про сто ра у коме ће бити опре мље
но два рад на места за руко во ди о ца и 
аси стен та.

– За зајед нич ке потре бе уре ди ће се 
и Меди ја цен тар који може при ми ти 
60 кори сни ка и вир ту ел на кан це ла ри
ја  10 кори сни ка стартап подр шке. У 
рад цен тра, као чла но ви мре же ино
ва ци о ног еко си сте ма срем ског окру га 
биће укљу че но већ у првој фази функ
ци о ни са ња мини мум 10 инсти ту ци ја  
реги о нал них ино ва ци о них стеј кхол де
ра. За десет ком па ни ја у Сре му биће 
доступ не ино ва ци о не услу ге у циљу 
поди за ња њихо ве кон ку рент но сти које 
ће бити успо ста вље не током тра ја ња 

про јек та. Током реа ли за ци је про јек та, 
биће пру же не услу ге поди за ња ино
ва ци о них капа ци те та стар та по ва и то 
120 кори сни ка ино ва ци о них обу ка и 10 
кори сни ка ино ва ци о ног стар тап паке та 
– исти че Мијај ло ви ће ва.

Про је кат реа ли зу ју Реги о нал на раз
вој на аген ци ја Срем и Општи на Ста ра 
Пазо ва, која је изме ђу оста лог, обез бе
ди ла послов ни про стор чије опре ма ње 
је у току, а отва ра ње цен тра оче ку је 
се у наред на два месе ца. Кључ ни раз
ло зи за осни ва ње цен тра у овом делу 
Сре ма, исти чу над ле жни, јесу гео
граф ски поло жај изме ђу два нај ве ћа 
гра да у земљи и сте пен раз ви је но сти 
при вре де.

Вла да Репу бли ке Срби је издво ји
ла је више од 40 мили о на дина ра за 
успо ста вља ње ино ва ци о ног Стартап 
цен тра у Ста рој Пазо ви. Пред став ни ци 
Каби не та мини стра за ино ва ци је и тех
но ло шки раз вој исти чу, да је до сада 
успо ста вље но осам ова квих цен та ра у 
Срби ји, укуп не вред но сти 250 мили о на 
дина ра, а исто толи ко нов ца и цен та ра 
оче ку је се и у овој годи ни.

С. Стан ко вић

У сле де ћој школ ској годи
ни у Тех нич кој шко ли у Ста
рој Пазо ви, биће уве ден 
нови обра зов ни про фил  
меха ни чар мотор них вози ла 
по дуал ном систе му. У пита
њу је тро го ди шњи смер, а 
услов за отва ра ње истог 
било је потреб но да шко ла 
при ку пи мини мум 30 изја ва 
од пред у зет ни ка. По речи ма 
дирек то ра Саше Ђеки ћа, за 
сада је при ба вље но чак 35 

сагла сно сти, што није било 
тешко, с обзи ром на то, да су 
уче ни ци ове шко ле и у прет
ход ном пери о ду оба вља ли 
прак су у ком па ни ја ма. Сада 
посто је пра вил ни ци који ма 
се дефи ни шу пра ва и оба ве
зе, како пред у зет ни ка, тако и 
уче ни ка. Биће пот пи са ни 
уго во ри изме ђу шко ле и ком
па ни је, изме ђу роди те ља и 
ком па ни је, који ће мора ти да 
се пошту ју, а уче ни ци ће 

доби ја ти надок на ду, пут не 
тро шко ве и топли оброк. 
Дуал но обра зо ва ње је све 
више попу лар но, јер након 

завр ше ног шко ло ва ња, има
ју могућ ност стал ног запо
сле ња у ком па ни ји, где се 
обу ча ва ју. З. К.

ТЕхНИЧКА ШКОЛА

Нов образовни профил

Ђаци техничке школе на пракси

Са кон фе рен ци је
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ДОМ ЗДРА ВЉА СТА РА ПАЗО ВА

Пре ти ли грип?

Вирус гри па уве ли ко одно си живо те у 
Срби ји. Само у про те клих неде љу дана 
пре ми ну ле су чети ри осо бе, међу који ма 
и дво и по го ди шње дете, па се број умр
лих, вео ма брзо, попео на 19. Актив ност 
гри па у Сре му је изнад сред њег пра га са 
расту ћим трен дом. 

Пре ма пода ци ма Заво да за Јав но 
здра вље у Срем ској Митро ви ци, у Ста рој 
Пазо ви је у бла гом паду. Изве штај из 
свих ста ро па зо вач ких амбу лант ни гово
ри да је 72 паци јен та сум њи вих на обо
ље ње гри па, и то углав ном паци јен ти од 
25 до 60 годи на ста ро сти. Међу тим, 
доста обо ље ња слич на гри пу лаи ци про
гла ша ва ју за грип, кажу над ле жни, и 
исти чу да је ова број ка три пута мања у 
одно су на про шло го ди шњи изве штај. Од 
виру са гри па у ста ро па зо вач кој општи ни 
вак ци ни са но је изме ђу 1.300 до 1.400 
ста нов ни ка. Љ. Ј.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД 
Поро дич но наси ље

Сва ка четвр та жена на Бал ка ну трпи 
наси ље у поро ди ци, пода ци су Вик ти мо
ло шког дру штва Срби је. Нај ви ши сте пен 
овог обли ка наси ља је уби ство. Изме ђу 
40 и 70 посто уби ста ва, где су жртве 
биле жене, почи ни о ци су муже ви или 
вере ни ци. Наси ље над жена ма нај че шће 
оста је непри ја вље но поли ци ји, тако да је 
број жрта ва мно го већи од оног који пока
зу ју ста ти сти ке. У про се ку сва ког дру гог 
дана у ста ро па зо вач кој општи ни дого ди 
се поро дич но наси ље. Током про шле 
годи не у овом делу Сре му забе ле жно је 
190 слу ча је ва наси ља у поро ди ци пока
зу ју пода ци над ле жног Цен тра за соци
јал ни рад. 

Ста ро па зо вач ки Цен тар за соци јал ни 
рад у прет ход ном пери о ду спро вео је 
про је кат Имам пра во на зашти ту, који је 
под ра зу мео инфор ми са ње гра ђа на у 
свим насе љи ма општи не, путем три би
на. Женежртве могу рачу на ти на подр
шку струч них рад ни ка у ста ро па зо вач
ком Цен тру за соци јал ни рад, који је 
оба ве зан у слу ча ју да се наси ље откри је, 
и при ја ви.

Жене из Сре ма које трпе наси ље непу
не три годи не, могу се обра ти ти Сигур ној 
кући у Срем ској Митро ви ци као јед ној од 
шест уста но ва овог типа које збри ња ва ју 
жртве овог обли ка наси ља. Тако ђе, 24 
сата 365 дана у годи ни, отво рен је наци
о нал ни СОС теле фон ски број за помоћ 
жена ма са иску ством наси ља и при ја

вљи ва ње истог, који функ ци о ни ше непу
на два месе ца  0800222003. С. С.

БЕЛЕ ГИШ

Пла ке та за
нај пле ме ни ти ји 
под виг

Мило рад Јова но вић из Беле ги ша, сво
ју хума ност, у авгу сту про шле годи не 
пла тио је нај ви шом ценом. Уто пио се у 
жељи да помог не уну ци Алек сан дри, коју 
су поне ле воде Дуна ва, и због тога је 
пост хум но, награ ђен Злат ном пла ке том 
за нај пле ме ни ти ји под виг, у акци ји Вечер
њих ново сти за нај пле ме ни ти ји под виг 
годи не. Пла ке та је уру че на Мило ра до вој 
уни ци Алек сан дри. Под се ти мо, Мило рад 
је боре ћи се про тив пла хо ви те реке, јед
ном руком коју је имао, смо гао сна ге да 
изгу ра уну ку пре ма оба ли и у тре нут ку 
нестао под водом. Љ. Ј.

СТА РА ПАЗО ВА И РУМА

Зајед нич ки
у про јек ту ЕУ

Општи на Ста ра Пазо ва у сарад њи са 
Општи ном Рума спро во ди про је кат под 
нази вом „Инте гри са ни при ступ упра вља
ња јав ном сво ји ном у општи на ма Ста ра 
Пазо ва и Рума“ који се поред соп стве них 
сред ста ва локал них само у пра ва, финан
си ра сред стви ма Европ ске уни је укуп не 
вред но сти више од 173 хиља де евра.

У име општи не Ста ра Пазо ва уго вор је 
кра јем јану а ра, пот пи са ла помоћ ни ца 
пред сед ни ка општи не Мари на Савић. 
Ово је један од 18 про је ка та који ће се 
спро во ди ти у наред них годи ну до годи ну 
и по дана у обла сти упра вља ња имо ви
ном на локал ном нивоу, а укуп на вред
ност свих про је ка та је пре ко 3,5 мили о на 
евра.

Про је кат се реа ли зу је у сарад њи са 
Мини стар ством држав не упра ве и локал
не само у пра ве, Мини стар ством финан
си ја и Стал не кон фе рен ци је гра до ва и 
општи на. 

С. С.

ВОЈ КА

Катин 100. рођен дан
У поро ди ци Чор та но вач ки у Вој ки, 14. 

фебру ар ове годи не био је вео ма зна
ча јан. Упра во на тај дан, пре 100 годи
на, рође на је њихо ва мај ка, бака и 
пра ба ка Ката, коју су изне на ди ли тор

том, на којој је ста јао тро ци фре ни број.
Годи не су ипак учи ни ле сво је, те сла

би је чује, при ча и теже се кре ће од пре 
неко ли ко дана, сазна ли смо од њених 
уку ћа на. Није има ла лак живот, али је 
кроз њега хра бро кора ча ла. Бави ла се 
пољо при вре дом и од сво је три на е сте па 
све до пре пет годи на, није се одва ја ла 
од шива ће маши не.

И сада мир но при хва та све што јој 
живот доно си, не жали се ни нашта.  
Њена десна рука јој је сна ја Нада, која 
увек на овај дан оку пља поро ди цу уз 
све ча ну трпе зу. Сво јим дола ском све је 
изне на дио пред сед ник Месне зајед ни
це, који је покло нио сла вље ни ци сли ку 
са ликов не коло ни је, уз жељу да пожи ви 
још дуго годи на.

Бака Ката има јед ног сина, четво ро 
уну ча ди и сед мо ро пра у ну ча ди, који је 
мно го воле и пошту ју, јер их је заду жи ла 
сво јом пажњом, бри гом и љуба вљу. Од 
род би не је доби ла мно го покло на, а сти
хо ве јој је покло нио песник из Вој ке, 
Сте ван Кораћ Шеле. З. К.

СТА РО ПА ЗО ВАЧ КА ГАЛЕ РИ ЈА 
Акри ли на плат ну 

У Гале ри ји „Мира Брт ка“ у Ста рој Пазо
ви отво ре на је изло жба радо ва Срђа на 
Мишко ви ћа из Бео гра да.

По зани ма њу машин ски инже њер, 
Мишко вић се 30 годи на бави сли кар
ством и ово је њего ва прва само стал на 
изло жба, коју је отво рио Зоран Чали ја, 
ака дем ски сли кар и члан Умет нич ког 
саве та ста ро па зо вач ке гале ри је. 

Аутор се пред ста вља са 13 акри ла на 
плат ну, који оби лу ју рас ко шним груп ним 
пор тре ти ма и засеб ним лико ви ма, а 
посе ти о ци ће ова дела моћи да погле да
ју до кра ја месе ца, сва ким рад ним даном 
од осам до 14 часо ва, а гале ри ја се у 
вечер њим сати ма или викен дом, отва ра 
уко ли ко се посе те наја ве. 

З. К.
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СВЕТИ ТРИФУН У ИРИГУ

Обележена слава Општине
и Српске читаонице

Реза њем и осве ће њем слав ског 
кола ча, у згра ди Општи не и у 
при су ству број них гости ју, Ири

жа ни су обе ле жи ли сво ју сла ву, Све
тог Три фу на.

После осве ће ња слав ског кола ча, 
сла ву пред став ни ци ма локал не само
у пра ве, али и свим Ири жа ни ма чести
тао је про то је реј Дар ко Јелић.

Он је рекао, да они који упра вља ју 
овом општин ском зајед ни цом тре ба 
да делу ју мудро, са вољом, поште
њем и љуба вљу, она ко како би Све ти 
Три фун могао пред Богом да посве
до чи да су ради ли часно, поште но и 
добро  за корист свих оних који овде 
живе и за напре дак општи не, али и 
напре дак целе наше држав не зајед
ни це.

Гости ма се потом обра тио дома
ћин Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не и захва лио сви ма који су 
дошли да зајед но са њима обе ле же 
Све тог Три фу на. Сте ван Кази ми ро вић 
je, гово ре ћи о амби јен ту у којем се ове 
годи не сла ви, иста као да је када је 
раз вој ири шке општи не у пита њу, сва
ка годи на све боља. 

– Ту мислим  на раз вој пољо при вре
де, одно сно воћар ства и вино гра дар
ства и раз вој тури зма. То смо пре по
зна ли као нешто што је бит но за нас. 

За пар дана пот пи су јем два уго во ра 
 за ста зу здра вља у Врд ни ку, чија је 
вред ност око 150 мили о на дина ра и 
сана ци ју и рекон струк ци ју сани тар них 
чво ро ва у врти ћу у Врд ни ку, вред но
сти три мили о на дина ра. У Шатрин
ци ма уско ро кре ће мо са рекон струк
ци јом згра де Дома кул ту ре, почет ком 

сле де ћег месе ца рас пи су је мо јав ну 
набав ку и оче ку јем поче так радо ва 
до маја – рекао је Сте ван Кази ми ро
вић, под се тив ши и на вели ки посао на 
гаси фи ка ци ји ири шке општи не, која 
ће тра ја ти две годи не.

Један од гости ју на ири шкој сла ви 
је био и Милан Кова че вић, заме ник 

Стеван Казимировић

Ломљење славског колача

Милан Ковачевић
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покра јин ског секре тар за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и наци о нал не мањи
не. Он је иста као да је еви дент но 
напре до ва ње ири шке општи не.

 – У сег мен ту обра зо ва ња је доста 
ура ђе но у про те клих пар годи на, у 
наред ним дани ма ће бити и раз го во
ра веза но за упис уче ни ка у сред ње 
шко ле. Ириг има потре ба за рад ни
ци ма одре ђе них стру ка у уго сти тељ
ству кува ри ма, посла сти ча ри ма, с 
обзи ром  на то да се овде све више 
ула же у тури зам. Логич но је да на 
пади на ма Фру шке горе и Наци о нал
ног пар ка, упра во тури зам буде носе
ћа при вред на гра на. Ири жа ни има ју 
и озби љан про је кат изград ње спорт

ске хале и Дома уче ни ка и то је изве
сно да ће се гра ди ти. Обно вље на је 
основ на и сред ња шко ла у Ири гу, као 
и вели ки број под руч них оде ље ња. 
Желим пуно успе ха у раду менаџ мен
ту и свим гра ђа ни ма ири шке општи не 
– рекао је Кова че вић.

Федор Пушић, дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој је ука зао да је Све ти 
Три фун заштит ник вино гра да и вино
гра да ра па није ни чудо да је то сла ва 
Ири га.

 – Ми смо иза бра ли тај пра вац раз
во ја воћар ства и вино гра дар ства, 
зато има мо доста мани фе ста ци ја 
веза них за вино. У ири шкој општи
ни има око 500 хек та ра вино гра да, 

а може да буде и више, јер су јужне 
пади не Фру шке горе иде ал не за вино
гра дар ство, пого то во белих сор ти као 
што су ризлинг, шар до не, тра ми нац…
Уз добро вино има мо и добру хра ну 
и добар сме штај, пого то во у Бањи 
Врд ник и зато је наше основ но опре
де ље ње тури зам – иста као је Федор 
Пушић.

На дан Све тог Три фу на тра ди ци о
нал но, вла сни ци вино гра да изла зе у 
атар, оре зу је се прва лоза и дома ћи ни 
гле да ју, како је вино град под нео ниске 
тем пе ра ту ре. 

Крсну сла ву Све тог Три фу на и Дан 
чита о ни це је 14. фебру а ра обе ле жи
ла и Срп ска чита о ни ца у Ири гу, која 
је про те кла у зна ку обе ле жа ва ња 177 
годи на од осни ва ња ове кул тур не 
инсти ту ци је, нај ста ри је у Срба, као и 
доде ле 37. награ де Луча.

Ова награ да се доде љу је за допри
нос раз во ју кул ту ре и кул тур ног ства
ра ла штва у ири шкој општи ни, а њу је 
доби ла Весна Петро вић, библи о те
кар касавет ни ца у пен зи ји, из Срем
ске Митро ви це. Она је Лучу доби ла 
за сво је актив но сти у окви ру про јек
та Ката лог библи о те ка фру шко гор
ских мана сти ра, који реа ли зу је још 
од 2009. годи не, а од 2015. годи не је 
у про је кат укљу че на и Срп ска чита о
ни ца у Ири гу, као носи лац поме ну тог 
про јек та.

Весна Петро вић је иста кла да јој 
је дра го што је ову зна чај ну награ
ду доби ла за свој про је кат Ката лог 
библи о те ка фру шко гор ских мана сти
ра, који има за циљ обно ву мана стир

Риви ца – Све ти Три фун у вино гра ди ма

Драгана Милошевић Федор Пушић
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ских библи о те ка, бога ће ње фон до ва 
покло ном, изра ду ката ло га ста ре и 
рет ке књи ге Дими три ја Цами ло ви ћа и 
ком плет ну обно ву рада мана стир ских 
библи о те ка, по пра ви ли ма библи о теч
ког посло ва ња. 

–  Про шла годи на, за коју сам и 
доби ла награ ду, била је зна чај на у 
нашем раду: библи о граф ски смо попи
са ли књи ге у мана сти ру Јазак, При ви
на Гла ва и Рако вац, спре ма мо нови 
ката лог за обја вљи ва ње, ура ди ла сам 
библи о те ку Епар хи је Срем ске која је 
сада модер на библи о те ка са више од 
5.000 књи га, ура ђен је про је кат за рад 
у библи о те ци Кар ло вач ке бого сло ви је 
који се реа ли зу је ове годи не.

