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У петак, 1. мар та у Срем ској 
Митро ви ци су гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди мир 

Сана дер и Јошко Пите ша, мена џер 
опе ра ци ја ком па ни је ИМО ФИ НАНЦ 
(IMMO FI NANZ) за Срби ју, све ча но 
поста ви ли камен теме љац за десе
ти Стоп шоп ритејл парк (Stop Shop 
Retail Park) ове ком па ни је, која је 
од 2015. годи не при сут на у Срби ји. 
Нови тржни цен тар ће се нала зи ти 
на Буле ва ру Кон стан ти на Вели ког, на 
про сто ру нека да шње фабри ке наме
шта ја „1. новембар“.

Владимир Сана дер је овом при ли
ком иста као да ова ква инве сти ци ја 
пока зу је да је Срем ска Митро ви ца 
један од раз ви је ни јих гра до ва у Вој
во ди ни, са пре ко 20.000 запо сле них. 
Тако ђе, навео је да отва ра ње ова
квог тржног цен тра зна чи и пове ћа ње 
рад них места, а да је све то резул
тат добрих одлу ка које је ова власт, 
али и прет ход ни гра до на чел ник Бра
ни слав Неди мо вић донео у вези са 
инве сти ци ја ма. 

– Боља инфра струк ту ра, као и 
аутопут Срем ска Митро ви цаБије
љи на, сигру но ће доне ти нашем 
гра ду још инве сти ци ја. Ово је, пре 
све га, потвр да доброг рада локал
не само у пра ве прет ход них десе так 
годи на, када је отво ре но доста рад
них места у при мар ном и секун дар
ном сек то ру при вре де, тако да су се 
сада сте кли усло ви да дола зе инве
сти то ри и у тер ци јал ни сег мент при
вре де, као што је трго ви на. То је знак 
да је живот ни стан дард у Срем ској 
Митро ви ци бољи него у прет ход ном 
пери о ду. Ово је сим бол новог раз во ја 
гра да. Оно што смо ми могли да ура
ди мо јесте да изгра ди мо сер ви сну 
сао бра ћај ни цу. То је про јек то ва но 
још 2008. годи не, и на тај начин пове

же мо Буле вар Кон стан ти на Вели ког 
са новим ритејлпар ком. Наш удео 
је изме ђу 35 и 36 мили о на динара, 
коли ко ће бити уло же но у инфра
струк ту ру, пут ну инфра струк ту ру, 
јав ну расве ту, сема фор и лево скре
та ње на Буле ва ру, рекао је Сана дер.

Јошко Пите ша је навео да ће се 
овај тржни цен тар про с ти ра ти на 
пре ко 90.000 ква драт них мета ра, од 
чега ће мало про дај ни про стор зау
зи ма ти 7.000 ква драт них мета ра, а 
тако ђе ће посто ја ти и 300 пар кинг 
места. Зва нич но отва ра ње је пред
ви ђе но за август 2019. годи не.

– Од авгу ста месе ца има ће мо Стоп 
шоп ритејл парк (Stop Shop Retail 
Park) у Срем ској Митро ви ци укуп

не ква дра ту ре од 7.000 ква драт них 
мета ра са дома ћим и стра ним закуп
ци ма. Срем ска Митров ца се иде ал но 
укло пи ла у сли ку раз во ја наше ком
па ни је. Људи из локал не само у пра ве 
су пре по зна ли наше наме ру за даљи 
раз вој и ми смо се радо ода зва ли и 
оче ку је мо добре резул та те. Вред
ност инве сти ци је је око девет мили
о на евра. Оче ку је мо изме ђу 15 и 20 
брен до ва. Поди зво и ђа чи радо ва су 
из Срем ске Митро ви це да би се пота
кла локла на при вре да и задо вољ ни 
смо сарад њом, Јошко Пите ша. 

Пре ма речи ма Јошка Пите ше, ова 
инве сти ци ја ће отво ри ти изме ђу 100 
и 150 нових рад них места. 