– Ако човек ради оно што воли то је 
јако бит но, али је бит но и ако је награ

ђен за тај свој рад. Када смо поче ли 
про је кат 2009. годи не, Фру шка гора је 
има ла 17 мана сти ра, а сада има 23 
мана сти ра. Посао смо завр ши ли у 15 
мана сти ра, нисмо у Шиша тов цу и Бео
чи ну, а у пла ну су нам и нови мана сти
ри. Морам иста ћи да је ФТН у Новом 
Саду свим библи о те ка ма покло нио 
БИСИС про грам за елек трон ску обра
ду пода та ка, и сви фон до ви мана сти
ра ће бити пове за ни и доступ ни на 
интер не ту, када се цео посао окон ча 
– рекла је добит ни ца Луче.

Сла ви и доде ли награ де Луча у Срп
ској чита о ни ци у Ири гу је при су ство ва
ла и Дра га на Мило ше вић, покра јин ска 
секре тар ка за кул ту ру, јав но инфор ми
са ње и вер ске зајед ни це. 

– Данас је вели ки јуби леј, 177 годи
на посто ја ња Срп ске чита о ни це која 
је наше кул тур но бла го. Ириг и Чита

о ни ца су и сим бол про све ти тељ ства, 
не само гео граф ски појам. Ми подр жа
ва мо рад Срп ске чита о ни це, али и у 
целој Покра ји ни доста смо издво ји ли 
за опре ма ње и рекон струк ци ју кул тур
них обје ка та. Ми смо про шле годи не 
пома га ли нашим библи о те ка ма и овој 
Чита о ни ци и тако ће бити и убу ду ће – 
обе ћа ла је Дра га на Мило ше вић. Она 
је дода ла да су ове награ де важне, јер 
се често забо ра вља ју људи који воде 
бри гу о нашем кул тур ном бла гу. 

– Нека да ми то гле да мо као лич ни 
енту зи ја зам, али тако не би тре ба
ло да буде, већ ће такви људи има ти 
подр шку инсти ту ци ја какав је и наш 
Секре та ри јат. Зато је важно да пре по
зна мо те поје дин це, енту зи ја сте, јер 
су они чува ри нашег кул тур ног бла га и 
наслед ства, да им помог не мо да то и 
даље раде – каза ла је Дра га на Мило
ше вић.

Вера Нов ко вић, дирек тор ка Срп ске 
чита о ни це је под се ти ла да је Све ти 
Три фун патрон Срп ске чита о ни це од 
осни ва ња, од 1842. годи не.

– Весна Петро вић је ову награ ду 
доби ла за свој десе то го ди шњи рад на 
про јек ту Ката лог библи о те ка фру шко
гор ских мана сти ра, а посеб но је про
шле годи не доста тога ура ђе но. Зато 
је и заслу жи ла да буде 37. Лучо но ша 
– рекла је Нов ко вић.

После обре да сече ња слав ског 
кола ча, Вера Нов ко вић је поздра ви
ла госте, украт ко под се тив ши на рад 
Срп ске чита о ни це у про шлој годи
ни, који је донео доста актив но сти и 
поред скром них сред ста ва и малог 
бро ја запо сле них. 

Обра зло же ње за доде лу награ де 
Весни Петро вић је про чи тао Тодор 
Бјел кић, пред сед ник жири ја.

У све ча ном про гра му је уче ство вао 
хор Кар ло вач ке бого сло ви је.

С. Џаку ла

Свечаност у Српској читаоници

Добитница „Луче“ Весна Петровић, Вера Новковић и Тодор Бјелкић
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У ШАТРИН ЦИ МА КОД ИРИ ГА СВЕ МАЊЕ ДЕЦЕ

Учи те љи ца до посла
сти за ла и ком бај ном

Сед мо го ди шња Еле на Михај лик 
једи на је уче ни ца првог раз ре
да Основ не шко ле „Доси теј 

Обра до вић“ у Шатрин ци ма надо мак 
Ири га. Она ђач ку клу пу дели са још 
два дру га ра Нема њом Јови ћем, Алек
сан дром Џаи ћем и дру га ри цом Дра га
ном Џаић, који су уче ни ци четвр тог 
раз ре да.

Пре само јед ну деце ни ју у овој шко
ли било је укуп но 40 уче ни ка, а данас 
их је све га десет и то у два ком би но
ва на оде ље ња, што је забри ну ло 
настав но осо бље да би због све 
мањег бро ја деце, и шко ла вре ме ном 
могла да се уга си.

Село Шатрин ци, које је пре ма зад
њем попи су из 2011. годи не има ло 
око 370 ста нов ни ка, ско ро 90 одсто 

чине мешта ни мађар ске наци о нал но
сти, док су оста ли Срби. Зато и није 
чуд но што је у шко ли поред енгле ског 
јези ка уве ден и мађар ски, али он се 
само редов но учи, док се наста ва 
одви ја на срп ском. У две одво је не 
учи о ни це, две учи те љи це  Мил ка 
Три ву но вић пре да је уче ни ци ма 1. и 4. 
раз ре да, а Алек сан дра Крна јац 2. и 3. 
раз ре ду.

– У овој шко ли радим пуних 18 годи
на и ово је први пут отка ко сам овде 
да има мо само јед ног уче ни ка првог 
раз ре да, каже са сетом учи те љи ца 
Мил ка, и дода је, да  им је мно го боље 
за рад када има више деце у раз ре ду.

– Ова ко не може мо да офор ми мо 
гру пе, а и Еле ни би било лак ше када 
би има ла свог вршња ка са којим би 

дели ла зна ње – каже учи те љи ца.
У дру гом ком би но ва ном оде ље њу, 

Давор Стон чик уче ник 3. раз ре да, 
једи ни је дечак у учи о ни ци. Он ђач ке 
клу пе дели са девој чи ца ма Ланом 
Вар га, Аном Кере стеш, Ани том Репаш 
и Даја ном Сеге ди, али и са Кри сти ном 
Вин це, која је сада једи на уче ни ца 
дру гог раз ре да. Давор каже да се 
лепо осе ћа у жен ском дру штву и да 
му дру га ри це и те како пома жу када 
негде зап не, али да би му при јао и по 
који дру гар у оде ље њу.

– Иако их је мало у учи о ни ци, током 
наста ве вла да див на атмос фе ра. 
Пажљи во слу ша ју на часо ви ма, међу
соб но се пома жу, ствар но су добра 
деца –  гово ри учи те љи ца Алек сан
дра, која већ три годи не ради у овој 
шко ли и путу је из Новог Сада у 
Шатрин це.

– Када сам поче ла да радим био је 
про блем са пре во зом, лако ми је било 
да стиг нем до Ири га, али до Шатри на
ца тешка мука, па сам се до шко ле 
вози ла трак то ром, брзом поштом, у 
ком бај ну, све зави си ко би ми стао да 
ме пове зе до села, како бих сти гла на 
наста ву – при се ћа се кроз смех, учи
те љи ца Алек сан дра, док Сања Нико
лић, дирек тор ка ове шко ле није реши
ла и тај про блем, тако што јој је обез
бе ди ла так си пре воз. С. Костић

У наред ној школ ској годи ни биће 
три прва ка, али број деце у овој шко
ли оста ће исти, јер одла зе три уче ни
ка која су сад четвр ти раз ред.

Исти број деце

Учи те љи ца Алек сан дра Крна јац са ђаци ма

Учи те љи ца Мил ка Три ву но вић (прва с лева) Еле на Михај лик
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ДОЊИ ТОВАР НИК: УДРУ ЖЕ ЊЕ
ЖЕНА СУНЧЕВЦВЕТ

Први рoђен дан
Удру же ње жена Сун чев цвет из Доњег Товар ни ка 

про сла ви ло је у субо ту 9. фебру а ра, у кру гу при ја тељ
ских удру же ња из пећи нач ке општи не, али и из сусед
них општи на  Руме, Срем ске Митро ви це, Ста ре Пазо
ве, Ири га, Шида, Обре нов ца и Сур чи на, покро ви те ља 
и спон зо ра годи шњи це, прву годи ну посто ја ња и рада. 

Како нам је рекла Лепо са ва Сте па но вић пред сед ни ца 
УЖ Сун чев цвет, чла ни це овог удру же ња потру ди ле су 
се да током про те кле годи не на досто јан начин про мо ви
шу тра ди ци ју сво га кра ја и да на број ним мани фе ста ци
ја ма раз ме њу ју иде је и иску ства са при ја тељ ским удру
же њи ма.

АУСТРИЈСКИ САЛИНЕН ПОСЛУЈЕ У ШИМАНОВЦИМА ОД 2010. ГОДИНЕ

Бележе стални раст промета

Ком па ни ја Сали нен је нај ве ћи 
аустриј ски про из во ђач соли, који 
тре нут но послу је у осам зема ља 

све та. Дистри бу тив ни цен тар у Шима
нов ци ма отво ри ла је 2010. годи не и од 
тада је при сут на на срп ском тржи шту, 
а из дистри бу тив ног цен тра у општи
ни Пећин ци снаб де ва и тржи ште Црне 
Горе и Босне и Хер це го ви не, иако 
већи ну про ме та чини срп ско тржи ште. 
Ком па ни ју је недав но посе тио пред
сед ник општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, а са исто ри ја том ком па ни је и 
радом дистри бу тив ног цен тра, упо зна
ла га је дирек тор ка Дубрав ка Сави чић.

– Тра ди ци ја пре ра де соли у Аустри
ји сеже још из шесна е стог и седам на
е стог века, а Сали нен је до деве де се
тих годи на про шлог века био држав на 
ком па ни ја, када пре ра ста у акци о нар
ско дру штво и од тада до данас про из
вод ња соли је удво стру че на. Данас, са 
про из вод њом од пре ко мили он тона 
соли годи шње, Сали нен је 10 пута 
већи од тузлан ске сола не. И дистри
бу тив ни цен тар у Шима нов ци ма од 

свог отва ра ња 2010. годи не беле жи 
стал ни раст поме та. Поче ли смо са 
9.000 тона годи шње, а данас са бли зу 
700 актив них купа ца има мо про мет од 
35.000 тона годи шње. Кон це три са ни 
смо на инду стриј ске куп це и тре нут но 
покри ва мо око 70 одсто инду стриј ских 
купа ца у Срби ји. Задо вољ ни смо лока
ци јом у Шима нов ци ма, као и сарад
њом са пећи нач ком локал ном само у
пра вом. У тре нут ку када смо дошли, 
про блем су нам били чести нестан ци 
стру је, али је то у међу вре ме ну откло
ње но. Задо вољ ни смо и функ ци о ни са
њем кому нал них услу га, а одго ва ра ла 
би нам боља пут на инфра струк ту ра. 
Ми редов но изми ру је мо све сво је оба
ве зе пре ма држа ви и општи ни и обзи
ром да нисмо про из во ђа чи, нема мо 
неких вели ких прох те ва пре ма локал
ној само у пра ви. Лока ци ја у Шима нов
ци ма је већ поста ла пре по зна тљи ва 
куп ци ма и нема мо наме ру да је мења
мо – рекла нам је Сави чић.

Пред сед ник Трбо вић је нагла сио 
да је кон стан тан рад на уна пре ђе

њу инфра струк ту ре у инду стриј ским 
зона ма трај но опре де ље ње Општи не 
Пећин ци.

– У Шима нов ци ма је у послед њих 
неко ли ко годи на доста тога ура ђе
но на уна пре ђе њу кому нал не и пут
не инфра струк ту ре, што је изу зет но 
важно, не само за при вла че ње нових 
инве сти ци ја, већ и да бисмо ком па
ни ја ма и пред у зе ћи ма која већ послу
ју у нашој општи ни обез бе ди ли што 
ква ли тет ни је усло ве за при вре ђи ва
ње. Нарав но да кори сти од тога има 
и локал но ста нов ни штво, које тако ђе 
кори сти сву посто је ћу инфра струк ту
ру од кана ли за ци је, пре ко фабри ке 
воде, до рекон стру и са них сао бра ћај
ни ца у Голу би нач кој и Крње ше вач кој 
ули ци. На наше вели ко задо вољ ство, 
инве сти то ри и даље дола зе у нашу 
општи ну и инду стриј ске зоне се и 
даље раз ви ја ју и про ши ру ју, а локал на 
само у пра ва ће и у будућ но сти насто
ја ти да инфра струк тур но испра ти тај 
раз вој – рекао је први човек пећи нач
ке општи не.

мр Жељ ко Трбо вић са дирек тор ком Дубрав ком Сави чић
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ЛОВАЧ КО ДРУ ШТВО ПЕЋИН ЦИ

Добар поглед у будућ ност

Пово дом вели ког јуби ле ја  110 
годи на од осни ва ња, Ловач ко 
дру штво Пећин ци је 15. фебру а

ра орга ни зо ва ло Ловач ки бал којем су, 
поред лова ца из пећи нач ке општи не, 
при су ство ва ли и покра јин ски секре
тар за пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство др Вук Радо је вић, пред
сед ни ца Скуп шти не општи не Пећин
ци Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки 
и њен заме ник Алек сан дар Јови чић, 
пред сед ник Ловач ког саве за Срби је 
Бра ти слав Ћир ко вић, заме ник пред
сед ни ка Ловач ког саве за Вој во ди не 
проф. др Милош Беу ко вић и дру ги. 

По речи ма пред сед ни ка пећи нач
ких лова ца Небој ше Гаји ћа, Ловач ки 
бал није слу чај но орга ни зо ван баш на 
Сре те ње, зна ча јан држав ни пра зник, 
јер су упра во те вече ри наја вље ни 
вели ки дога ђа ји не само за лов це, већ 
и за све жите ље наше општи не. 

– Неко ли ко годи на није било при ли
ке за ова кве мани фе ста ци је као и за 
актив но сти на уна пре ђе њу тури стич
ких, комер ци јал них и оста лих потен
ци ја ла лов ства у Пећин ци ма. Про шле 
годи не смо запо че ли актив но сти на 
моти ва ци ји мла дих да поста ну чла но
ви Удру же ња, у циљу зашти те при ро
де и зашти те дивља чи у нашој општи
ни. Дру штво за сада има 43 чла на, 
али оче ку је мо да се број зна чај но 
пове ћа у наред ном пери о ду, када 
лов ци доби ју боље усло ве за сво је 
актив но сти. Наи ме, наше Дру штво је 
једи но ловач ко дру штво у Вој во ди ни 
које нема свој дом. Има мо про сто ри ју 
коју нам је локал на само у пра ва усту
пи ла на кори шће ње, а оче ку јем да 
ћемо још ове годи не упра во уз помоћ 
општи не, као и Покра јин ског секре та
ри ја та за пољо при вре ду, изгра ди ти 

пра ви, савре ме ни ловач ки дом какав 
и заслу жу је мо. Про шле годи не смо 
изгра ди ли воли је ру  за чува ње фаза
на, а ове годи не има ће мо и сво ју кућу 
– рекао нам је Небој ша Гајић. 

Бра ти слав Ћир ко вић, пред сед ник 
Ловач ког саве за Срби је, под се тио је 
да је лов ство међу првим обли ци ма 
орга ни зо ва ног дело ва ња људи. Вој во
ди на, као пер ја ни ца раз во ја лов ства у 
Срби ји, може да се похва ли ловач ким 
дру штви ма која има ју тра ди ци ју дужу 
од јед ног века, међу који ма је и Дру
штво из Пећи на ца. 

– Ловач ка орга ни за ци ја није на 
нај бо љи начин схва ће на у све ту. У 
послед ња три месе ца мно го ради мо 
на инфор ми са њу јав но сти о зна ча
ју лов ства и о чиње ни ци да је ловац 
на првом месту чувар при ро де. Ловац 
мора на пра ви начин да реа гу је и када 
се нађе у при ли ци, и у непри ли ци, 
његов пре вас ход ни циљ није одстрел 
дивља чи, већ бри га о њој  он пра ви 
поји ли шта и хра ни ли шта, мора да се 
бори да интен зив на пољо при вре да 
и пре ко мер но кори шће ње пести ци да 
не угро зе био ди вер зи тет и дивљач, 
а да при том не забо ра ви ни инте ре
се пољо при вред ни ка. У Срби ји има 
више од 80.000 лова ца, мислим да 
не посто ји орга ни за ци ја са број ни јим 
члан ством, а Ловач ки савез Срби је је 
кућа свих ловач ких дру шта ва Срби је 
– рекао је Бра ти слав Ћир ко вић. 

Дав не 1956. годи не, на ску пу лова
ца у Нишкој Бањи, уста но вље на су 
ловач ка при зна ња која се од тада 
доде љу ју орга ни за ци ја ма и поје
дин ци ма за посеб не заслу ге. Бра ти
слав Ћир ко вић је Ловач ком дру штву 
Пећин ци, доде лио нај ви ше при зна
ње Ловач ког саве за Срби је  Злат ну 

пла ке ту за ловач ке заслу ге. Тако ђе 
је доде лио орде не заслу жним лов ци
ма из Пећи на ца, Жива ну Плав ши ћу и 
Живо ра ду Фили по ви ћу. 

Пред сед ник Ловач ког дру штва 
Пећин ци Небој ша Гајић, доде лио је 
пла ке те Ловач ког дру штва за допри
нос у раз во ју лов ства и подр шку у 
раду Општи ни Пећин ци, Ловач ком 
Саве зу Срби је и Ловач ком саве зу 
Вој во ди не. У име пећи нач ке локал
не само у пра ве, при зна ње је при ми
ла пред сед ни ца Скуп шти не општи не 
Пећин ци Дубрав ка Кова че вић Субо
тич ки. 

Ловач ки бал у Пећин ци ма про те
као је у весе лој атмос фе ри, али 
је био мно го више од заба ве за 

лов це, био је то вео ма кори стан скуп 
за све који се баве пољо при вре дом и 
лов ством. Наи ме, покра јин ски секре
тар за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство др Вук Радо је вић, поздра
вља ју ћи скуп лова ца, изра зио је задо
вољ ство што се нала зи у Пећин ци ма 
и спрем ност да раз го ва ра са Пећин
ча ни ма о свим важним тема ма веза
них за пољо при вре ду. Мно ги су те 
вече ри доби ли важне инфор ма ци је о 
томе на који начин могу да кон ку ри
шу за сред ства Секре та ри ја та, којих 
ове годи не у буџе ту, како је рекао, 
има више него обич но и на рас по
ла га њу су свим пољо при вред ни ци
ма, ловач ким удру же њи ма и дру гим 
поје дин ци ма или орга ни за ци ја ма који 
има ју добар про грам или пра ву иде ју 
из обла сти које покри ва овај секре та
ри јат. При том, нагла сио је Радо је вић, 
струч не слу жбе Секре та ри ја та су на 
рас по ла га њу сви ма који ма је потреб
на помоћ при ли ком кон ку ри са ња за 
рас по ло жи ва сред ства.

Уручена признања
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА 

Сма ње на неза по сле ност
На сед ни ци Општин ског 

већа Општи не Пећин ци, 
одр жа ној 12. фебру а ра, 

већ ни ци су утвр ди ли Пред лог 
локал ног акци о ног пла на запо
шља ва ња у општи ни Пећин ци 
за 2019. годи ну, којим је пред
ви ђе но сма ње ње неза по сле
но сти у нашој општи ни од 10 
одсто током 2019. годи не. Како 
је обра зло жи ла начел ни ца 
пећи нач ке Општин ске упра ве 
Дра га на Крстић, ово го ди шњим 
Локал ним акци о ним пла ном 
запо шља ва ња пред ви ђе не су 
чети ри мере, које ће локал
на само у пра ва реа ли зо ва ти 
током 2019. годи не.

– Реч је о мера ма које смо 
спро во ди ли и током прет ход
них годи на, а то су Струч на 
прак са, Јав ни радо ви, Сајам 
запо шља ва ња и Суб вен ци је 
за само за по шља ва ње. Пред
лог Локал ног акци о ног пла
на запо шља ва ња је ускла ђен 
са Наци о нал ном стра те ги јом 
запо шља ва ња, а Општин
ско веће ће га доста ви ти на 
усва ја ње Скуп шти ни општи
не Пећин ци на првој наред
ној сед ни ци – обра зло жи ла је 
Крстић и дода ла да је, пре ма 
пода ци ма Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње, у општи
ни Пећин ци 1. децем бра било 
753 неза по сле на лица, док је у 

исто вре ме про шле годи не на 
еви ден ци ји било 872 неза по
сле на лица, што пред ста вља 
ума ње ње бро ја неза по сле них 
од 14 одсто у пери о ду од годи
ну дана.

На истој сед ни ци већ ни ци су 
усво ји ли и Опе ра тив ни план 
Мобил ног тима за соци јал
но укљу чи ва ње Рома општи
не Пећин ци за 2019. годи ну. 
Начел ни ца Крстић је под се
ти ла да је Мобил ни тим фор
ми ран у окви ру Про јек та Тех
нич ка помоћ за уна пре ђе ње 
живот них и стам бе них усло ва 
ром ске попу ла ци је у нефор

мал ним насе љи ма, који уз 
подр шку Деле га ци је Европ ске 
Уни је и Вла де Репу бли ке Срби
је, спро во де Мини стар ство 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре и Кан це ла ри ја 
за људ ска и мањин ска пра ва.

– Мобил ни тим делу је у 
обла сти обра зо ва ња, ста но
ва ња, запо шља ва ња, здрав
ства и соци јал не зашти те, а 
при мар ни циљ је побољ ша ње 
поло жа ја Рома у нашој локал
ној зајед ни ци. Ана ли зом ста
ња Мобил ни тим је дошао до 
мера које су кључ не за ову 
годи ну, посеб но у Пећин ци ма, 

Шима нов ци ма, Кар лов чи ћу, 
Попин ци ма и Доњем Товар ни
ку, где се нала зе нај ве ћа ром
ска насе ља у нашој општи ни. 
У општи ни Пећин ци пре ма 
послед њем попи су живи 1.008 
при пад ни ка ром ске наци о
нал не зајед ни це, а пећи нач ка 
локал на само у пра ва, у сарад
њи са Удру же њем Рома, већ 
годи на ма кон ти ну и ра но ради 
на побољ ша њу усло ва живо
та у ром ским насе љи ма и на 
што све о бу хват ни јем укљу чи
ва њу ром ске деце у обра зов ни 
систем – рекла је начел ни ца 
Крстић.

КУПИНОВО И ДОЊИ ТОВАРНИК

Саветовање за пољо при вред ни ке
Пре да ва њи ма у Купи но ву и Доњем 

Товар ни ку, која су одр жа на у сре ду, 
13. фебру а ра и четвр так, 14. 

фебру а ра, завр ше на је еду ка ци ја за 
пољо при вред не про из во ђа че са тери то
ри је пећи нач ке општи не, коју су орга ни
зо ва ли 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.

На пре да ва њи ма, пољо при вред ни 
про из во ђа чи су били у при ли ци да од 
струч них сарад ни ка ПСС Срем ска 
Митро ви ца чују мно го број не саве те  од 
при пре ме земљи шта, гре ша ка и про бле
ма са који ма се пољо при вред ни ци нај че
шће сусре ћу, пре ко зашти те биља, 
ђубре ња и нај че шћих боле сти пше ни це 
и куку ру за до акту ел них суб вен ци ја и 
ИПАРД про гра ма, као и да чују који су 
акту ел ни хибри ди куку ру за нашег позна

тог инсти ту та за куку руз Земун Поље.
Како нам је рекла Мари ја на Панић, 

пред сед ни ца Удру же ња пољо при вред
них про из во ђа ча општи не Пећин ци, 
задо вољ на је одзи вом пољо при вред ни
ка у Пећин ци ма, Купи но ву и Доњем 
Товар ни ку, а вели ку заин те ре со ва ност 
пољо при вред ни ци су, каже, пока за ли за 
раз не боле сти пше ни це и куку ру за, које 
су могли и да виде на слај до ви ма, али и 
за саве те веза не за саму сетву и доступ
не суб вен ци је у сто чар ству.

При сут ним пољо при вред ним про из во
ђа чи ма су на пре да ва њу у Пећин ци ма 
уру че не и ана ли зе земљи шта које су 
ради ли јесе нас, као и пољо при вред ни
ци ма који су при су ство ва ли пре да ва њу у 
Купи но ву.

Пољо при вред ни про из во ђа чи са тери
то ри је општи не Пећин ци, о недав ним 
еду ка ци ја ма оба ве шта ва ни су и путем 
СМС сер ви са, који пећи нач ко Удру же ње 
пољо при вред них про из во ђа ча при ме њу
је од окто бра 2017. годи не, а број кори
сни ка овог сер ви са од окто бра 2018. 
годи не до данас уве ћао се за 100, што 
пока зу је вели ко инте ре со ва ње пећи нач
ких пољо при вред ни ка за ову услу гу.

Са седнице
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ИНЂИ ЈА ТИ ВА НАГРА ЂУ ЈЕ МЛА ДЕ И ТАЛЕН ТО ВА НЕ СУГРА ЂА НЕ

Сара Мило ше вић
лич ност годи не
Удру же ње Инђи ја ти

ва, по први пут ове 
годи не, доде ли ло је 

награ ду Лич ност годи не 
по избо ру гра ђа на Инђи је. 
Гра ђа ни су директ ним гла
са њем путем Инста гра ма 
бира ли лич ност годи не, а 
побед ник је мла да науч ни ца 
и уче ни ца Гим на зи је Сара 
Мило ше вић. Њој је у Град
ској библи о те ци у сре ду, 13. 
фебру а ра уру че на пла ке та, 
као и покло ни.

Сара Мило ше вић је по 
све му дру га чи ја, а опет иста 
као сви њени вршња ци. Њој 
је у новем бру про шле годи не 
уру че на награ да за про на ла
зак  Моди фи ка ци ја бари јум 
тита на та допи ра ног лан та
ном и потен ци јал на при ме на 
 у окви ру кон кур са Свет ске 
орга ни за ци је за инте лек ту
ал ну сво ји ну (WIPО), који је 
спро ве ден у чети ри кате го
ри је так ми че ња.

– Бавим се раз ли чи тим 
истра жи ва њи ма и ове годи
не сам има ла вели ких успе
ха на так ми че њи ма. Доби ла 
сам и при зна ње москов ског 
уни вер зи те та „Ломо но сов“ 
за успе шног мла дог науч ни
ка – иста кла је Сара Мило
ше вић, лич ност годи не и 
уче ни ца Гим на зи је, и дода ла 
да ће шко ло ва ње наста ви ти 

на неком од факул те та, који 
су уско пове за ни са њеним 
инте ре со ва њи ма.

Из Удру же ња Инђи ја ти ва 
исти чу, да ће избор за лич
ност годи не поста ти тра ди
ци ја, те да је Сара само прва 
у низу мла дих и обра зо ва них 
људи, који ће бити награ ђе
ни за успе хе које пости жу 
током шко ло ва ња или рада 
у одре ђе ним обла сти ма.

– Нама је изу зет на част 

што смо награ ду за лич ност 
годи не уру чи ли Сари Мило
ше вић. Ми смо, на Инста
грам гру пи нашег удру же
ња, орга ни зо ва ли гла са ње 
и Сара је убе дљи во одне ла 
побе ду – обја шња ва Љуби
ца Трку ља из Удру же ња 
Инђи ја ти ва.

Удру же ње Инђи ја ти ва 
оку пља мла де, који желе 
да про ме не свој град и соп
стве ним зала га њем напра

ве боље место за живот. 
Удру же ње је осно ва но 2017. 
годи не у возу, а целу при
чу покре ну ли су сту ден ти.  
Њихо ва прва акци ја била је 
у сфе ри умет но сти и улеп
ша ва ња гра да а одно си ла 
се на осли ка ва ње мура ла 
Нико ли Тесли, јер је, како из 
Инђи ја ти ве исти чу, он човек 
који је про ме нио свет, а да 
при том ника да није забо ра
вио ода кле је. М. Ђ.

Сара Мило ше вић

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Посе та коле га са Косова
У посе ти запо сле ни ма у 

ДУ „Дечи ја радост“ у 
Ири гу биле су коле ги

ни це из пред школ ске уста
но ве „Дани ца Јара маз“ из 
Косов ске Митро ви це.

Јеле на Вида но вић, дирек
тор ка „Дечи је радо сти“ каже 
да су кон так ти посто ја ли и 
рани је, али да су сада обно
вље ни уз обо стра ну жељу 
да се про ду бе.

 – Пла ни ра мо пот пи си ва
ње спо ра зу ма о сарад њи, 
а наја вље но је и успо ста
вља ње сарад ње на нивоу 
општи на – каже Јеле на 
Вида но вић.

Гори ца Марин ко вић, 
дирек тор ка пред школ ске 

уста но ве из Косов ске Митро
ви це је рекла да су запо сле
ни и мали ша ни, бора ви ли 
2008. годи не у Врд ни ку, а 
да је сада дого во ре но да се 
сарад ња обно ви. 

– Ту мисли мо на сарад њу 
у циљу уна пре ђе ња вас пит
нообра зов ног рада, раз ме
не иску ста ва, дру же ње деце 
и запо сле них, али и роди
те ља кроз уза јам не посе те 
– рекла је за наше нови не 
Гори ца Марин ко вић.

Посе та ДУ „Дечи ја радост“ 
је упри ли че на 14. фебру а
ра, тако да су гошће при су
ство ва ле и про гра ми ма при
пре мље ним пово дом сла ве 
ири шке општи не. С. Џ. Јела на Вида но вић и Гори ца Марин ко вић
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДР ШКА СТА РИМ ЛИЦИ МА

Да ли је могуће
досто јан стве но ста ре ње?

Ста рење је демо граф ски тренд 
21. века. Низак ната ли тет, 
мигра ци је, начин живо та, али 

и гло ба ли за ци ја дове ли су до тога да 
у Срби ји посто ји вели ки број ста рих 
лица. Пре ма пода ци ма Репу блич ког 
заво да за ста ти сти ку из 2018. годи не 
про сеч на ста рост ста нов ни ка у Срби
ји је 43,1 годи ну те сто га наша земља 
спа да међу три нај ста ри је у Евро пи. 
Чиње ни ца је да ста ра лица у Срби ји 
има ју зна ча јан удео у укуп ној попу
ла ци ји. Сигур но је да ће се тај број 
у будућ но сти пове ћа ва ти. Потре бе 
бри ге о ста рим људи ма биће све нео
п ход ни ја. Поставља се пита ње да ли 
смо као дру штво и држа ва спрем ни 
да омо гу ћи мо досто јан стве ну ста рост, 
ако зна мо сте ре о ти пе који вла да ју 
упра во за ову кате го ри ју наше попу
ла ци је и ако зна мо да смо све међу
соб но оту ђе ни ји? Како бри га о ста рим 
људи ма функ ци о ни ше у Срем ској 
Митро ви ци и да ли посто је сви чини
о ци који ће омо гу ћи ти досто јан стве
но ста ре ње, пита ли смо Воји сла ва 
Мир ни ћа, начел ни ка Град ске упра ве 
за соци јал ну и здрав стве ну зашти ту, 
осо бље  у хима ни тар ној орга ни за ци ји 
Кари тас, као и запо сле не у при ват ном 
ста рач ком дому Оаза Сил ка. 

Начел ник Град ске упра ве за здрав
стве ну и соци јал ну зашти ту исти че да 

је про блем неге ста рих људи пре по
знат у Срем ској Митро ви ци и да се 
локал на само у пра ва тру ди да обез бе
ди што бољу услу гу.

– У Митро ви ци, нажа лост, расте 
про сеч на ста рост ста нов ни штва. 
Веро ват но ће сле де ће истра жи ва ње 
попу ла ци је пока за ти да је про сеч
на ста рост ста нов ни штва и пре ко 43 
годи не. На при мер, у Митро ви ци тре
нут но посто ји око 16.000 пен зи о не

Спо мен ка Лазић и Ксе ни ја Авра мо вић

Воји слав Мир нић

Сва ка
геор нто до ма ћи ца 
покри ва око осам 

кори сни ка и она је 
неки ма од њих и

једи на осо ба која 
их оби ла зи и пру жа, 

можда и једи ну помоћ 
при ли ком хиги је не, 

при пре ме хра не
и слич но. Град

 Срем ска Митро ви ца 
за ову врсту

услу ге издва ја 
7.400.000 дина ра,

каже Војислав
Мир нић
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ра. Град ска упра ва за здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту финан си ра услу гу 
помо ћи у кући. Наше герон то до ма ћи
це оби ла зе ста ра лица, реч је о ско ро 
120 кори сни ка. Кори сни ци су под јед
на ко при сут ни у гра ду и прак тич но у 
свим сели ма на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. Сва ка геор нто до ма ћи ца 
покри ва око осам кори сни ка и она је 
неки ма од њих и једи на осо ба која 
их оби ла зи и пру жа, можда и једи ну 
помоћ при ли ком хиги је не, при пре ме 
хра не и слич но. Град Срем ска Митро
ви ца за ову врсту услу ге издва ја 
7.400.000 дина ра, каже Мир нић.

Тако ђе, Воји слав Мир нић сма тра да 
ће у будућ но сти због демо граф ских 
про ме на бити потре бан и герон то ло
шки цетар.

– Град има наме ру, чак смо и ура
ди ли један про је кат, да изгра ди један 
герон то ло шки цен тар. Међу тим, 
пошто је то један вели ки про је кат, 
мора се води ти рачу на о моде лу по 
ком бисмо изгра ди ли дом за ста ра 
лица. Мора мо у том слу ча ју поста ти 
кон ку рент ни. 

Мир нић наво ди да је међу соб но 
оту ђе ње све чешће код нас, а да је 
упра во у слу ча је ви ма када посто
ји неко коме је потреб на нега у кући 

У Шиду раде два дома 
за ста ра лица. Потре ба за 
уста но ва ма које ће ради ти 
са боле сним и ста рим лици
ма одав но је при сут на.Тако 
да су у Шиду у крат ком вре
мен ском раз ма ку поче ле 
са радом две уста но ве које 
у осно ви има ју исти циљ  
пру жи ти помоћ боле сним, 
немоћ ним, забо ра вље ним 
од нај бли жих, ста рим лици
ма. Дом за ста ра лица Луа
на почео је са радом кра јем 
2011. годи не. У овом дому 
има места за 44 кори сни
ка и нема листе чека ња. 
Укуп но има 12 запо сле них, 
а то су меди цин ске сестре, 
соци јал ни рад ник, него ва
те љи це. Има ју пот пи сан 
про то кол о сарад њи са 
шид ским Домом здра вља, 
Поли ки ли ни ком, те људи 
који су у овом дому има
ју оси гу ра ну и здрав стве ну 
зашти ту. Добро сара ђу ју 
и са шид ским Цен тром за 
соци јал ни рад. Дежур ства 
су током 24 часа. Да би 
бора вак у дому учи ни ли 
што при јат ни јим орга ни
зу ју се дру же ња са децом 
из Пред школ ске уста но
ве  Јели ца Ста ни ву ко вић 
Шиља, удру же њи ма пен зи

о нера и  Црве ним крстом.
Дом за ста ра лица Мом

чи ло вић, ради од 2012.
годи не. Капа ци тет дома 
је 25 лица, а о њима бри
не девет запо сле них међу 
који ма су меди цин ска 
сестра, него ва те љи це и 
соци јал ни рад ник. И овде су 
дежур ства 24 часа, а  има ју 
покрет них, полу по крет них 
и непо крет них кори сни ка. 
Цена на месеч ном нивоу је 
од 250 до 400 евра. 