 З. П.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Изград ња новог тржног цен тра

Полагање камена темељца: Владимир Санадер и Јошко Питеша
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Осми март, Дан жена, уз 1. мај, 
једи ни је пре жи ве ли пра зник из 
соци ја ли стич ког добра. У забо

рав су оти шли и Дан репу бли ке и Дан 
бор ца и Дан ЈНА (он посеб но) и сви 
оста ли дани, али Дан жена и Пра зник 
рада су се како тако одр жа ли. То што 
се та два дана и у пост тран зи ци о ној 
Срби ји обе ле жа ва ју са посеб ним пије
те том је цини зам сво је врсте, јер реал
но: које жене и који рад ни ци и која 
њихо ва пра ва?! Кад смо ми дошли 
дотле да се жен ским пра ви ма бави 
невла дин сек тор, онда је то мрка капа. 
Што би рекли, пиши про па ло. Исто се 
одно си и на рад нич ка пра ва. Док је 
син ди кат био дру штве нополи тич ка 
орга ни за ци ја, било је раз ло га да се 
рад ни ци нече му нада ју (добро, све је 
то била слет ска вежба дру ге врста, 
али...), сад кад је уве ден као соци јал
ни дија лог, држа ва, рад ни ци, посло
дав ци, и рад ни ци и посло дав ци могу 
да се сли ка ју, јер је ту убе дљи во нај ја
ча држа ва и увек буде како она каже.

Али, нису ми тема рад ни ци, него 
жене. Оне, које данас могу да сања ју о 
пра ви ма која су има ле њихо ве маме 
или чак и поко ја бака. Али, и ту је била 
кључ на држа ва, која је после Дру гог 
свет ског рата била кому ни стич ка, је л 
те, али и еман ци па тор ска. У тих 4050 

годи на до почет ка новог рата деве де
се тих, те гене ра ци је жена су пре шле 
толи ки циви ли за циј ски пут који је 
деве де се тих гру бо пре ки нут, а нема 
назна ка ни да ће се икад више наста
ви ти нити поно ви ти. Што би рекли, 
шта је било, било је. 

Нарав но да су и онда жене углав ном 
биле сиро ма шне, наро чи то жене на 
селу, као уоста лом и данас, али била 

је дру га чи ја дру штве на кли ма. Ма 
коли ко да су соци ја ли стич ки систем 
била и Потем ки но ва села, тај део 
соци јал не еман ци па ци је жена је био 
ства ран, мада не пот пун. Али, у одно
су на ово данас, то је била песма. 
Међу тим, дру штве ни про грес није 
нешто зако но мер но. Увек су у јед ном 
дру штву могу ће и регре си је. Негде сам 
чита ла да су мај ке и бабе дана шњих 
Иран ки, које покри ва ју гла ву и лице, у 
сво је вре ме по Техе ра ну носи ле мини
ће. Њихо ве ћер ке и уну ке данас живе 
по дру га чи јим пра ви ли ма, али то је 
њима њихо ва бор ба дала.

Нама је наша бор ба дала да сла
ви мо Дан жена и да крши мо сва 
могу ћа жен ска пра ва и то на 

сва ком кора ку. Али, зато нам не мањ
ка ста ти сти ке. Па ће упра во невла дин 
сек тор пред 8. март иза ћи са гоми лом 
пора жа ва ју ћих пода та ка, са посеб ним 
акцен том на број уби је них жена у 
поро дич ном наси љу. Тај невла дин 
сек тор и слу жи зато да води еви ден
ци ју. А што се тиче пра ва, е то је 
нешто дру го. Ту вам дра ге даме невла
дин сек тор ништа не може помо ћи. Ту 
се оче ку је да се саме избо ри те, што 
је, сви зна ју, пот пу но немо гу ћа миси ја. 
И ту вам само држа ва може помо ћи. 
Ако хоће.

Међутим,друштвени
прогреснијенешто
закономерно.Увексу
уједномдруштву
могућеирегресије.

Негдесамчиталедасу
мајкеибабеданашњих
Иранки,којепокривају
главуилице,усвоје
времепоТехерану
носилеминиће.