 Уред ба о намен ским 
тран сфе ри ма  о соци јал
ној зашти ти доне та је 2016. 
годи не. Сва ка општи на у 

Срби ји, углав ном општи
не које при па да ју одре ђе
ним кате го ри ја ма ,а  наша 
општи на је у тре ћем сте пе
ну, што нас је ква ли фи ко
ва ло да доби је мо намен
ски тран сфер. Виде ли смо 
потре бу ста нов ни штва  за 
овом врстом помо ћи, а то 
је помоћ у кући. Већ три 
годи не пру жа мо ту услу гу. 
Мини стар ство  сред ства 
пре ба ци у фебру а ру, мар ту, 
ми рас пи ше мо јав ну набав
ку и до кра ја годи не мора
мо утро ши ти сред ства. 
Зах те ви за дом се под но се 
Цен тру за соци јал ни рад, 

а ста ри кори сни ци су већ 
реги стро ва ни. Цен тар кон
так ти ра и Кари тас из Срем
ске Митро ви це, који исто 
реа ли зу је услу гу помо ћи 
у кући са укуп но 156 кори
сни ка на тери то ри ји шид ске 
општи не. Ста ро сна струк
ту ра кори сни ка упу ћу је на 
то да услу ге у нај ма њем 
бро ју кори сте и осо бе које 
нису у кате го ри ји ста рих 
лица, али због огра ни че ња 
у сва ко днев ним актив но
сти ма им је потре ба помоћ. 
Кори сни ка  који спа да ју у 
кате го ри ју ране ста ро сти 
(од 60 до 74 годи не) има 
37, сред ње ста ро сти (од  75 
до 84 годи не) има их 75, а 
у кате го ри ји  дубо ка ста
рост (од 85 и више годи на) 
је 44 лица. Нај ве ћи број 
њих живе сами, а у про цен
ти ма је то 68.33% од укуп
ног бро ја ста нов ни ка. Што 
се тиче пол не струк ту ре  
доми ни ра ју жене, којих има 
121, а мушких кори сни ка 
има 35. Број кућ них него ва
те љи ца  за ста ре је 23 и све 
има ју лицен цу, каже дипло
ми ра ни прав ник Све тла на 
Бунић, руко во ди лац Оде
ље ња дру штве них делат
но сти Општи не Шид. 

У Шиду два дома за ста ра лица

Сне жа на Бунић

Запослени у ста рач ком дому Оаза Сил ка
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и живи сам, важно да нека нај бли жа 
осо ба реа гу је.

– Пра во на герон то до ма ћи це има
ју ста рач ка и самач ка дома ћин ства 
чији су чла но ви боле сни, непо крет ни 
или тешко покрет ни. Углав ном такве 
слу ча је ве пре по зна ју нај бли же ком
ши је и одла зе у месну зајед ни цу, на 
при мер, или код неког дру гог одго
вр ног лица. Нагла сио бих да је то 
вео ма важно, међу соб но пома га ње. 
Сара ђу је мо са Карита с ом, подр жа
ва мо њихов днев ни цен тар, наво ди 
Воји слав Мир нић.

Једи ни лицен ци ран дом за ста ра 
лица који посто ји у Срем ској Митро
ви ци је Оаза Сил ка и он је при ва тан. 
Основала га је Кри сти на Радић 2017. 
годи не. Иде ја је про ис те кла из иску
ства које је лич но дожи ве ла. Њена 
поро ди ца уви де ла да је ста рач ки 
дом гра ду потре бан када се бри ну ла 
о баки која је била вео ма боле сна. 

– У Митро ви ци је посто јао герон
то ло шки цен тар који је уга шен неких 
седам де се тих годи на. Ово је стам бе
ни обје кат који сам ја при ла го ди ла 
дому за ста ра лица. Пре у ре ди ли смо 
по свим зах те ва ним стан дар ди ма. 
У нашем дому има мо него ва те ље, 
меди цин ско осо бље, соци јал ну рад
ни цу, кува ри цу и спре ма чи цу. Наш 
капа ци тет је 29 кори сни ка, каже Кри
сти на Радић.

Кри сти на Гра бић, меди цин ска 
сестра, каже дан осо бља и кори сни
ка почи ње у шест ују тру.

– Сва ки кори сник је овде посе бан 
слу чај. Вре ме ном смо нау чи ли које 
су њихо ве потре бе, а ми смо ту да 
бисмо на њих одго во ри ли. Поло жај 
ста рих лица код нас је лош, па само 
кад позо ве те Хит ну помоћ, одмах 
пита ју коли ко паци јент има годи на, 
каже Кри сти на Гра бић.

Вален ти на Лукић, соци јал на рад
ни ца у Дому Оаза Сил ка, исти че да 
је веро ва ла да ће се капа ци тет дома 
попу ни ти, а и да данас има ју листе 
чека ња.

– Ја нисам сум ња ла да ће се капа
ци тет овог дома попу ни ти и данас 
је вели ко инте ре со ва ње. Неко може 
финан сиј ски ово да издр жи, а неко 
не може. Одо бре не су суб вен ци је 
од држа ве, али ми то сад не може
мо да при хва ти мо, јер већ има мо 
фор ми ра ну листу чека ња за места 
која нису суб вен ци о ни са на, Има мо 
добру сарад њу са Општом бол ни цом 
у Срем ској Митро ви ци, али било би 
нам мно го лак ше када бисмо има
ли соп стве ни пре воз. Нека дона ци ја 
би нам добро до шла. Добро би нам 
дошло неко сани тет ско вози ло како 
бисмо и тај наш здрав стве ни систем 
олак ша ли, али и да бисмо могли да 
оде мо на неки излет. Било би добро 

када бисмо наба ви ли неки ком
би којим би наши кори сни ци могли 
чешће да иду на неки од изле та, каже 
Вален ти на Лукић. 

Листе чека ња на место у овом ста
рач ком дому доказ су да је потреб но 
капа ци тет пове ћа ти, а осни вач Кри
сти на Радић наво ди да је про ши ре ње 
у пла ну.

– Жели мо да се про ши ри мо, про
је кат је у току. Сва ки дан се јавља ју 
нови кори сни ци, а ми више нема мо 
места. Тешка је одлу ка и ста рог лица, 
али и поро ди це да неко ко им је бли
зак дође у ста рач ки дом. Међу тим, 
када дођу и виде да то није ника кво 
стра шно место, када виде да се људи 
овде дру же и да има ју слич не теме, 
про ме не мишље ње, каже Кри сти на 
Радић.

Још јед на од уста но ва која води 
рачу на о ста рим људи ма и који ма 
жели да оси гу ра што бољу ста рост 
јесте хума ни тар на орга ни за ци ја 
Кари тас. Кри сти на Дра ги шић, која 17 
годи на води Кари тас, наво ди да ова 
орга ни за ци ја лицен цу за кућ ну негу 
има од 2016. годи не.

– У сер вису помоћ у кући који смо 
лицен ци ра ли 2016. годи не тре нут но 
има мо 28 него ва те љи ца на тери то ри
ји Митро ви це и Шида и има мо доста 
волон те ра који су мора ли нај пре код 
нас да завр ше обу ку. Посто ји изра зи
то инте ре со ва ње за волон тер ство, 
сви који су неза по сле ни могу доби ти 
бес палт ну обу ку код нас. Мно го жена 
нема посао или је оста ло без посла, 
а ово је сфе ра која је заи ста непо кри
ве на. Про је кат кућ не неге смо запо
че ли још 2002. годи не тако што нас 
је Кари тас Евро пе подр жа вао прве 
две годи не, а онда је то учи ни ла Вла
да Немач ке. Када се обу ка завр ши, 
доби ја се Кари та сов сер ти фи кат и 
сер ти фи кат Репу блич ког заво да за 
соци јал ну зашти ту који може да се 
иско ри сти у Срби ји. Про ба ли смо 
да то спро ве де мо зајед но са Наци
о нал ном слу жбом за запо шља ва ње 
као зва нич ну обу ку, али нису били 
заин те ре си ва ни. Нега и однос ста
рих људи је и сад про блем када има
мо децу који живе у ино стран ству, а 
ста ри роди те љи оста ју. Упра во због 
стал них мигра ци ја у нашој земљи, 
кућ на нега за ста ра лица ће бити све 
потреб ни ја, каже Кри сти на Дра ги шић.

Као град у Сре му која изла зи у 
суср тет потре ба ма ста рих и пре по
зна је про блем неге ста рих лица, Кри
сти на исти че Шид.

– Шид је једи на општи на у којој сва 
села има ју помоћ у кући. У Шиду смо 
пред ло жи ли локал ној само у пра ви да 
него ва те љи це раде и пре ко зим ских 
месе ци, јер је вео ма важно да су оне 
при сут не у тим зим ским месе ци ма. 
Такав број је резул тат одлу ке град ске 
вла сти у Сремској Митровици. Наша 
попу ла ци ја је све ста ри ја и пита ње је 
да ли ће људи који сада раде за мале 
пла те има ти пен зи ју којом ће моћи да 

Дирек тор Герон то ло шког цен тра 
Срем у Руми др Зоран Сла ву је вић 
каже да у овој уста но ви тре нут но 
бора ви 285 кори сни ка, што је и неки 
мак си мум,  а посто ји девет ста ри јих 
лица на листи чека ња. 

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

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

 – Ради се о сарад њи са Домом 
здра вља Вуко вар, а сва ко би тре ба ло 
да доби је по 500.000 евра. Ако би нам 
и тај про је кат про шао, били бисмо 
сви изу зет но задо вољ ни. Са овим 

днев ним борав ком било би довољ но 
капа ци те та за сме штај заин те ре со ва
них лица – рекао је за наше нови не 
др Зоран Сла ву је вић.

Листе чека ња у државном дому

Кри сти на Дра ги шић

Др Зоран Сла ву је вић
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задо во ље сво је основ не потре бе у 
ста ро сти. Из иску ства на тере ну могу 
да закљу чим да се наш однос пре
ма ста рим лици ма кре ће од пот пу ног 
ува жа ва ња до пот пу ног обес пра вљи
ва ња, каже Кри сти на.

Ксе ни ја Авра мо вић, по стру ци 
меди у цин ска сестра из Срем ске 
Митро ви це је осам годи на у Кари та
су. Сва ког дана већ три годи не оби
ла зи осам де се то го ди шњу Спо мен ку 
Лазић. Када је пала и повре ди ла кич
му, Спо мен ка Лазић је поста ла сла бо 
покрет на. С обзи ром на то да нема 
пото ма ка, а да јој је сестра с којом 
је живе ла умр ла, Спо мен ка Лазић је 
оста ла сама. Како и сама Спо мен ка 
каже, има ла је вели ку сре ћу што је 
упо зна ла јед ну пле ме ни ту осо бу као 
што је Ксе ни ја.

– Ја сам се бави ла реци то ва њем и 
кул ту ром гово ра. То вам је по неко
ој важно сти, послед ња про фе си ја у 
низу. Данас је изгу бљен пра ви кон
такт са људи ма, а камо ли са ста ри ма. 
Сад је то већ треће  четврто коле но 
гене ра ци ја како је пра ви однос пре ма 
ста ри ма изгу бљен. Када сам ја била 

мла ђа, то тако није било. Ксе ни ја је 
јед но вели ко чудо, то ми је сада рођа
ка. Данас је тешко наћи пле ме ни ту 
осо бу, Ксе ни ја мно го осе ћа, поред 
тога што је него ва те љи ца, она је и 
пси хо те ра пе ут ски отво ре на. После 
смр ти моје секе ја сам, кад сам њу 
изгу би ла, изгу би ла послед ње из сво
је поро ди це. Оста ла су ми моја деца, 
уче ни ци бив ши, који ми дово де и сво
ју децу. Однос пре ма ста ри ма се тако 
поква рио  чим си стар, одмах си луд, 
одмах си бле сав, каже Спо мен ка.

Спо мен ка Лазић за сво ју него ва те
њи цу Ксе ни ју Авра мо вић, има само 
речи хва ле.

– Пала сам на лед испред пра зног 
ста рач ког у дома у Срем ској Митро
ви ци, нико га није било да ми помог
не. Ја сам пала на леђа, повре ди ла 
кич му. Не зна ју ћи да сам се повре ди
ла, вре ме ном сам поче ла јед но став
но да падам у кући. Пре ко Кри сти не 
Дра ги шић из Кари та са сам дошла 
до Ксе ни је. Сада смо већ три годи не 
зајед но. Нажа лост, како ми је сестра 
умр ла, сре ла сам се с људи ма који
ма није тре ба ло да веру јем. Тада 
сам пре ста ла и да једем, Ксе ни ја ме 
је учи ла и да једем, она ми је десна 
рука. Више делу је као пси хо те ра пе ут. 
Нисам зна ла ни да седим, ја нисам 
могла ни да про ше там. Сада то све 
уз Ксе ни ји ну помоћ могу да ура дим. 
Углав ном данас дру штво не пре по
зна је ста ре људе, јер мла ђи има ју 
сво је лич не про бле ме и сада у сред 
тога има ју и вели ке апе ти те. Вели ка 
је похле па међу људи ма. Код Ксе
ни је то није тако, то је рет ко диван 
човек. Заи ста, један добар човек кога 
срет не те у живо ту пара вре ди. Бити 
сигу ран у оног ко вас негу је је вели
ка ствар. Она је него ва те љи ца и по, 
задо вољ но наво ди Спо мен ка.

Е. М. Н.

У рум ској општи ни при Цен тру за 
соци јал ни рад се реа ли зу је и услу га 
пру жа ња помо ћи ста рим лици ма која 
живе сама већ десет годи на. Анга жо
ва но је 23 герон то до ма ћи це и герон то
не го ва те љи це, а међу њима је и један 
мушка рац. Овом соци јал ном услу гом, 
која покри ва целу рум ску општи ну, 
под ра зу ме ва се пла ћа ње рачу на, 
набав ка леко ва и намир ни ца, помоћ у 
кући, чишће ње, а код тежих боле сни ка 
и пре свла че ње и дава ње тера пи ја, 
што раде него ва те љи це. По речи ма 
дирек то ра Цен тра за соци јал ни рад 

Сло бо да на Кра си ћа број лица која су 
обу хва ће на овом соци јал ном услу гом 
вари ра од 250 до 270 кори сни ка. 

– За наше герон то до ма ћи це смо 
наба ви ли бици кле, а у циљу побољ
ша ња услу ге за нај у го же ни је има мо и 
теле а си стен ци ју, одно сно „дуг ме спа
са“. Поче ли смо са 30, а сада има мо 
50 кори сни ка који су у овај про грам 
укљу че ни и заи ста су вео ма задо вољ
ни овом услу гом – каже за наше нови
не Сло бо дан Кра сић и дода је да ову 
соци јал ну у слу гу финан си ра локал на 
само у пра ва.

У Руми 23 герон то до ма ћи це

Ири шка општи на, као мала општи
на, нема лицен ци ра не пру жа о це соци
јал них услу га већ их обез бе ђу је путем 
јав них набав ки са тери то ри ја дру гих 
општи на,  а финан си ра их од намен
ских тран сфе ра које опре де љу је 
Мини стар ство за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња.

 Оче ку је мо да ћемо у мар ту има ти 
инфор ма ци ју о изно су намен ских 
тран сфе ра који је опре де љен за нашу 
општи ну  па ћемо у скла ду са тим 
доне ти одлу ку у ком оби му ће се пру
жа ти услу ге у 2019. годи ни. Тру ди мо 
се да задо во љи мо потре бе нај у гро же
ни јих и не инси сти ра мо на вели ком 
бро ју кори сни ка него при о ри те ту угро
же но сти. Рани јих годи на су пру жа не 
услу ге: помоћ у кући за ста ра лица и 
то за 20 кори сни ка има ли смо две 
герон то до ма ћи це,  потом лич ни пра ти
лац дете та, за три дете та три  лич на 
пра ти о ца  и пер со нал на аси стен ци ја ,  

за чети ри осо бе са инва ли ди те том 
има ли смо чети ри пер со нал на аси
стен та. Има ли смо укуп но  27 кори сни
ка, а запо сле но је девет осо ба са 
наше тери то ри је – каже Сил ва на 
Лаћа рац, дирек тор ка Цен тра за соци
јал ни рад Ириг.

Потре ба за услу гом помоћ у кући за 
ста ра лица је вели ка јер  тре ћи на ста
нов ни ка на тери то ри ји општи не Ириг  
при па да кате го ри ји оста ре лих. Дуги 
низ годи на се у ири шкој општи ни пру
жа ла услу га помо ћи у кући, у почет ку 
као про јект на актив ност,  а од 2016. 
годи не, како је Зако ном о соци јал ној 
зашти ти одре ђе но, то могу само 
лицен ци ра ни пру жа о ци услу га.

 Нажа лост услу ге се не пру жа ју у 
кон ти ну и те ту, одно сно, посто ји пре кид 
почет ком кален дар ске годи не док се 
не спро ве де посту пак јав не набав ке. 
Реше ње ова квог про бле ма лежи у 
осни ва њу орга ни за ци је  која ће се 

бави ти искљу чи во пру жа њем услу га 
угро же ном ста нов ни штву, међу тим то 
тре нут но није могу ће  јер под ра зу ме ва 
ново запо шља ва ње – обја шња ва за 
наше нови не Сил ва на Лаћа рац.

Неопходна помоћ у кући

Силвана Лаћа рац

Спо мен ка Лазић за 
сво ју него ва те њи цу 
Ксе ни ју Авра мо вић, 

има само речи хва ле.
– Пре ко Кри сти не

Дра ги шић из Кари та са 
сам дошла до Ксе ни је. 

Сада смо већ три
годи не зајед но.

Она је него ва те љи ца
и по, задо вољ но
наво ди Спо мен ка
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КРЧЕ ДИН: ЧВАР КИ ЈА ДА 

Бео гра ђа ни напра ви ли
нај бо ље чвар ке
У субо ту 16. фебру а ра, 25 еки

па уче ство ва ло је у тра ди ци о
нал ној, сед мој по реду гастро

ном скотури стич кој мани фе ста ци ји 
Чвар ки ја да у Купи но ву, у орга ни за ци
ји ресто ра на Мерак ми је. Међу тим, 
ове годи не так ми че ње је одр жа но на 
новој лока ци ји, на сточ ној пија ци код 
самог ула за у село. Нај бо ље чвар ке 
ове годи не напра ви ла је еки па Дуцо 
из Бео гра да, а дру го и тре ће место 
осво ји ли су Крче дин ци, еки пе Фабри ка 
тен ко ва и Пиво пи је. 

 Нема неке посеб не тај не када је 
топље ње чва ра ка у пита њу. Бит но је 
да сла ни на буде ква ли тет на и да је 
један човек из еки пе сече, како би сва
ки комад био исте вели чи не и дебљи
не  обја снио нам је Жив ко Цве јин, 
пред став ник побед нич ке еки пе.

 Ми смо и прет про шле годи не одне
ли побе ду на Чвар ки ја ди. Међу тим, 
нама је нај бит ни је да се дру жи мо, 
пла сман је на послед њем месту, каже 
Цве јин.

Нишли ја са трај ним борав ком у Сре
му, Бобан Сто ја ди но вић успе шно је и 
ове годи не орга ни зо вао мани фе ста ци
ју, по којој је Крче дин постао нада ле ко 
познат.

 Вео ма смо задо вољ ни како је про
те кло ово го ди шње так ми че ње. Као и 
про шле годи не, еки пе су нам сти гле 
из Инђи је, Бео гра да, Чор та но ва ца, ту 
су били и наши Крче дин ци. Ваљев ци 
су топи ли дуванчвар ке и они се нису 
так ми чи ли као и прет ход них годи на  
иста као је Бобан Сто ја ди но вић, орга
ни за тор Чвар ки ја де.

 Струч ни жири је и ове годи не био 
на виси ни задат ка и видим да су и так

ми ча ри задо вољ ни. Циљ нам је, поред 
овог так ми чар ског дела, да се дру жи
мо и да сви зајед но ужи ва мо у доброј 
хра ни и музи ци, рекао је орга ни за тор.

Сто ја ди но вић је додао да су и ове 
годи не има ли вели ки број спон зо
ра, али се захва лио и пред став ни ци

ма ЈКП Кому на лац, који је ове годи не 
обез бе дио про стор на којем је одр жа
но так ми че ње у топље њу чва ра ка.

Орга ни за то ри ма сед ме Чвар ки ја де у 
Крче ди ну, подр шку су пру жи ли Општи
на Инђи ја и Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја. М. Ђ.

25 еки па на Чвар ки ја ди

Чвар ци - крче дин ски бренд
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ИНЂИ ЈА: ТИхИ хЕРО ЈИ ГРА ДА

До коре хле ба
са метлом у руци
Поред њих про ла зи мо сва ког дана, 

али, да ли их заи ста види мо? Ко 
су ти тихи херо ји гра да, који 

раде на ули ци сва ког дана, без обзи ра 
да ли је лето или зима? Они су поште
ни људи, који раде тежак посао... Они 
су оче ви, мај ке, сестре, бра ћа, муже
ви и жене...Они воде рачу на о хиги је ни 
нашег гра да  чисте ули це, саде цве ће. 
Сва ко од њих има сво ју живот ну при
чу, живот, лак или тежак, али су увек ту 
са метлом, лопа том или неким дру гим 
ору ђем у руци. Њима тре ба посве ти ти 
неко ли ко редо ва новин ског тек ста, јер 
ако је неко заслу жио, они су. 

Мила Матић је јед на од њих и она 
у инђиј ском ЈКП Кому нал цу, у сек то
ру зеле ни ла, ради већ 15 годи на. Увек 
има осмех на лицу. Пози тив на, рас по
ло же на, доче ка ла нас је и запо че ла 
при чу, како су је живот не окол но сти 

дове ле у ЈКП Кому на лац, а није ни 
сања ла да ће ика да ради ти посао на 
ули ци.

 Ја сам пре деце ни ју и по дошла да 
радим у Град ско зеле ни ло и тада ми 
је било јако непри јат но. Нај ви ше због 
тога, што су у мојој еки пи све били 
мушкар ци. Међу тим, вре ме ном сам се 
нави кла и поста ло ми је при јат но да 
радим са њима  каже шезде се то го ди
шња Мила.

Мила је само јед на од неко ли ко 
људи, који су данноћ анга жо ва ни на 
посло ви ма који се оба вља ју искљу чи
во на ули ци. Та ули ца може да буде 
вео ма неза хвал на, са осу ђу ју ћим 
погле ди ма оних, који кажу да су мање 
вред ни, али ако добро раз ми сли мо 
може мо и сами да схва ти мо, коли
ко тежак и одго во ран посао раде ови 
људи. Како би град изгле дао да они не 
очи сте оно што ми баци мо, и да ли би 
био исто толи ко леп, да њихо ве вред
не, рад нич ке руке не заса де цвет или 
не очи сте ули цу?

 Ми на ули ци нисмо дожи ве ли 
непри јат ност, међу тим, није баш да 
нас сви гле да ју са оду ше вље њем. Ја 
волим свој посао и овде пла ни рам да 
оста нем до пен зи је. Није ми тешко да 
се будим ују тро у пет сати, јер заи ста 
волим то што радим  искре но гово ри 
Мила.

На кра ју, ова при ча не тре ба да 
садр жи ни нај ма њу дозу пате ти ке. Тре
ба  само да сви ма отво ри очи, како 
би сле де ћи пут на ули ци, са осме хом 
про шли поред ових људи, који не зна
ју шта је сра мо та. Сра мо та је укра сти, 
а не ради ти поштен посао, какав они 
оба вља ју сва ког дана! М. Ђ.Мила Матић

Рад ни ци на ули ца ма гра да

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Појачан надзор 
ани мал ног отпа да

Са циљем спре ча ва ња шире ња 
тако зва не свињ ске куге Кому нал на 
инспек ци ја Гра да Срем ска Митро ви ца 
је уве ла поја ча ну кон тро лу неса ве сног 
одла га ња ани мал ног отпа да.

– Тре нут но у нашој око ли ни има мо 
три тако зва не сточ не јаме за одла га
ње ани мал ног отпа да у Чал ми, Мар
тин ци ма и Кузми ну. С обзи ром да то 
не под ми ру је потре бе наших гра ђа на, 
пого то во пошто нам је кри ти чан Лаћа
рак у ком се мно га дома ћин ства баве 
узго јем сви ња, Град је ура дио идеј ни 
про је кат који ће се у наред ном пери о
ду реа ли зо ва ти и на лока ци ји на путу 
Лаћа рак  Мар тин ци ура ди ће се тако
зва ни пунк то ви, где ће гра ђа ни моћи 
да одла жу свој ани мал ни отпад. Пот
пи са ће се уго вор са Ветеринарскoм 
уста но вом за саку пља ње, пре ра ду и 
уни шта ва ње спо ред них про из во да 
живо тињ ског поре кла Про теин ком из 
Сом бо ра која ће тај отпад да одно си. 
Још јед ном апе лу је мо на све гра ђа не 
да се уко ли ко има ју про блем обра те 
сво јој месној зајед ни ци, инспек ци ји 
или кому нал ној поли ци ји, наво ди 
кому нал ни инспек тор Милош Маџић. 

Кому нал ни поли ца јац Миро слав 
Чај ка каже да се неса ве сно одла га ње 
и даље врши, али да је сма ње но отка
ко је поја чан над зор, те да само при
су ство кому нал не поли ци је и одвра
ћа ње гра ђа на даје резул та те.

– Врши се сан кци о ни са ње, лице 
које затек не мо на лицу места се пише 
казна у фик сном изно су. Казне су за 
физич ка лица у изно су од пет хиља да 
дина ра, за прав на лица сто хиља да 
дина ра, за пред у зет ни ке 75 хиља да, 
каже Чај ка. 

Т. С.

Милош Маџић

Миро слав Чај ка 
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АЛЕК САН ДАР И ДРА ГА ОБРЕ НО ВИЋ, ЉУБАВ ИЛИ ОПСЕ СИ ЈА (2)

Омражена краљица

Након слу ча ја лажна труд но ћа, 
посеб но огор че ње у наро ду иза
зи ва ле су при че да ће за пре сто

ло на след ни ке бити про гла ше на њена 
бра ћа. Фран цу ски писац Андре Баре, 
писао је да је Дра ги кра љев ска кру
на пому ти ла разум и да је она само 
мисли ла како ће, кори сте ћи се упли
вом који је има ла на мла дог кра ља, 
моћи Срби ју да пре да деспот ском бесу 
њеног бра та Нико ди ја Луње ви це (Кази
ми ро вић). Удо ви ца инже ње ра Маши на, 
дакле, била је нај го ри могу ћи избор за 
срп ску кра љи цу. „Пре ма непре ста но 
шире ним абро ви ма, у Дра ги није било 
ничег доброг, ничег пле ме ни тог. Била 
је она достој на само пре зре ња (...) 
Пра ва прав ца та аспи да, она је, како је 
наро чи то исти ца но, гле да ла само сво
је инте ре се и инте ре се сво је поро ди це 
(...) Кра љи ца Дра га, међу тим, није била 
таква каква је сли ка ство ре на у њој. 
Била је мно го друк чи ја. Пре све га била 
је то обра зо ва на жена“ (Кази ми ро вић).

Дра га је након основ не шко ле, упи са
ла Виши жен ски завод у Бео гра ду. Изу
ча ва ла је хри шћан ску нау ку, срп ски, 
немач ки и фран цу ски језик и исто ри ју 
срп ског наро да. Дра га је има ла амби
ци ја да се афир ми ше као књи жев ни
ца. Била је сарад ник мно гих књи жев
них часо пи са (нај ду же је сара ђи ва ла 
у Дома ћи ци, часо пи су који је изда ва ло 
Бео град ско жен ско дру штво), пре ве ла 
је неко ли ко рома на, нове ла и позо ри
шних кома да (уз помоћ Бог да на Попо

ви ћа) да би доц ни је и сама поче ла 
да пише. Дра га је уче ство ва ла у раду 
Жен ског дру штва, била је у Одбо ру 
часо пи са Дома ћи ца, и у сва ком бро
ју часо пи са, који је изла зио јед ном 
месеч но, обја вљи ва ни су њени пре
во ди пот пи са ни ини ци ја ли ма М. Д. С. 
Сво је радо ве је обја вљи ва ла под псе
у до ни мом Руд ни чан ка. Они су писа ни 
пре ма моде лу жен ске роман тич не осе
ћај но сти, па су моти ви које је бира ла, 
углав ном били у вези са нео ства ре ном 
љуба вљу, уда ја ма без соп стве ног избо
ра и угу ше ним нада ма (Сто лић). Инте
ре сант но је напо ме ну ти да Хер берт 
Виви јан, енгле ски нови нар и путо пи сац 
у сво јој књи зи The serвian Tra gedy о срп
ској кра љи ци казу је вео ма похвал но. 
Исцрп но опи су ју ћи Дра гин живот, Виви
јан ука зу је на њену тра гич ну суд би ну и 
изу зет но тежак живот. Пре ма путо пи
шче вим речи ма, Дра га је одра ста ла у 
нема шти ни, али је ипак, захва љу ју ћи 
бистри ни и муко трп ном раду успе
шно савла да ла фран цу ски, немач ки и 
руски језик, и има ла је вео ма изра же
не лите рар не спо соб но сти. Њен брак 
са инжењером Маши ном, био је пра ва 
ноћ на мора. „Машин је био пија ни ца и 
коц кар (...) Сво ју жену је на бру тал на 
начин мал тре ти рао“ (Vivian). Виви јан 
не про пу шта при ли ку да истак не Дра
ги ну вели чан стве ну лепо ту, тале нат 
и господ ске мани ре. Била је нежна, а 
њена сао се ћај ност је при вла чи ла сва
ког ко би је упо знао. Њена лепо та је 

О томе коли ка је 
неправ да чиње на

пре ма срп ској
кра љи ци, довољ но 
казу је дело чуве ног 
Радо ја Дома но ви ћа, 
који на гну сан начин 

про го ва ра о дану 
после Мај ског

пре вра та. Реч је
о делу под нази вом 
КраљАлександар
подругипут
међуСрбима

Пише: др Снежана Булат
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за то вре ме била уисти ну изван ред на. 
Има ла је буј ну, там но бра он косу, там не 
очи, вит ко тело и пра вил не црте лице. 
Била је пре фи ње на и одлуч на жена. 
Мани ри су јој били при род ни и гра ци
о зни. Оде ва ла се јед но став но, толи ко 
јед но став но, да је јед на госпо ђа про
ко мен та ри са ла: „Каква ште та што јој 
кра љи ца Ната ли ја не покло ни нешто 
од сво је гар де ро бе“. Виви јан казу је да 
су упра во чароб не Дра ги не очи хип
но ти са ле кра ља Алек сан дра, који се 
заљу бљу је на први поглед. Виви јан 
под вла чи и Дра ги ну оштро ум ност, сна
жан карак тер, поли тич ку раз бо ри тост 
и мудрост. Краљ Алек сан дар је сво ју 
жену без гра нич но волео, био јој је вео
ма одан, али краљ, како каже Виви јан: 
...ника да не би жртво вао добро бит кра
љев ства и наро да зарад њених хиро ва, 
иако ника да и није био дове ден у такву 
пози ци ју“.

Чини се да је на нај бо љи могу ћи 
начин, образ Дра ге Обре но вић, осве
тли ла њена сестра Хри сти на Петро вић 
Луње ви ца, која је писа ла о Дра ги ном 
борав ку на дво ру кра љи це Ната ли је, 
почет ку иде ал не љуба ви изме ђу кра
ља Алек сан дра и кра љи це Дра ге и 
њихо вој верид би. Хри сти на за сво ју 
сестру вели, да је била „јед но осо бе
но ство ре ње упра во због њене крај ње 
уздр жљи во сти и бес пре кор ног карак
те ра“; „њено држа ње је било апсо лут но 
корект но, досто јан стве но и озбиљ но“; 
„У мла до ме Алек сан дру она се диви
ла суве ре ну сво је отаџ би не и у исто 
вре ме осе ћа ла пре ма њему сажа ље
ње, што је он, прем да краљ, у ства ри 
био јед но сиро че, оста вље но од сво јих 
роди те ља“; „Њихо ва љубав је била у 
исти ну нешто једин стве но. Било је очи

глед но да је њу про ви ђе ње одре ди ло“; 
Ипак „њен иде ал о срећ ном живо ту је 
био спо ко јан и миран дома ћи живот. 
Нијед на жена није била мање амби ци
о зна него што је то била моја сиро та 
сестра, кра љи ца Дра га, жена пле ме ни
тог срца и анђе о ске душе“. 

О томе коли ка је неправ да чиње
на пре ма срп ској кра љи ци, довољ но 
казу је дело чуве ног Радо ја Дома но
ви ћа, који на гну сан начин про го ва ра 
о дану после Мај ског пре вра та. Реч 
је о делу под нази вом Краљ Алек сан
дар по дру ги пут међу Срби ма. Над 
мртвим тели ма кра ља Алек сан дра и 
кра љи це Дра ге ста јао је све ти Архан
ђео, и то с изра зом прав де на лицу и 
пла ме ним мачем у руци. Након тога, 
наре ђе но је да се Алек сан дар и Дра га 
одве ду у чека о ни цу, где ће при че ка ти 
док и Све ти Петар не изрек не свој суд 
над овим две ма душа ма. Алек сан дра и 
Дра гу су сме сти ли у оде ље ње за Србе. 
Пре ма Дра ги ној и Алек сан дро вој души, 
Радо је Дома но вић није имао мило сти. 
Изне на ђу ју ће је с каквом без ду шно шћу 
Дома но вић пише о мртвој жени:

„Чудо не оди граш један поро ђај!  
пец ну је један гра ђа нин. Дол’ на земљи 
’теде, ал’ не мога де, дед’ сад оди грај!

’Нате ма и’ била шта чине  изго во ри 
и добро ћуд но се насме ја јед на баба. 
Ела, бога ти, оди грај тај поро ђај што ти 
веле  оку пи ле кра љи цу сељан ке.

Дела, море  рече један сељак и 
намиг ну на првог до себе  дела, а ево 
ова баба је мно го вешта за поро ђа је.

О, пора ђа ли тамо њу ђаво ли у паклу, 
дабог да! Што је са мном мешаш, дале
ко јој лепа кућа!  одго во ри баба осор
љи во“.

Наставиће се

Fo
to

: A
lo

Расве тље но
раз бој ни штво 

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Срем ској Митро ви ци и 
Пећин ци ма, расве тли ли су раз бој ни
штво, тешку кра ђу и тешку кра ђу у поку
ша ју,  и ухап си ли Л. М. (18) који се тере ти 
за ова кри вич на дела. Про тив мало лет не 
осо бе који се тере ти за саи звр ши ла штво, 
биће под не та кри вич на при ја ва над ле
жном тужи ла штву, у редов ном поступ ку. 
Сум ња се да су Л. М. и мало лет ник, 
маски ра ни и уз прет њу репли ка ма 
пишто ља, кра јем јану а ра, ују тро, ушли у 
пошту и од рад ни ка узе ли већу суму нов
ца. При ли ком пре тре са мало лет ни ко вог 
ста на, поли ци ја је про на шла оде ћу и 
мобил ни теле фон који су кори шће ни 
при ли ком раз бој ни штва. Тако ђе се сум
ња да су Л. М. и исти мало лет ник, поло
ви ном јану а ра ове годи не поку ша ли да 
про ва ле у исту пошту, а почет ком сеп
тем бра про шле годи не оби ли пољо при
вред ну апо те ку из које су одне ли днев ни 
пазар и два лап топа. Након задр жа ва ња 
до 48 часо ва и саслу ша ња у Основ ном 
јав ном тужи ла штву у Руми, Л. М. је суд
ским реше њем одре ђен при твор до 30 
дана. 

Запле ње на
мари ху а на

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Ста рој Пазо ви ухап си ли 
су Р. К. (20) из Ста ре Пазо ве, због посто
ја ња осно ва сум ње да је извр шио кри
вич но дело нео вла шће на про из вод ња и 
ста вља ње у про мет опој них дро га. При
ли ком кон тро ле њего вог ауто мо би ла 
мар ке фијат, поли ци ја је про на шла и 
запле ни ла 545 гра ма мари ху а не. По 
нало гу над ле жног тужи о ца, осум њи че
ном је одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо
ва, након чега је, уз кри вич ну при ја ву 
дове ден на саслу ша ње у Више јав но 
тужи ла штво у Срем ској Митро ви ци.