Њиховећеркеиунуке
данасживепо

другачијимправилима,
алитојењимањихова

борбадала
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ИВИЦАДАЧИЋУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Градисеновазграда
заизбегличкепородице

ЗапројекатРегионалногстамбеногпрограмаобезбеђеноблизу669.000евра,докје
Градобезбедио земљиште и пратећу инфраструктуру у вредности од 15милиона
динара.Бићеизграђено30становазаизбегличкепородицеуНасељуКамењар

У насе љу Мар ко Пери чин Каме
њар у Мар си ли је вој ули ци, про
шле сре де, 27. фебру а ра, све

ча но је поло жен камен теме љац за 
изград њу 30 ста но ва за избе глич ке 
поро ди це из Босне и Хер це го ви не и 
Репу бли ке Хрват ске са тери то ри је Гра
да Срем ска Митро ви ца. 

У пита њу је пот про је кат V Реги нал
ног стам бе ног про гра ма. Сред ства су 
нај ве ћим делом обез бе ђе на из фон да 
РСП, којим упра вља Бан ка за раз вој 
саве та Евро пе, бли зу 669.000 евра, 
док је Град обез бе дио земљи ште и 
пра те ћу инфра струк ту ру у вред но сти 
од 15,1 мили он дина ра.

Реги о нал ни стам бе ни про грам (РСП) 
је зајед нич ки више го ди шњи про грам 
Репу бли ке Срби је, Црне Горе, Босне 
и Хер це го ви не и Репу бли ке Хрват ске 
који има за циљ да обез бе ди трај на 
стам бе на реше ња за нај у гро же ни је 
избе глич ке поро ди це у реги о ну.  Спро
во ди се уз подр шку ОЕБСа и УНХЦРа 
и финан си ран је сред стви ма Европ ске 
уни је која је и нај ве ћи дона тор, Сје
ди ње них Аме рич ких Држва, Немач ке, 
Нор ве шке, Ита ли је, Швај цар ске, дан
ске, Тир ске, Лук сем бур га, Шпа ни је, 
Кипра, Чешке, Мађар ске, Руму ни је и 
Сло вач ке.

Овом дога ђа ју су при су ство ва
ли Иви ца Дачић, мини стар спољ них 
посло ва, први пот пред сед ник Вла де 
Репу бли ке Срби је и пред сед ник коми
си је за коор ди на ци ју про це са трај не 

инте гра ци је избе гли ца Вла де Срби је, 
пред став ни ци Коме са ри ја та за избе
гли це,  затим гра до на чел ник Срем
ске Митро ви це Вла ди мир Сана дер, 
шеф Сек то ра за сарад њу Деле га ци је 
Европ ске уни је у Срби ји Ингве Енг
стром, шеф пред став ни штва УНХЦР у 
Срби ји Ханс Ф. Шодер, шеф Оде ље ња 
за демо кра ти за ци ју Миси је ОЕБСа у 
Срби ји Џон Клеј тон, дирек тор Једи ни
це за упра вља ње про јек ти ма у јав ном 
сек то ру д.о.о. Бео град, пред став ни ци 
зема ља дона то ра и дру гих држав них 
и међу на род них инти ту ци ја и орга ни
за ци ја.

Иви ца Дачић је изра зио задо вољ
ство пово дом понов ног оку пља ња, 
после седам месе ци отка ко је усе ље
на згра да подиг ну та у окви ру пот про
јек та II. 

Он је иста као да реша ва ње стам
бе ног пита ња пред ста вља важан, али 
само јед на аспект ква ли те та живо та у 
новој сре ди ни.

– Локал не зајед ни це има ју посеб ну 
уло гу на пла ну помо ћи у  оства ри ва
њу инте гра ци је избе глих лица у новим 
сре ди на ма. Са поно сом исти чем да су 
све локал не зајед ни це у Срби ји, без 
изу зет ка, демон стри ра ле соли дар ност 
и помо гле у бор би са тешко ћа ма живо
та у избе гли штву у нај те жим тре ну ци
ма, каже Дачић.

У том кон тек сту је захва лио гра до
на чел ни ку Сана де ру, с обзи ром да је 
Град обез бе дио земљи ште за град њу 

ста но ва и при па да ју ћу инфра струк ту
ру. Наво де ћи да је реша ва ње избе глич
ког пита ња дуг и ком плек сан про цес, 
додао је да Вла да Срби је са оста лим 
парт не ри ма оста је сна жно опре де ље
на и анга жо ва на на спро во ђе њу реги о
нал ног стам бе ног про гра ма.