СА ОП ШТЕ ЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Про тест у Шиду 
У Шиду је у петак, 15. фебру а ра орга

ни зо ва но оку пља ње гра ђа на на пла тоу 
испред Вој во ђан ске бан ке, а у окви ру про
те ста 1 од 5 мили о на, без про тест не шет
ње. Ради се, како је рекао Пера Ста ни ву
ко вић о нефор мал ној гру пи гра ђа на. Ово 
је била при ли ка да се дого во ре шта и како 
даље, па је у ту свр ху била поста вље на и 
кути ја у коју су гра ђа ни уба ци ва ли писа не 
пред ло ге, суге сти је.  Апо стро фи ра но је да 
су ово мир ни, нестра нач ки про те сти.

– Овде смо да се дого во ри мо о даљим 
кора ци ма. Изба ци ће мо тро ло ва ње, при
че да смо сви исти. Хоће мо да ради мо са 
они ма који зна ју шта хоће. Заштитићемо 
сва ког ко буде имао прет ње због овог про
те ста. Неће мо псо ва ти, нико ме пре ти ти – 
пору чио је Пера Ста ни ву ко вић. 

На ску пу су се чуле и зви ждаљ ке, шет ње 
није било, а да ли ће се про те сти наста ви
ти, виде ће мо сле де ће неде ље.

Д. П. 
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Пре да ва ње о пре вен ци ји 
нар ко ма ни је
Пре да ва ње о пре вен

ци ји нар ко ма ни је у 
шко ла ма, које је било 

наме ње но настав ном кадру 
Пољо при вред не шко ле 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ и 
Тех нич ке шко ле „Милен ко 
Брзак Уча“ у Руми, одр жа
но је 12. фебру а ра.  Држа
ли су га чла но ви Тима за 
бор бу про тив нар ко ма ни је 
у Срем ском окру гу  коор
ди на тор ка Тима др Боја на 
Цањар, Дејан Кне же вић, 
суди ја Вишег суда у Срем
ској Митро ви ци, Горан Вла
и са вље вић, поли циј ски 
слу жбе ник и Игор Садри ја, 
дирек тор Тех нич ке шко ле. 

Овај Тим више од три 
месе ца спро во ди еду ка ци је 
на тему пре вен ци је зло у по
тре бе пси хо ак тив них суп
стан ци у шко ла ма, у виду 
три би на наме ње них уче ни
ци ма сед мог раз ре да основ
них шко ла, првом раз ре ду 
сред њих шко ла, настав ни
ци ма и роди те љи ма. 

Др Боја на Цањар, спе ци
ја ли ста соци јал не меди ци
не у Заво ду за јав но здра
вље у Срем ској Митро ви ци, 
исти че да им је циљ да ути
чу на ниво све сти роди те
ља и настав ни ка у вези са 
све при сут ни јим про бле мом 
нар ко ма ни је међу мла ди
ма, и ука зи ва ње на зна чај 
поја ча не пажње роди те ља 
и настав ни ка. Пого то во да 
пре по зна ју ризич но пона
ша ње, које може да пре ра
сте у про блем нар ко ма ни је. 

– Посе бан акце нат ста
вља мо на ради о ни чар ски 
рад са уче ни ци ма, да сами 
уче ни ци пре по зна ју ризич
не ситу а ци је у које могу да 
дођу, како да избег ну те 
ситу а ци је и да их нау чи
мо, кроз пове ћа ње њихо вог 
само по у зда ња, како да кажу 
НЕ дро га ма, одно сно да се 
оду пру нега тив ном при ти
ску и ути ца ју вршња ка, а да 
роди те љи нау че и о новим 
пси хо ак тив ним суп стан ца
ма, тако зва ним „дизај нер
ским дро га ма“. Роди те љи 
могу да погре ше, ако сма
тра ју да је кон такт мла
дих људи са дро га ма јед на 
про ла зна фаза у њихо вом 
сазре ва њу, то може да буде 

озбиљ на зам ка. Често роди
те љи не при хва та ју чиње ни
цу да је баш њихо во дете у 
про бле му, то дуго игно ри шу 
или тра же крив ца у неком 
дру гом – исти че др Цањар. 

Она дода је, да је јако 
важно да роди те љи раз го
ва ра ју са децом о дро га ма и 
то већ у узра сту од 10 годи
на, да тре ба јасно да поста
ве гра ни це и пра ви ла пона
ша ња у поро ди ци и да се 
тих пра ви ла при др жа ва ју.

Дејан Кне же вић је иста као 
да је при мет на сла ба заин
те ре со ва ност роди те ља, 
што забри ња ва с обзи ром 
на то да се ради о мало лет

нич кој попу ла ци ји. 
– Ако се у овој раној 

фази мало лет ни ци не еду
ку ју о опа сно сти која пре
ти, поста ће мо винов нци 
пове ћа ног кри ми на ли те та 
који већ сада уоча ва мо. Ти 
мало лет ни ци не зна ју у шта 
се упу шта ју и поста ју касни
је, нерет ко, извр ши о ци пуно 
тежих кри вич них дела како 
би дошли до сред ста ва да 
даље кори сте дро ге – упо
зо ра ва Кне же вић.

Горан Вла и са вље вић је 
у Тиму нај ви ше заду жен за 
пре вен ци ју. И он под вла
чи зна чај, да се код деце 
поја ча само по у зда ње и да 

нау че да кажу НЕ дро га ма, 
а ако дође до зло у по тре бе, 
да се пре по зна ју зна ко ви 
и шта пред у зе ти као даље 
кора ке. 

– Исти чем да је нај ва
жни ја пре вен ци ја, како да 
не дође до овог про бле ма. 
Даје мо и суге сти је шко ла
ма, ако при ме те да се про
да је дро га, како да посту па
ју у тим слу ча је ви ма – каже 
Горан Вла и са вље вић.

Игор Садри ја, дирек тор 
Тех нич ке шко ле у Руми, 
каже да поздра вља ову 
акци ју Мини стар ства. 

 – Ми у шко ли смо већ 
про ла зи ли кроз слич не 
про гра ме, буде сва ке годи
не два до три семи на ра, о 
наси љу или нар ко ма ни ји. 
Добро сара ђу је мо са поли
ци јом, Тимом, роди те љи ма 
и чим види мо да се тако 
нешто деша ва, брзо интер
ве ни ше мо, тру ди мо се да 
тога не буде у нашој шко
ли. У сва кој гене ра ци ји се 
нађе пар уче ни ка, на које 
може мо да сум ња мо да су 
кори сти ли или да су скло ни 
том поро ку, али сада није 
ништа више тога, него рани
је. Мислим да роди те љи 
први тре ба да реа гу ју, али 
то често није слу чај – рекао 
је Игор Садри ја.

С. Џ.
Тим за бор бу про тив нар ко ма ни је

Пре да ва ње за настав ни ке
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Нови пра вил ник

У основ ним шко ла ма у 
Срби ји енгле ски језик 
се учи од првог раз ре

да основ не шко ле, а од 
2003. годи не уве ден је дру ги 
стра ни језик као оба ве зни 
избор ни пред мет од петог 
до осмог раз ре да. То је нај
че шће шпан ски, руски, 
немач ки, фран цу ски или 
ита ли јан ски језик. Бал го де
ти уче ња стра них јези ка су 
више стру ке  од раз ви ја ња 
мозга до упо зна ва ња дру гих 
кул ту ра. С обзи ром на то да 
је дру ги стра ни језик озна
чен као оба ве зни избор ни 
пред мет, он се до сада број
ча но оце њи вао. Мини стар
ство про све те је још 
2017/2018. школ ске годи не 
пред крај првог полу го ди шта 
одлу чи ло да се дру ги стра
ни језик оце њу је тро сте пе
ном ска лом. Међу тим, тада 
су уче ни ци на кра ју кући 
одне ли ђач ку књи жи цу са 
број ча ном оце ном. Слич на 
ситу а ци ја се дого ди ла и на 
кра ју првог полу го ди шта 
2018/2019. школ ске годи не. 
Наи ме, и тада су основ не 
шко ле доби ле допис у коме 
сто ји да се дру ги стра ни 
језик у петом и шестом раз
ре ду мора опи сно оце њи ва
ти тро сте пе ном ска лом  
исти че се, задо во ља ва, 
добар. 

Дра га на Бије дић, педа го
ги ца Основ не шко ле Све ти 
Сава у Срем ској Митро ви
ци, каже да је одлу ка за опи
сно оце ни ва ње дру гог стра
ног јези ка лоша.

– Још од школ ске 

2018/2019. годи не у новом 
пра вил ни ку за настав ни 
план и про грам сто ји да се 
дру ги стра ни језик тре ти ра 
као избор ни про грам, а то 
директ но зна чи да нема 
број ча ног оце њи ва ња. Ове 
школ ске 2018/2019. годи не 
пред крај самог првог полу
го ди шта доби ли смо допис 
да се овај пред мет искљу чи
во опи сно оце њу је. Тако су 
наши уче ни ци петог и 
шестог раз ре да на кра ју у 
књи жи ца ма има ли упи са но 
задо во ља ва, исти че се, 
добар. Одјед ном су оце не 
коју уче ни ци доби ја ли током 
првог полу го ди шта из 
писме них и кон трол них 
зада та ка и одго ва ра ња 
мора ле да се пре тво ре у у 
јед ну од одред ни ца тро сте
пе не ска ле. Сма трам да је 
ова одлу ка вео ма нео збиљ
на. Надам се да ће се до 
кра ја школ ске годи не вра ти
ти на ста ро број ча но оце њи
ва ње, тешко је коле га ма да 
одр же дисцпли ну на часу, а 
да не при чам о неким дру
гим ства ри ма. Знам да је 
Дру штво за стра не јези ке 
Скуп шти ни Репу бли ке Срби
је упу ти ло зах тев да се 
одлу ка о опи сном оце њи ва
њу пони шти. Међу тим, то 
још није сти гло на скуп штин
ску рас пра ву, каже Дра га на.

Педа го ги ца Основ не шко
ле Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки Зори ца Бабић је 
рекла да су настав ни ци у тој 
шко ли посту пи ли пре ма 
пре по ру ци Мини стар ства 
про све те.

– Кра јем  првог полу го ди
шта 2018/2019. годи не смо 
посту пи ли по пре по ру ци 
Мини стар ства про све те, 
тако да су уче ни ци опи сно 
оце ње ни из дру гог стра ног 
јези ка. Иако су настав ни ци 
води ли број ча ну еви ден ци ју, 
на кра ју су оце не закљу че не 
тро сте пе ном ска лом. То се 
одно си ло на пети и шести 
раз ред. Ми још увек води мо, 
тако ре ћи дуплу еви ден ци ју, 
јер не зна мо на кра ју шта ће 
бити  да ли ће се до кра ја 
вра ти ти број ча но оце њи ва
ње, наво ди Зори ца.

У нашем обра зов ном 
систе му оце на је 
поста вље на као један 

од моти ва за уче ње и дисци
пли ну (мада се и то пола ко 
губи), поста вља се пита ње 
како ће изгле да ти часо ви 
дру гог стра ног јези ка и шта 
то Мини стар ство про све те 
поку ша ва да ура ди? Ако се 
ова кво оце њи ва ње хте ло 
спро ве сти још у току 
2018/2019. школ ске годи не и 
то за пети раз ред, а у првом 
полу го ди шту 2018/2019. 
годи не је обу хва ћен пети и 
шести раз ред, да ли то зна
чи да се на кра ју овај пред
мет неће оце њи ва ти? Да ли 
ће доби ти ста тус факул та
тив ног пред ме та који ће учи
ти само ко жели? Самим тим 
би мно го настав ни ка стра
них јези ка оста ло без посла. 
Јед но је сигур но, обра зов ни 
систем у Срби ји је у хао су 
који је резул тат кон стант них 
рефор ми, а рет ко која се до 
кра ја спро ве де.  З. Попо вић

ОШ БошкоПалковљевићПинки/osnovneskole.edukacija.rs

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон церт
филм ске
музи ке 

У циљу про мо ци је мла дих 
тале на та, Цен тар за кул ту ру 
Сир ми у март, орга ни зу је 
Кон церт филм ске музи ке, 
који ће бити одр жан 21. 
фебру а ра 2019. годи не у 20 
часо ва у Срп ском дому. 

Поред Мари је Јова но вић, 
која је уче ни ца Сред ње 
музич ке шко ле „Петар Кран
че вић”, и аутор аран жма на 
за неке од ком по зи ци ја које 
ће бити изве де не на кон цер
ту, у про гра му уче ству ју и 
њени при ја те љи: Ања Зец, 
Вален ти на Мали ше вић, 
Биља на Беа ра, Сара Нико
лић, Нико ли на Бје ла ко вић, 
Јана Раки та, Нађа Орда гић, 
Ката ри на Думан чић, Борис 
Субо тић, Јеле на Беа ра и 
Дими три је Шти мац. Улаз се 
не напла ћу је.

ЕТНО ДОМ ГОРО ЦВЕТ

Oбу кa за жене
Удру же ње жена Етно дом 

Горо цвет из Инђи је, орга
ни зо ва ће у наред ном пери о
ду обу ку за све заин те ре со
ва не, који желе да се обу че 
у тех ни ка ма веза и зла то ве
за, пусто ва ња, неца ња и 
тка ња, као и про фе си о нал
ну  изра ду руко тво ри на. 
Обу ка ће бити спро ве де на у 
про сто ри ја ма овог удру же
ња, а како исти чу, нео п ход
но је да се сви заин те ре со
ва ни при ја ве што пре, како 
би се напра ви ла листа 
пола зни ка. Сви заин те ре со
ва ни могу се јави ти на теле
фон 063/ 667 159, а обу ка је 
у пот пу но сти бес плат на.

М. Ђ.
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МИТРО ВАЧ КЕ И ЗАТВОР СКЕ ПРИ ЧЕ

Јован Ста ни са вље вић Чару га 
изме ђу мита и ствар но сти

Ђор ђе Цви ја но вић са Небој шом Дра га но ви ћем, при пре ма књи гу – моно гра фи ју о 
митро вач ком затво ру, која тре ба да угле да све тлост дана ове годи не. Тим пово дом, 
обја вљу је мо тек сто ве, које су он и Вла ди мир Ћосић, нашли  као зани мљи ве дета ље 
за наше чита о це

– Нека читав свет зна за Чару гу! – 
била је јед на од послед њих жеља 
Јова на Ста ни са вље ви ћа, у наро ду 
зна ног као Чару га.

Ову жељу је изре као нови на ру 
Поли ти ке, Пре дра гу Мили во је ви ћу, 
који је бора вио у њего вој ћели ји и 
ура дио послед њи интер вју са Чару
гом, док се овај при пре мао за веша
ње, 27. фебру а ра 1925. годи не.

Раз бој ник, који се у јед ном тре нут
ку пона шао као Робин Худ, у дру гом 
тре нут ку би се пона шао као нај ве ћи 
бога таш, раси па ју ћи новац на коц ку, 
жене и пиће.

Народ је ипак желео да пре веру је 
у јуна ка, него у бан ди та. Спе ва не су 
му песме за живо та, ско ва не леген де 
и мито ви. 

Деце ни ја ма касни је, Чару га голи ца 
машту људи са ових про сто ра више 
него ика да.

Не про ђе годи на да се не поста ви 
на репер то ар неког од позо ри шта са 

ових про сто ра, нова пред ста ва 
посве ће на Јова ну Ста ни са вље ви ћу 
Чару ги.

Сни мље но је неко ли ко доку мен
тар них и један игра ни филм, Чару га, 
који пот пи су је Рај ко Грлић, а за који 
се наво ди да је послед њи филм 
СФРЈ кине ма то гра фи је.

Све ово усло ви ло је да се Јова ну 
Ста ни са вље ви ћу Чару ги барем 
дели мич но испу ни послед ња жеља...

А шта данас тач но зна мо о Чару ги?
Да ли је и он залу тао негде изме ђу 

мита и ствар но сти, као што то бива 
са исто риј ским фигу ра ма са ових 
про сто ра?

Јован Ста ни са вље вић је Србин 
рођен у Бара ма, у Сла во ни ји. Као 
десе то го ди шњи дечак остао је без 
мај ке, а отац се после месец дана 
поно во оже нио. Однос изме ђу њега и 
маће хе био је од самог почет ка лош, 
и како је вре ме про ла зи ло било је 
све горе. Када му се ука за ла шан са 

Чаруга пре стрељања

Убр зо напу шта занат
и 1915. годи не

при ја вљу је се у 
аустро у гар ску вој ску. 
Суо чен са Источ ним 

фрон том, он
дезер ти ра и вра ћа се 

у Сла во ни ју где, 
уства ри почи ње 

живот Чаруге. Не зна 
се тач но када је добио 

свој нади мак
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да оде на занат за бра ва ра он то 
кори сти, искљу чи во да би напу стио 
кућу. 

Убр зо напу шта занат и 1915. годи
не при ја вљу је се у аустро у гар ску вој
ску. Суо чен са Источ ним фрон том, он 
дезер ти ра и вра ћа се у Сла во ни ју 
где, уства ри почи ње живот Чару ге. 
Не зна се тач но када је добио свој 
нади мак, али се прет по ста вља да тај 
нади мак зна чи стра шан, опа сан, 
одно сно онај који уби ја људе.

Кажу, да је прво уби ство извр шио 
током крат ког борав ка на Источ ном 
фрон ту, и то свог сабор ца, неког 
Мађа ра, који се удва рао девој ци по 
име ну Калин ка, а у коју је Јова био 
смрт но заљу бљен.

Након завр шет ка Првог свет ског 
рата и ваку у му који је настао након 
рас па да Аустро у гар ског цар ства и 
фор ми ра њем Кра ље ви не СХС, Јован 
Ста ни са вље вић орга ни зу је Народ ну 
стра жу и даје налог да се по крат
ком поступ ку стре ља сељак Стан ко 
Бошњак.

Због овог дела је осу ђен на чети ри 
годи не затво ра у Срем ској Митро ви
ци, али већ прве годи не бежи из 
затво ра, и одла зи у шуму где се при
кљу чу је гру пи одмет ни ка коју су 
чини ли Срби и Хрва ти, махом дезер
те ри са фрон та, који су, под ути ца јем 
бољ ше вич ке рево лу ци је у Руси
ји, про па ги ра ли про ме ну држав ног 
уре ђе ња, те ства ра ња једин стве не 
држа ве Јужних Сло ве на, а сво је 
пљач ка шке похо де прав да ли бор бом 
про тив еко ном ске неправ де и сиро
ма штва. Ова гру па је себе нази ва ла 
Колом гор ских тића, а на челу се 
нала зио Божа Мати је вић, зва ни 
Црве ни Божа, који је кому ни стич ку 
дог му про па ги рао као буду ћу власт.

Након уби ства Црве ног Боже, нови 
вођа поста је Јован Ста ни са вље вић 
Чару га и гру па се пре тва ра у бан ду, 
која не пре за ни од чега, а чији је 
једи ни циљ била пљач ка. 

Чару га ће као вођа, често мења ти 
сво ју дру жи ну и сарад ни ке. Нај че
шће су то били Лича ни и Дал ма тин
ци, шум ски рад ни ци. Ника да их није 
било више од шест до седам, и оно 
што је инте ре сант но, већи ну пљач ки 
изве шће у жан дар ским уни фор ма ма. 
Мета пљач ки су увек били бога та ши, 
који су гото во по пра ви лу, били омра
же ни у наро ду што је вели ким делом 
усло вља ва ло Чару ги ну попу лар ност.

Данас, одре ђе ни хрват ски исто ри
ча ри твр де, да Чару га ника да није 
делио свој плен сиро ма шном наро ду 
(како се то наво ди у већи ни изво ра), 
али да је и само њего во пљач ка ње 
бога та ша, било довољ на сатис фак
ци ја и хра на за душу сиро ма шном 
наро ду.

О њему и њего вим пљач ка ма поче
ле су да се ства ра ју леген де. Пре
при ча ва ле су се при че, наста ја ле 
песме о њему као Роби ну Худу – 
заштит ни ку сиро ма шних.

Инте ре сант на је и вели ка Чару ги на 
попу лар ност међу жена ма. До 1923. 
годи не, неки изво ри наво де да је 
про ме нио два де се так дево ја ка са 
који ма је био у озбиљ ним веза ма. 
Сва кој је покла њао ску по цен накит и 
оде ћу, а често и новац. Са неким се 
девој ка ма и верио, па је на руци увек 
имао један вере нич ки прстен, мада 
је у исто вре ме био са више њих 
верен.

Ипак, већи део Хрват ске стре пио је 
пред Чару гом и њего вом бан дом. 
Гла ва му је била уце ње на на 120.000 
дина ра и било је пита ње дана када 
ће Чару га бити ухап шен и осу ђен.

26. децем бра 1924. годи не у Вин
ков ци ма је конач но ухап шен Јован 
Ста ни са вље вић Чару га. Он се скри
вао под лажним иден ти те том Нико ла 
Дре згић. И ту неве ро ват но зву чи 
пода так да је Чару га осам дана био 
досле дан и одби јао да при зна свој 
пра ви иден ти тет, а када је конач но 
при знао сво је пра во име, при знао је 
редом и све зло чи не које је учи нио за 
чети ри годи не, коли ко је харао Сла
во ни јом.

Позна ти раз бој ник ухап шен је са 
сво ја три сау че сни ка (Мар ко Дре згић 
из Гра ча ца, Паво Прпић из Кар ло ба га 
и Мато Крм по тић из Госпи ћа), те је 
спро ве ден под јаком ору жа ном прат
њом у Оси јек. И у тој ситу а ци ји Чару
га је остао досле дан свом начи ну 
живо та  буду ћи да су га хте ли пре ве
сти у Оси јек у тре ћем раз ре ду, Чару га 
је допла тио раз ли ку за себе и сво је 
сау че сни ке, те су се вози ли пре ма 
Оси је ку у дру гом раз ре ду.

Глав но пита ње поста ло је како је 
дошло до Чару ги ног хап ше ња, а 
Хрват ски лист у бро ју шест из 1924. 
годи не, доно си вест да је слав ног 
раз бој ни ка гла ве дошла упра во жена, 
Ман да Смол чи ће ва из Рет ков ца.

Ина че, Чару га је имао вели ку уло гу 
у дру штве ном живо ту Вин ко ва ца, где 
је про жи вео послед ње дане на сло
бо ди, нарав но, скри ва ју ћи се под 
лажним иден ти те том. Упра во тамо га 
је посе ћи ва ла спо ме ну та Ман да, 
којој се пред ста вљао под лажним 
име ном Милан Барић. Жан да ри су 
јед ном при ли ком дошли у посед 
писма адре си ра но га на Ман ду од 
стра не Мила на, у коме се спо ми ње 
поку шај пљач ке села, што их је дове
ло до изве сног Нико ле Дре зги ћа, за 
кога се касни је испо ста ви ло да је ни 
мање ни више него нај тра же ни ји 
сла вон ски бегу нац.

До фебру а ра 1925. годи не, Чару ги
но суђе ње је било окон ча но и он је 
обе шен пред 3.000 људи. Када се 
суо чио са веша ли ма у дво ри шту Кра
љев ске суд ске пала те у Оси је ку, и 
након про зи ва ња општин ског чинов
ни ка, Чару га је одго во рио: 

– Ја сам Јован Ста ни са вље вић 
Чару га... Мој наклон, госпо ди не крв
ни че... Збо гом, наро де, Чару га путу
је!

Након завр шет ка 
Првог свет ског рата

и ваку у му који је 
настао након рас па да 

Аустро у гар ског
цар ства и

фор ми ра њем
Кра ље ви не СхС, 

Јован Ста ни са вље вић 
орга ни зу је Народну
стражу и даје налог 

да се по крат ком 
поступ ку стре ља 

сељак Стан ко Бошњак

До фебру а ра 1925. 
годи не, Чару ги но
суђе ње је било

окон ча но и он је
обе шен пред 3.000 

људи. Када се суо чио 
са веша ли ма у

дво ри шту Кра љев ске 
суд ске пала те у
Оси је ку, и након

про зи ва ња
општин ског
чинов ни ка,

Чару га је одго во рио:
– Ја сам Јован

Ста ни са вље вић
Чару га... Мој наклон, 
госпо ди не крв ни че... 

Збо гом, наро де,
Чару га путу је!
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ОВАН: Осе ћа те се 
боле сно. Све што се 
око вас деша ва дожи
вља ва те емо тив но. 

Могућ је сусрет са инсти ту ци ја ма 
затво ре ног типа. Потреб но је пуно 
стр пље ња и здра вог разу ма да 
бисте савла да ли кри тич не дога ђа
је који су пред вама ове сед ми це. 
Буди те опре зни! Уко ли ко се јаве 
сто мач ни про бле ми, обра ти те се 
лека ру. Исхра ну све ди те на разум
ну меру. 

БИК: За див но чудо, 
није вам лоше. Сви 
око вас се нер ви ра ју, а 
ви  мртви хлад ни. 

Пита те се шта им је? Успе ли сте 
да схва ти те дубљи сми сао живо
та.  Чувај те се про ма је. Због опа
сно сти од пре хла де и про бле ма са 
грлом, буди те опре зни са хлад ним 
напи ци ма и сла до ле дом. Нала зи
те се у диле ми. Због нече га стра
ху је те. Мора те бити опре зни и 
избе га ва ти вер бал не дуе ле који 
ниче му не воде.

БЛИ ЗАН ЦИ: Ушли сте 
у мир ни ји период. 
Биће те у ситу а ци ји да 
пома же те мање успе

шним сарад ни ци ма  све зарад 
оства ре ња зајед нич ких инте ре са. 
Чувај те се бур них реак ци ја и вре
ђа ња, јер на тај начин одби ја те 
парт не ра. Потру ди те се да не 
доспе те у ста ње афек та. Буди те 
опре зни кад су емо ци је у пита њу, 
јер ваша твр до гла вост ква ри оно у 
шта сте мно го инве сти ра ли.

РАК: Нова љубав је 
на види ку. Ужи ва те у 
загр ља ју воље не осо
бе. Не може те да 

пове ру је те да је то ствар ност  
суви ше је лепо да би било исти
ни то. Пре пу сти те се пози тив ним 
вибра ци ја ма и ужи вај те. Уко ли ко 
се поја ви сиви ло, сети те се осо бе 
која је на мала вра та ушла у ваш 
живот. Здрав стве не про бле ме 
ћете савла да ти уко ли ко се на 
вре ме посве ти те њихо вом сани
ра њу.

ЛАВ: Ситу а ци ја од 
вас зах те ва стр пље
ње. То је за Овно ве 
тешко, али мора те 

тре ни ра ти. Ушли сте у период 
финан сиј ских изда та ка. Новац 
вам кли зи из руку, али га и зара
ђу је те, па не бри ни те. Иако је у 
наго ве шта ју нова веза, пред ност 
даје те лич ној сло бо ди. Избир љи
ви сте кад је љубав у пита њу. 
Лука во при сту па те овом про бле
му. Ваша нер во за одра жа ва се на 
здра вље.

ДЕВИ ЦА: Ништа леп
ше него кад се раци о
нал на Деви ца заљу би. 
Пре пу сти те се парт не

ру и ужи вај те. Пред вама су дуги 
топли дани. Настој те да на аде
ква тан начин реши те јед ну диле
му. Пошто разум тре нут но не 
пома же, реа гуј те срцем. Дозво ли
те себи и такав лук суз. Могу ћи су 
про бле ми са јетром и пан кре а сом 
услед лошег рада орга на за варе
ње.

ВАГА: После дугих 
завр зла ма, ушли сте у 
мир ни ји период. Осе
ћа те да сте духов но и 

инте лек ту ал но ста бил ни. Све 
акци је су урав но те же не.  Доби ја
те уна пре ђе ње које, међу тим, 
касни већ дуже вре ме. Ако се 
узме у обзир да лепе ства ри сти
жу у пра во вре ме, сла вље нич ки 
сте рас по ло же ни. Тре нут на ситу
а ци ја зах те ва пуно толе ран ци је; 
теши те се  ипак зна те шта хоће
те.

ШКОР ПИ ЈА: Ушли сте 
у сре ћан период. 
Добро сте рас по ло же
ни, мада нема те кон

крет них раз ло га за то. Од изве сне 
ситу а ци је мно го оче ку је те, па се 
може те раз о ча ра ти. Или мно го 
ради те, или сте без посла. Са 
сарад ни ци ма ства ри не сто је нај
бо ље, али нека ко ипак испли ва ва
те. Буди те разум ни ји и реал ни ји, 
бар кад су емо ци је у пита њу. Оста
ле обла сти живо та засад су под 
кон тро лом.

СТРЕ ЛАЦ: Пошто 
има те тен ден ци ју да 
мно ге ства ри започ не
те, али не и завр ши те 

 пожељ но је напра ви ти селек ци ју, 
кон цен три са ти се на јед ну од њих. 
Мудро уле ће те у нове послов не 
поду хва те. Схва та те да нема те 
шта да изгу би те. Ко рески ра, тај 
доби ја. Супер. Нер вна напе тост 
реак ци ја је на пољу ља но само по
у зда ње.

ЈАРАЦ: Уко ли ко буде
те били напе ти, мора
ће те да се кон тро ли
ше те. Пошто нисте 

спо соб ни да упра вља те собом, 
скло ни сте сва ђа ма и екс це си ма. 
Са парт не ром сте скло пи ли при
мир је, па оче куј те мир ни ји период. 
Уко ли ко сте сло бод ни, нова љубав 
чека вас у авгу сту. Честа про ме на 
рас по ло же ња пра ће на депре си
јом. Иако нема те кон кретнх раз ло
га за такво ста ње, тешко ћете га 
избе ћи.

ВОДО ЛИ ЈА: Јавља се 
жеља да се намет не те 
у оно ме чему нисте 
вич ни. Мора те бити 

објек тив ни ји пре ма себи уко ли ко 
жели те да из тре нут не ситу а ци је 
изву че те мак си мум. У све што 
ради те уно си те целог себе. Емо
тив ни ји сте него што то окол но сти 
на послу зах те ва ју. Неко од сарад
ни ка кочи вас у акци ја ма. Про бле
ми су веза ни за некон тро ли са но 
уно ше ње хра не.

РИБЕ: Роман тич но сте 
рас по ло же ни. Пошто 
сло бод но вре ме про
во ди те у дру штву, 

лепо се осе ћа те. Схва ти ли сте да 
је оно чега се ужа са ва те  само ћа. 
Нисте задо вољ ни послом којим се 
бави те, посеб но ако се он сво ди 
на рути ну. Раз ми шља те о томе да 
га про ме ни те или да у њега уне се
те ино ва ци је. Мора те савла да ти 
хипо хон дрич ну црту карак те ра. 
Мно го вре ме на про во ди те у стра
ху од боле сти.

VREMEPLOV
20. фе бру ар

1935. Ка ро ли на Ми кел сон 
по ста ла је пр ва же на ко ја је 
до спе ла на Ан тарк тик. 

21. фе бру ар
1804. У Вел су је Ри чард Тре ве
тик про во зао пр ву ло ко мо ти ву. 
1997.  Пред сед ник Де мо крат
ске стран ке Зо ран Ђин ђић 
иза бран је за гра до на чел ни ка 
Бе о гра да, на осно ву по бе де 
опо зи ци о не ко а ли ци је За јед но 
на ло кал ним из бо ри ма у 
но вем бру 1996 чи ме је по стао 
пр ви не ко му ни стич ки гра до на
чел ник глав ног гра да Ју го сла
ви је по сле Дру гог свет ског 
ра та.
 

22. фе бру ар
1810. Ро ђен је Фре де рик 
Шо пен, нај зна чај ни ји пољ ски 
ком по зи тор, на ци о нал ни 
ро ман ти чар. 
1826. Ро ђен је срп ски адво кат, 
но ви нар и пи сац Све то зар 
Ми ле тић, во ђа Ср ба у Вој во ди
ни у бор би за на ци о нал на пра
ва у Аустро у гар ској, бо рац за 
ли бе рал не ре фор ме и не по
мир љи ви про тив ник кле ри ка
ли зма. 
 

23. фе бру ар
1999. У Рам бу јеу су по сле 17 
да на за вр ше ни пре го во ри 
из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца, на ја
вом ал бан ских пред став ни ка 
да у на че лу при хва та ју по ну ђе
ни спо ра зум, док су срп ски 
пред став ни ци из ри чи то од ба
ци ли стра но вој но при су ство 
на Ко со ву и Ме то хи ји, а стра ни 
по сред ни ци од ре ди ли две сед
ми це као рок за пот пи си ва ње 
спо ра зу ма.

24. фе бру ар
1786. Ро ђен је Вил хелм Грим, 
не мач ки књи жев ник, гер ма
нист. Сa бра том Ја ко бом из дао 
је збир ку Деч је и до ма ће бај ке 
бра ће Грим 
1810. Ен гле ски на уч ник, хе ми
чар и фи зи чар, Хен ри Ке вен
диш, пре ми нуо је у 79. го ди ни. 
Ке вен диш је от крио хе миј ски 
еле мент во до ник. 

25. фе бру ар
1815. Уби јен је срп ски вој во да 
Ста но је Ста ма то вић, по знат 
као Ста но је Гла ваш, је дан од 
чел ни ка Пр вог срп ског устан
ка, хај дук и бо рац про тив Ту ра
ка. Уби ство је по сле про па сти 
Ха џиПро да но ве бу не на ре дио 
Су леј манпа ша. 
1932. Ими грант Адолф Хи тлер 
до био је не мач ко др жа вљан
ство. 

26. фе бру ар
1777. Ро ђен је срп ски др жав
ник и пи сац про та Ма те ја 
Не на до вић, вој во да из Пр вог 
срп ског устан ка, тво рац и пр ви 
пред сед ник Пра ви тељ ству ју
шчег со вје та  пр ве срп ске вла
де. 
1930. По ста вље ни су пр ви 
цр ве нозе ле ни се ма фо ри, на 
Мен хет ну.

HOROSKOP

Уто рак, 19. (6) фебру ар 
Све ти Фоти је Цари град ски; 
Све ти Вукол Смирн ски

Сре да, 20. (7) фебру ар 
Све ти Пар те ни је Ламп са киј ски

Четвр так, 21. (8) фебру ар 
Св. Тео дор Стра ти лат; Св. 
Сава, Дру ги Архи е пи скоп срп
ски

Петак, 22. (9) фебру ар 
Све ти муче ник Ники фор (Ода
ни је Сре те ња)

Субо та, 23. (10) фебру ар 
Све ти све ште но му че ник Хара
лам пи је

Неде ља, 24. (11) фебру ар 
Све ти Вла си је; Све ти вели ко му
че ник Ђор ђе Кра то вац

Поне де љак, 25. (12) фебру ар 
Све ти Меле ти је Анти о хиј ски

Уто рак, 26. (13) фебру ар 
Све ти Симе он Миро то чи ви

Crkveni
kalendar

• Потр чао је у сусрет 
трам ва ју. Трам вај га није 
пре по знао.
• Срби има ју два мора: 
море и море бре!
• Не чач кај меч ку, акти-
ви ра ћеш аларм. 

Бела тор та
Састој ци: За кору: 200 гра ма 

сец ка них ора ха, седам бела на ца, 
200 гра ма шеће ра, 100 гра ма 
сувог гро жђа, 100 гра ма мар ме ла
де од шип ка.

За фил: осам жума на ца, 150 г 
шеће ра, два вани лин шеће ра, 
300 гра ма маскар по не сира, три 
деци ли тра слат ке павла ке, 10 
гра ма жела ти на у пра ху.