– Од посеб ног нам је зна ча ја подр
шка Висо ког коме са ри ја та Ује ди ње них 
наци ја за избе гли це и ОЕБСа у спро
во ђе њу Про гра ма, а неза о би ла зна је и 
уло га Раз вој не бан ке  Саве та Евро пе 
у упра вља њу пове ри лач ким фон дом, 
рекао је Иви ца Дачић и под се тио да је 
овде реч о бес по врат ним сред стви ма.

Дачић је наја вио реша ва ње пита ња 
расе ље них лица са Косо ва и Мето хи је, 
који нема ју ста тус избе гли ца, али било 
је више од две ста хиља да про те ра них 
људи, од чега се 1,9 одсто вра тио. 

– Ти људи нису били у фоку су пажње 
Међу на род не зајед ни це и зато ћемо 
ми поку ша ти да, као допу ну овог про
гра ма, пове де мо рачу на и  њима, изја
вио је Дачић и поже лео кори сни ци ма 
ста но ва оства ре ње живот них циље ва 
у новим домо ви ма.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
је изра зи задо вољ ство што дола зи до 
реша ва ња одре ђе них живот них пита
ња наших сугра ђа на који већ годи на ма 
има ју ста тус избе гли ца.

– То је за град као што је Срем ска 
Митро ви ца јед но од нај ва жни јих пита
ња соци јал не при ро де, да што више 
наших гра ђа на има свој дом и да зајед

ИвицаДачић ВладимирСанадер
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но са поро ди ца ма ужи ва у њему, рекао 
је Сана дер том при ли ком и захва лио 
свим дона то ри ма, Коме са ри ја ту за 
избе гли це, као и Европ ској бан ци и 
УНХЦРу.

У име нај зна чај ни јег дона то ра, при
сут ни ма се обра тио Ингве Енг стром. 
По њего вим речи ма, Европ ска уни ја је 
у окви ру овог про гра ма до сада издво
ји ла више од 230 мили о на евра. 

– До кра ја про шле годи не у Срби ји је 
завр ше но и испо ру че но више од 2500 
стам бе них једи ни ца. Пла ни ра мо да до 
кра ја ове годи не завр ши мо и испо ру
чи мо још 2100 стам бе них једи ни ца, 
исто толи ко 2020. годи не и наред не 
годи не још 600. Наста ви ће мо да кроз 
овај про грам пома же мо избе глич ке 
поро ди це у реша ва њу стам бе ног пита
ња, изја вио је Енг стром.

Пали мир Тот, покра јин ски под се кре
тар за соци јал ну поли ти ку, демо гра фи
ју и рав но прав ност поло ва је иста као 
пода так од 15000 људи у Вој во ди ни 
који има ју избе глич ки или расе ље нич
ки ста тус.

– Пре ма пода ци ма, нај ве ћи број 
избе гли ца је нестао из еви ден ци је тако 
што су поста ли пуно прав ни гра ђа ни 
Срби је, али њихо ви еко ном ски, пси хо
со ци јал ни и дру ги про бле ми су оста ли 
непро ме ње ни. Важно је што се вели
ки број избе гли ца изја снио за инте гра
ци ју као трај но реше ње, али тај про
цес још увек тра је, иако је про шло 25 
годи на од првих избе глич ких коло на. 
Разно вр сним про гра ми ма стам бе ног 
збри ња ва ња до сада је обу хва ће мо 
око 1200 поро ди ца. Са вели ким задо
вољ ством могу да кажем да се наша 
подр шка огле да и у сред стви ма која су 
послед њих годи на уве ћа на. У Покра
јин ском фон ду за пру жа ње помо ћи 
избе глим, прог на ним и интер но расе
ље ним лици ма буџет је про шле годи
не изно сио ско ро сто мили о на дина ра, 
рекао је Тот. 

Вла ди мир Цуцић, коме сар за избе
гли це и мигра ци је Репу бли ке Срби је, 
под се тио је на број од 195 усе ље них 
поро ди ца у Срем ској Митро ви ци, 2850 
у Срби ји у про те кле две годи не, а 6500 
у про те клих седам, осам годи на. 

– На кра ју годи не ћемо има ти пре ко 
3500 хиља де реше ња, али наши суна
род ни ци, који су дошли са Косме та 
заслу жу ју да се на иден ти чан начин 
Међу на род на зајед ни ца поне се пре ма 
њима. Да исто ово отва ра мо и за неког 
од њих, рекао је Цуцић.

Т.Сивчев

Мини стар Дачић је са при сут ни
ма оби шао поро ди цу Вуј ко, јед ну од 
четр де сет поро ди ца које су се усе
ли ле јула 2018. годи не. Само хра на 
мај ка, Јова на, запо сле на као вас пи
та чи ца, дошла је са поро ди цом из 

Кни на када је има ла 13 годи на. Све 
ово вре ме је живе ла као под ста нар. 
У ста ну од 42,9 ква дра та, који је тако
ђе изгра ђен кроз Реги о нал ни стам
бе ни про грам, пот про је кат II, живи са 
сином Нико лом. 

ОбилазакпородицеВујко

ВладимирЦуцић,ИнгвеЕнгстром,ИвицаДачић,ВладимирСанадер,ПалимирТот,ХансФ.Шодер
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ЛАЋАРАК:НЕСАВЕСНООДЛАГАЊЕЖИВОТИЊСКОГОТПАДА

Умартурешење
вишегодишњегпроблема
У четвр так, 28. фебру а

ра одр жан је саста нак 
у про сто ри ја ма Месне 

кан це ла ри је у Лаћар ку 
пово дом неса ве сног одла
га ња живо тињ ског отпа да 
и пре вен ци ји од африч ке 
куге. Састан ку су при су
ство ва ли начел ник Град ске 
упра ве за пољо при вре ду и 
зашти ту живот не сре ди не, 
вете ри нар ски инспек тор 
Сава Ћирић, пред сед ник 
Месне зајед ни це Лаћа рак 
Дејан Уме тић, пољо при
вред ник из Лаћар ка Саша 
Штр бач ки,као  и пред став
ни ци лова ца.  Пре ма речи
ма Вла ди ми ра Насто ви ћа, 
напо кон ће се реши ти овај 
више го ди шњи про блем и то 
тако што ће се за поче так 
поста ви ти два кон теј не ра 
за одла га ње живо тињ ског 
отпа да.

– Локал на саму пра ва је 
орга ни зо ва ла овај саста
нак упра во у Лаћар ку, јер 
је на лаћа рач кој депо ни ји 
нај при сут ни је неса ве сно 
одла га ње ани мал ног отпа
да. За неких десет дана ће 
се упра во на тој депо ни ји 
при ла го ди ти терен и биће 
поста вље ни при вре ме ни 
кон теј не ри. Ту ће мар ти
нач ки и лаћа рач ки пољо
про и вред ни про из во ђа чи, 
али и они из Кузми на моћи 
да одла жу свој ани мал ни 
отпад. Локал на само у пра
ва је пот пи са ла уго вор са 
кафи ле ри јом из Сом бо ра 
„Про те ин ка“  и одно ше ње 
отпа да ће бити сва ко днев
но. План је да се до поло ви

не годи не напра ви и кон теј
не рихлад ња че који ће бити 
поста вље ни на истој тој 
лока ци ји и да се то место 
још боље уре ди. Веро ват
но ће бити избе то ни ра ни 
и при ла зи. На почет ку ће 
то одла га ње бити бес плат
но па ћемо касни је виде ти 
како ће ства ри функ ци о ни
са ти, рекао је Насто вић.

Начел ник Град ске упра ве 
за пољо при вре ду и зашти
ту живот не сре ди не је овим 
путем апе ло вао на гра ђа
не да у буду ће живо тињ ски 
отпад одла жу у кон теј не ре, 
а не на дру гим мести ма која 
нису пред ви ђе на за то.

Вете ри нар ски инспек тор 

Сава Ћирић је иста као да ни 
на јед ном месту у окру же њу 
толи ко неса ве сно одла га ње 
живо тињ ског отпа да, као 
што је то у Лаћар ку. Тако
ђе, Сава Ћирић је навео да 
је еду ка ци ја мешта на јако 
важна у овом слу ча ју и да 
су за поче так довољ на два 
кон теј не ра.