За деко ра ци ју: чети ри деци ли
тра слат ке павла ке

При пре ма: Белан ца уму ти ти у 
чврст снег, а затим посте пе но уз 
непре ста но меша ње дода ва ти 
шећер. По дну окру глог калу па за 
тор ту обло же ног папи ром за пече
ње, рас по ре ди ти сец ка не ора хе и 
суво гро жђе. Потом нане ти шам 
од бела на ца и порав на ти. Суши ти 
у одшкри ну тој рер ни на 140 сте
пе ни 90 мину та. Пече ну кору 
оста ви ти да се охла ди па је извр
ну ти нао пач ке и пре ма за ти мар
ме ла дом од шип ка.
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АКТУ ЕЛ НО ИЗ ФК ИНЂИ ЈА

Нова поја ча ња
Фуд бал ски клуб Инђи ја 

пола ко при во ди кра ју 
зим ски пре ла зни рок, 

који је био и те ако буран за 
клуб покрај желе знич ке ста
ни це. Редо ве зеле но белих 
напу сти ло је неко ли ко стан
дард них игра ча, који су били 
носи о ци игре и који су, у нај
ве ћој мери заслу жни за вео
ма добар пла сман на табе ли 
Прве лиге Срби је.

Међу тим, није се дуго чека

ло и у Инђи ју су сти гла нова 
поја ча ња. Послед њи међу 
њима Игор Мак си мо вић, бив
ши играч Вождов ца, затим  
Срђан Дими тров, поврат ник 
и Огњен Дамја но вић, иску сни 
напа дач.

Поред поме ну тих игра
ча у Инђи ју су у прет ход них 
месец дана сти гли и Небој ша 
Баста јић, бив ши играч ТСЦа, 
што пер Божи дар Велич ко
вић, Ненад Кочо вић, Нема

ња Видић, Алек са Андре
јић, Нико ла Дими три је вић и 
Али ја Избе ро вић, што пер из 
Тутина. Циљ је, како кажу 
пред став ни ци клу ба, ула зак 
у виши ранг так ми че ња, што 
није немо гу ће, јер су зеле но 
бели полу се зо ну завр ши ли 
на дру гој пози ци ји, са само 
бодом зао стат ка.

– Мислим да смо са новим 
игра чи ма зао штри ли кон
ку рен ци ју и да ће еки па, уз 

тре не ра Бла го је ви ћа, има
ти бери ћет но про ле ће пред 
собом – рекао је Дра ган 

Срђан Дими тров

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Плитак поток

у Манчестеру
Про шлог утор ка поче ла је нока ут 

фаза Лиге шам пи о на. Пршта ло је у 
Ита ли ји, Енгле ској и Холан ди ји. 

Али кре ни мо редом.
Рома је као дома ћин доби ла Пор то са 

2:1. Бли стао је кли нац по име ну Нико ло 
Зани о ло који је спа ко вао оба гола за 
Рому. У наја ви неиз ве стан дуел, оправ
дао је та оче ки ва ња и нема сум ње да 
ћемо у Пор ту га лу гле да ти наста вак бор
бе две при лич но ујед на че не еки пе. Реал
но, Рома има бољи тим али су у про бле
му у послед ње вре ме. Нај ви ше заслу жу
ју ћи сра мот ном пора зу од Фио рен ти не у 
Купу. Испра ши ли су их са 7:1. Нај де бљи 
крај изву као је наш Алек сан дар Кола ров 
кога су Роми ни ултра си узе ли на зуб. 
Није помо гао ни гол који је дао викенд 
пре утак ми це са Пор том. На три би на ма 
се видео тран спа рент  Бастар до Кола
ров.

Јунај тед је добио по усти ма од Пари за. 
Морам при зна ти да сам оче ки вао више 
од енгле ског тима, али јед но став но, када 
види те састав Пари жа на, све вам је јасно. 
Без обзи ра што су игра ли без два бит на 
игра ча, Кава ни ја и Неи ма ра, може се 
рећи да су бољи и ква ли тет ни ји од Ман
че сте ра на сва ком делу тере на. Све је то 
у ре ду, Пог ба, Раш форд, Лука ку... Али 
бра те мили, тре ба има ти бар јед ног 
исправ ног игра ча у одбра ни. Јунај тед то 
нема. Мали Мба пе и Ди Мари ја су их пре
га зи ли као пли так поток. Два кома да у 
мре жи Енгле за, хва ла лепо, дови ђе ња, 
при јат но. Тре ба напо ме ну ти и то да је 
Пог ба, играч којег не кра си баш нека 
инте ли ген ци ја (ако мене пита те), попио 
црве ни кар тон на кра ју утак ми це.

У дру гом мечу који се играо у Енгле ској, 
Тотен хем је одр жао час фуд ба ла на Вем
бли ју. Игра чи Бору си је су седе ли у клу пи и 
учи ли како да пустиш про тив ни ка да се 
истр чи и умо ри, а онда га нока у ти раш за 
неколико мину та. Нем ци су испра ће ни са 
три гола у мре жи и биће им пакле но тешко 
да надок на де ту раз ли ку у реван шу. 

Тре ба ода ти при зна ње Тотен хе му за 

резул та те које оства ру ју. И то не само ове 
сезо не, него и прет ход них. Клуб који има 
вели ко упо ри ште у јевреј ској зајед ни ци у 
Лон до ну је сјај но орга ни зо ван . У еки пу је 
послед њих годи на мини мал но ула га но. 
Пред сед ник Дани јел Леви није потро шио 
ни цвоњ ка у пре ла зном року пред поче так 
сезо не, али је ство ре на одлич на база од 
тален то ва них игра ча. Паре су уло жи ли у 
изград њу новог ста ди о на, који ће, када 
буде отво рен, бити један од нај мо дер ни
јих у све ту.

У Амстер да му смо виде ли тра ге ди ју 
јед ног мла дог и атрак тив ног тима. Ајакс је 
киди сао на гол Реа ла од првог мину та али 
им је неис ку ство дошло гла ве. Искре но, 
жао ми је Ајак со вих игра ча јер, узи ма ју ћи 
све у обзир, нису заслу жи ли да изгу бе. 
Овде се десио један моме нат који је, уз 

побе ду Тотен хе ма био ути сак неде ље. 
Наи ме, виде ли смо ВАР тех но ло ги ју која 
је конач но поче ла да одлу чу је мече ве и у 
Лиги шам пи о на. Холанд ски клуб је фасо
вао на нај го ри могу ћи начин. Дали су гол 
у првом полу вре ме ну и већ оба ви ли 
цере мо ни ју радо ва ња, грље ња и љубље
на. Ал’ не лези вра же. Суди ја пре гле да 
сни мак и пони шта ва гол. То мора да боли. 
Посеб но у ова ко бит ним утак ми ца ма. 
Руку на срце, наш Тадић јесте био у 
офсај ду и гол није био регу ла ран. Нема 
сум ње, ВАР наста вља да дели јав ност и 
тре ба да про ђе пуно вре ме на да би се 
при хва ти ла чиње ни ца да више нема 
спор них ситу а ци ја. Барем што се Реа ла и 
оста лих вели ка на тиче. Да ли ће ова тех
но ло ги ја суди ти и у корист сиро ти ње, 
оста је да се види.
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Стре љач ка дру жи на Једин
ство осво ји ла је Куп Срби је у 
стре ља штву, који је одр жан у 
Сме де ре ву. Нај за слу жни је за 
овај резул тат су Мари ја 
Малић, Мари ја Кола ре вић и 
Алек сан дра Хавран.

У поје ди нач ној кон ку рен ци

ји, так ми чи ли су се јуни о ри, 
где је Алек сан дра Хавран 
осво ји ла дру го, а Мари ја 
Малић тре ће место. У апсо
лут ној кон ку рен ци ји сени о ри
јуни о ри, Алек сан дра Хавран, 
пио нир ка осво ји ла је тре ће 
место. А. О.

КАРА ТЕ КЛУБ „ФРОНТ“ СТА РА ПАЗО ВА

Меда ље на
Европ ском првен ству

На 46. Првен ству Евро пе 
у кара теу за каде те, 
јуни о ре и мла ђе сени о

ре које се одр жа ло у Дан ској, 
боје Срби је бра ни ли су Ђор ђе 
Теша но вић и Мар ко Михај ло
вић, чла но ви Кара те клу ба 
Фронт из Ста ре Пазо ве. 
Поред тога, европ ски кара те 
суди ја, Анђел ка Шави ја из 
Нове Пазо ве, има ла је при ли
ку да суди мече ве на поме ну
том так ми че њу.

У кате го ри ји бор бе поје ди
нач но до 21 годи не +84 кило
гра ма, Ђор ђе Теша но вић је у 
кон ку рен ци ји од 25 так ми ча ра 
осво јио  брон за ну меда љу.

Девет на е сто го ди шњи Теша
но вић је једи ни кара ти ста који 
је на овом првен ству осво јио 
меда љу за Срби ју, побе див ши 
у ели ми на ци ја ма пред став ни
ка Мађар ске. У дру гом колу је 
изгу био од Азер беј џан ца, да 
би у репа са жним сусре ти ма 

побе дио Маке дон ца, а затим и 
Ита ли ја на.

Сем  тога, што је Срби ју 
пред ста вљао још један Ста
ро па зов ча нин, Мар ко Михај
ло вић, који није имао сре ће 
овог пута, мече ви у окви ру 
првен ства били су при ли ка да 
сво је судиј ско уме ће пока же 
европ ски кара те суди ја Анђел
ка Шави ја из Нове Пазо ве, 
која је сте кла лицен цу Европ
ске кара те феде ра ци је.

Све њих везу је ста ро па зо
вач ки Кара те клуб Фронт. 
Одла зак на поме ну то так ми
че ње, са којег су се пред став
ни ци наше држа ве и ста ро па
зо вач ке општи не вра ти ли са 
брон зом у рука ма, подр жа ла 
је локал на само у пра ва која 
поред ула га ња у мла де спорт
ске наде, има слу ха и за оне 
мало иску сни је спор ти сте који 
сво је зна ње несе бич но пре но
се на нај мла ђе. С. С.

Марија Коларевић

Ђорђе Тешановић

ГОДИ ШЊА СКУП ШТИ НА САВА ТЕ
САВЕ ЗА СРБИ ЈЕ

СБК „Рума“
нај бо љи у Срби ји

Редов на годи шња скуп
шти на Сава те саве за 
Срби је одр жа на је 10. 

фебру а ра у Руми. На овој 
скуп шти ни доде ље на су и 
при зна ња нај у спе шни јим 
спор ти сти ма Сава те саве за 
Срби је за про шлу годи ну, а 
међу њима је било и доста 
чла но ва СБК „Рума“.

СБК „Рума“ је понео титу лу 
нај у спе шни јег клу ба у Срби
ји, а у име клу ба пехар је при
мио Дамјан Мар ко вић, пред
сед ник.

Од так ми ча ра из рум ског 
клу ба при зна ња су оти шла 
у руке Стра хи ње Јоц ко ви ћа, 
Јова не Касап и Петра Јова
но ва, док је за нај у спе шни јег 
тре не ра Сава те саве за Срби
је про гла шен Мио драг Ракић, 
тре нер СБК „Рума“.

– Ово је вели ки успех 
нашег клу ба који је дру ги пут 
заре дом нај у спе шни ји клуб 
у држа ви, а наши спор ти сти 
наста вља ју са осва ја њем 
меда ља на вели ким међу на
род ним так ми че њи ма. Сезо
ну смо добро запо че ли на 
Свет ском купу у Будим пе шти 
где смо осво ји ли пет меда ља, 
од тога три злат не. Оче ку ју 
нас два држав на првен ства 
која ће у мар ту бити одр жа на 
у Руми, рекао је нај у спе шни ји 
тре нер Мио драг Ракић.

СБК „Рума“ је пла ке ту за 
покро ви тељ ство рада клу ба 
уру чио Алек сан дру Бун да лу, 
као пред став ни ку локал не 
само у пра ве и Мило шу Мар
ко ви ћу, секре та ру Саве за 
спор то ва Општи не Рума.

 С. Џ.

Награ ђе ни у Руми

Пили по вић, дирек тор ФК 
Инђи ја.

– Морам да кажем, да није 
заку ли сних рад њи, ФК Инђи
ја би се про ше тао до Јелен 
Супер лиге. Ми ћемо наста
ви ти као и до сада, да игра
мо поште но и да ква ли те
том поку ша мо да дође мо до 
вишег ран га, додао је Пили
по вић.

Упо ре до са јача њем редо
ва, одви ја ју се при пре ме за 
пред сто је ћи, про лећ ни део 
првен ства. При пре ме су сти
гле, како каже тре нер зеле но
белих Срђан Бла го је вић, на 
пола пута. При мо ра ни су да 
кре ну испо чет ка, јер су про
ме ни ли више од поло ви не 

стан дард них игра ча.
– Ми смо окре ну ти ка будућ

но сти и ради мо на томе да 
оства ри мо амби ци је клу ба, 
иако ће бити вео ма тешко, јер 
зна мо какве пред но сти има ју 
наши про тив ни ци. Међу тим, 
од 20 оди гра них кола, чак 12 
смо били на првом месту на 
табе ли, и то нас оба ве зу је да 
дамо све од себе у настав ку 
првен ства – рекао је тре нер 
Бла го је вић.

До почет ка првен ства, 
зеле нобеле оче ку је још неко
ли ко кон трол них утак ми ца и 
тре нин зи, на који ма ће нау
чи ти и уса вр ши ти одре ђе не 
прин ци пе игре.

М. Ђ.

СТРЕ ЉАЧ КА ДРУ ЖИ НА ЈЕДИН СТВО 

Осво ји ли Куп Срби је
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ЛАЋА РАК: ПОТРЕ СНА ИСПО ВЕСТ РОДИ ТЕ ЉА УБИ ЈЕ НОГ ВЕЉ КА ВАСИ ЉЕ ВИ ЋА

Имао је наме ру да га уби је
– Наш син је био уче ник тре ће годи

не сме ра уго сти тељ ски тех ни чар, гол
ман у ФК Рад нич ки, волео је јако фуд
бал. Скро ман и задо во љан оним што 
има. Од малих ногу смо га учи ли да 
пошту је ста ри је, кул ту ран, ваљ да као 
такав је и био оми љен у месту, међу 
дру го ви ма, којих је имао баш пуно. 
Ника да нам се нико није жалио на 
њега, није пра вио про бле ме, насме јан 
и ведрог духа... Зашто га је убио ми ни 
данас не зна мо, поче ли су  при чу роди
те љи.

Ова ко за М Нови не, после месец 
дана од уби ства седам на е сто го ди
шњег Вељ ка Васи ље ви ћа из Лаћар ка 
код Срем ске Митро ви це, гово ре отац 
Ники ца и мај ка Вели бор ка. Осум њи че
ни за ово кри вич но дело Душан Мила
но вић (19) ком ши ја из ули це и Вељ ков 
при ја тељ, нала зи се у истра жном при
тво ру Казне нопоправ ног затво ра у 
Срем ској Митро ви ци. Њихо ви зајед
нич ки при ја те љи, који у тешким тре ну
ци ма, поку ша ва ју да буду уте ха Вељ
ко вим роди те љи ма, у раз го во ру за наш 
лист, пита ју се зашто је Душан те вече
ри уоп ште понео нож, када је позвао 
Вељ ка да се обра чу на ју.

Од 12. јану а ра поро дич ни дом Васи
ље ви ћа у Ули ци Сло бо да на Пене зи ћа, 
зави јен је у црно. Вељ ка нико више не 
може да вра ти, а роди те љи и његов 
ста ри ји брат Нико ла (22), узда ју се да 
ће прав да побе ди ти на суду и да ће 
уби ца бити нај стро же кажњен.

– Он је мог сина убо чети ри пута 
ножем, чије сечи во је дугач ко 15 цен ти
ме та ра. Вељ ко је имао два убо да у 
бути ну, један у раме и један у срце. Не 
зна мо који је био фата лан, али је 
сасвим јасно да је он ишао са том 
наме ром да га уби је – твр ди отац Ники
ца, који је тра гич ну вест при мио у 
Немач кој, где је у том тре нут ку радио 
као возач ками о на.

– Тог дана ме је назвао ста ри ји син и 
рекао да је Хит на помоћ одве зла Вељ

ка и да морам да се вра тим кући. Поку
ша вао сам теле фо ном да доби јем 
више инфор ма ци ја, али ми се нико 
није јављао од уку ћа на. Онда ме је 
назвао Дра ган, Душа нов отац и рекао: 
„Овај мој дебил избо је Вељу, при ми 
моје сау че шће“.

Пар ки рао сам ками он, почео да се 
тре сем, пла чем, при се ћа се тог тре нут
ка сузних очи ју Ники ца.

У тра га њу за исти ном, како је дошло 
до уби ства, после суко ба који је изме ђу 
њих дво ји це избио прво у гра ду, Вељ
ков отац пока зу је пре пи ску изме ђу 
њего вог сина и Душа на те вече ри на 
инста гра му. 

– Душан је Вељ ку послао пору ку у 
два часа и 26 мину та ују тру, да дође на 
игра ли ште да се обра чу на ју. Мој син је 
стал но тра жио одго вор, зашто га је он 
напао у гра ду, да није било раз ло га, да 
ништа није крив, али је Душан инси сти
рао да дођу код тере на. „Изла зим за 
минут и то сам, нико га нећу зва ти“, 
напи сао је Душан. Чак му је упу тио и 

пору ку у којој каже, да ће иона ко за 
њега доби ти десет годи на и иза ћи до 
три де се те. Допи си ва ње је завр ше но у 
два сата и 50 мину та, и тада је Вељ ко 
кре нуо пре ма њему – при ча Ники ца, 
дода ју ћи да изме ђу дво ји це мла ди ћа 
рани је није било суко ба.

 С. Костић

Неко ли ко тре ну та ка после тра ге ди
је, наи шао је Н. К. (17), који је зате као 
Душа на како лежи на Вељ ку.

– Згра био сам га и скло нио од 
њега. Душан је нешто мрмљао, 
ништа нисам могао да га раз у мем, 
док је Вељ ко лежао непо ми чан. 
Поми слио сам да се оне све стио. 
Нисам знао да је у том тре нут ку већ 
био мртав – при се ћа се Вељ ков нај
бо љи друг још од заба ви шта, који је 
чекао Хит ну помоћ, коју су позвале 
комшије. 

Касно за помоћ
Брат Нико ла, мај ка Вели бор ка и отац Ники ца 

Дру го ви настра да лог Вељ ка Место тра ге ди је