– Поздра вљам ову одлу
ку која би тре ба ло да реши  
више го ди шњи про блем. 
Лаћа рак је место вели ке 
про из вод ње сви ња. Кому
нал на поли ци ја доби је при
ја ву и оба ве сти нас. Вете
ри нар ски инспек то ри могу 
да реа гу ју када је живо ти
ња обе ле же на и на осно

ву ушне мар ки це може мо 
да нађе мо почи ни о ца. У 
супрот ном, када је живо
ти ња нео бе ле же на, ми не 
може мо ништа. После ди
це ова квог одла га ња живо
тињ ских леше ва могу бити 
огром не. Ми за сада нема
мо про бле ма што се тиче 
зара за. Африч ка свињ ска 
куга је за сада дале ко од 
нас, тако да је и у том сми
слу ово добро реше ње, 
навео је Сава Ћирић.

Саша Штр бач ки, пољо
при вред ник из Лаћар ка који 
се бави товом сви ња, рекао 
је да ће ова кво реше ње 
мно го зна чи ти сви ма. 

– Нама ће, као про из во ђа
чи ма, ова кво реше ње ани
мал ног отпа да мно го зна чи
ти. Нисмо има ли аде кват ну 
лока ци ју. Ја се захва љу јем 
Месној зајед ни ци Лаћа рак 
и Гра ду Срем ска Митро ви
ца што је пону ди ла ова кво 
реше ње. Досад смо се сна
ла зи ли на сва ка кве начи не. 
Било је одла га ња по кана
ли ма, ата ри ма. Пома ло ме 
пла ши ова ситу а ци ја са 
африч ком свињ ском кугом, 
поја ча ли смо све био си
гур но сне мере, тако да се 
надам да до неких про
бле ма неће доћи, рекао је 
Саша Штр бач ки. 

 З.Поповић
ВладимирНастовић СаваЋирић СашаШтрбачки

Лаћарачкадепонија
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ИНТЕРВЈУ:Митровачкиотпорилиљудибезлица

„Друштвомртвихпесника“
УмногимградовимаСрбије,одБеоградадоШапца,људиизлазенаулицеипод

заједничкимменом#1од5милиона,говореонеправдииотомештаочекујудасе
промени.Јединиградукомениконемаимеипрезиме,јерсесвикријуподлажним
именимајеСремскаМитровица

Они (људи без имена и лица) 
већ два месеца, сваке суботе, 
излазе у протестну шетњу и 

још увек се не оглашавају својим 
именом и презименом. 

Они (желећи да говоре искључиво 
без јавног представљања) кажу да је 
Митровачки отпор настао 
повезивањем истомишљеника са 
друштвених мрежа. То друштво 
„мртвих песника“ које у својим 
прогласима спомиње „општу 
неправду“, наводно увећане 
дневнице градским функционерима у 
односу на друге градове, одлазак 
ради посла у друге градове, празну 
градски касу, још празније џепове 
итд., све што говори наводно „јавно“, 
чини то без имало поштовања оног 
другог, без свог имена и презимена. 
Није чудо што из тог разлога доводе 
у забуну и саме новинаре. 

Како опстају као организација која 
јавно не постоји, која крије своје 
лице и име, наводно из страха, што 
је до сада незабележено у аналима 
сремскомитровачког лажног 
отпорашења и опозиционарења?

МНОВИНЕ:Далисматратеда

безлогистике,вође,организатора,
можетенештоучинити?

Ми без логистике финкционишемо 
седму недељу, немамо трошкова 
осим 1 литар бензина који 
потрошимо за време шетње.. Више 
нам и није потребно, да не мислимо 
да не можемо нешто постићи не бих 
ни протествовали. просто нешто да 
се мења и да се чује и глас грађана. 

МНОВИНЕ:Заштонематенеког
комакаркомуницираса
медијимаијавности,ау
некимдругимградовима
има,каонапримеруРуми?

Лоше интерпретација или 
не постојећи интервјуи су нас 
навели да немамо 
комуникацију са медијима. 
Наша обавештења и ставови 
се износе путем друштвних 
мрежа и по нама су врло 
успешни.

МНОВИНЕ:Тајнекоби
разјасниоследеће:Зашто
користитесамодруштвене
мрежеизаштопостоједве
фејсбукстранице

Митровачкоготпора?Комеидеу
прилогтаквозбуњивање
јавности?

Не постоје два Митровачка 
Отпора, већ само један. Немамо 
никакве везе са «старим”Отпором 
осим само у једној речи. Када 
неправда постане закон, отпор 
постаје дужност. вођени смо том 
паролом. Постоји званична страница 
Митровачког Отпора и постоји Група 
Митровачки Отпор...  дакле не 
постоје два Митровачка Отпора. 

МНОВИНЕ:Какобиратегосте-
говорнике?Далистимувези
сарађујетесадругимградовима#1
од5милиона?Заштоје,например,
следећигост-говорникНебојша
Зеленовић,градоначелникШапца?

Покушавамо самоиницијативно да 
ангажујемо говорнике, контактирали 
смо стотинак људи, а говоре они који 
желе да дођу. Зеленовић жели да 
дође а он је Градоначелник Шапца и 
један од три града у којем није на 
делу диктатура.Нисмо у позицији да 
бирамо. 

МНОВИНЕ:Далиимате
сарадњусамитровачком
опозицијом,садрНенадом
Лемајићем,дрМирославом
Кендришићем(ДС),са
АлександромПродановићем,или
члановимаЛСВ,ЛДП,ДССи
Двери?

Тачно је да неки из политичких 
партија шетају, али тако је у свим 
градовима, свако има демократско 
право да шета а ми немамо право 
ником да то забранимо.  Ми смо 

против власти, али и против људи из 
лажне опозиције који су владали 
15ак година и сад траже нову 
шансу. Ми то сигурно нећемо 
дозволити. Осим тога Митровачки 
Отпор се залаже за нове људе и 
идеје у граду не подржавамо стара 
већ нова лица. По нашим сазнањима 
опозиција не учествује у претестима, 
или у јако малом броју. По неким 
информацијама које су непроверене, 
ДС је тај који је за први протест 
захтевао од чланства да иду за 
Београд како би протести пропали, 
али у томе нису успели. Погрешно 
је”професор”овај пут проценио... Али 
ми и не делимо људе на страначку 
припадност ако је човек и из СНСа 
стручан, честит и поштен он нам је 
прихватљив. Људе се деле  на добре 
и квалитетне и на лоше и 
компромитоване. Вероватно да су 
код сваког учесника и различити 
мотиви шетње... 

МНОВИНЕ:Далијетачнода
вамсепрети?Каковамсепрети?
Накојиначин?Можетеслободно
данаведетефразе,реченице?

Што се претњи тиче, па оне су 
углавном не доказиве, засноване на 
усменим препорукама послодавца да 
не учествују на протестима «шта им 
то треба», неки учесници су добили 
и дисциплинске али по другим, не 
реалним основама.. Али о томе 
можемо када стане 30+ људи и буде 
спремно да то и изнесе јавно. Ако 
сте приметили дан пред други 
протест монтирано је 5 камера на 
сат на Тргу, не знамо зашто и по 
чијем налогу.  

МНОВИНЕ:Заштоје
СремскаМитровица
једниниградуСрбијио
чијимпротестиманема
извештајаудневномлисту
Данас?

Зашто лист Данас не 
извештава то би требало да 
буде питање за њих.

(Напо ме на: Раз го вор је вођен 
путем имеј ла. Пита ња су из редак
ци је посла та на адре су коју смо 
добили а са које су нам сти гли и 
одго во ри али без пот пи са лица 
које је одго ва ра ло на пита ња. 
Одго во ре обја вљу је мо у инте грал
ној вер зи ји, без интер вен ци ја.)
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РИВИЦА:СВЕУСПЕШНИЈИДАНИВИНА

Апсолутнипобедник
СашаПушићизНерадина

Ривич ка foodwine мани фе ста ци ја 
„Дани вина“ поста ла је ове годи не 
пуно лет на, како су то, са задо вољ

ством, нагла си ли њени орга ни за то ри, 
те тако после „Пудар ских дана“ поста ла 
нај ду го веч ни ја мани фе ста ци ја у ири шкој 
општи ни. 

Кроз ову мани фе ста ци ју раз ви ја се 
и Риви ца, јер се за ово село чује, па се 
доби ја ју и потреб на сред ства за одре
ђе не про јек те, а ту су и број ни спон зо ри 
 види се да се рено ви ра шко ла, црква, 
зида се нова капе ла, обна вља инфра
струк ту ра. Ово село има све га 500 ста
нов ни ка, а на „Дане вина“ дође знат но 
више гости ју.

Исто вре ме но, Риви ца има три реги
стро ва не вина ри је и десе так малих про
из во ђа ча који су у поступ ку реги стра ци је.

Горан Ерор, један од орга ни за то ра, 
исти че да је ово била рекорд на мани
фе ста ци ја по бро ју при сти глих узо ра
ка вина на оце њи ва ње, било их је 219, 
што гово ри о томе да су се „Дани вина“ 
добро пози ци о ни ра ли на мапи слич них 
мани фе ста ци ја. Те узор ке је оце њи ва
ло 12 изу зет них струч ња ка, ено ло га, који 
су иста кли да су вина из про шле годи не 
има ла одре ђе них тешко ћа у самој про из
вод њи, има ју ћи у виду вре мен ске усло
ве.

–  Упр кос томе има вина ри ја и про из
во ђа ча који су напра ви ли фан та стич на 
вина. То потвр ђу је и пода так да је апсо
лут ни побед ник Саша Пушић осво јио 
19,50 бодо ва од могу ћих 20, што се није 
деша ва ло ни код бољих годи на за узгој 

гро жђа. Ове годи не има мо и рекор дан 
број изла га ча, пре ко 60, који ће пред
ста ви ти сво је про из во де, не само вина 
и раки је, већ и сухо ме сна те про из во
де, дома ће кола че, руко тво ри не, али и 
пољо при вред ну меха ни за ци ју. Зато могу 
иста ћи да смо изу зет но задо вољ ни како 
ова мани фе ста ци ја расте, има мо све 
више узо ра ка вина, све већи број уче сни
ка и све већи број гости ју. Сви они нам 
се вра ћа ју сле де ће годи не, али дово де и 
сво је при ја те ље и тако наша мани фе ста
ци ја расте – ука зу је Горан Ерор.

„Дане вина“ је зва нич но отво рио Бошко 

Вучу ре вић, пред сед ник При вред не комо
ре Вој во ди не.

– Дра го ми је што сам овде, на јед ној 
при вред ној и тури стич кој мани фе ста
ци ји. Фру шко гор ска вина су пре по зна та 
широ ко по свом ква ли те ту, а ова реги ја 
као вин ска. Ми подр жа ва мо про из во ђа че 
вина, али и место где се раз ви ја тури зам, 
гле да мо како се тај вин ски тури зам раз
ви ја успе шно у Мађар ској и ми жели мо 
да тако буде и на Фру шкој гори – рекао је 
Бошко Вучу ре вић.

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
општи не исти че да је ова мани фе ста ци ја 
поста ла зна чај на и пре по зна тљи ва, и да 
се оче ку је да она пре ра сте у један међу
на род ни сајам вина.

– Ми се нада мо да ће ова мани фе ста
ци ја пре ва зи ћи сада шње гра ни це, вече
рас су са нама и гости из Ско пља, Пиро
та, Бро да из Репу бли ке Срп ске, Осе чи не, 
Реков ца… На јесен има мо и „Пудар ске 
дане“ што зна чи две мани фе ста ци је 
веза не за наше вино гор је. Орга ни за ци ју 
нам пома жу и покра јин ски орга ни тако да 
„Дани вина“ поста ју све боља и озбиљ ни
ја мани фе ста ци ја – сма тра Сте ван Кази
ми ро вић.

У настав ку зва нич ног про гра ма про гла
ше ни су и поча сни гра ђа ни Риви це. То је 
Иван Ђоко вић, пот пред сед ник Покра јин
ске вла де који је иста као да број од 219 
узо ра ка и 12 струч ња ка који су их оце њи
ва ли, нема ју ни нека вели ка међу на род
на так ми че ња. 

– Иако је ово мало село, из њега су 
изни кли вели ки људи и манир у ком се 

Најбољипроизвођачивина

СтеванКазимировић
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овде живи и при вре ђу је, како се орга ни
зу ју све мани фе ста ци је, јесте гра ђан ски 
и шаље се пору ка како тре ба да изгле
да јед но савре ме но село. Нешто ново 
што сле ди је гео граф ска озна ка поре
кла за Срем и Фру шку гору, тако да ћемо 
бити увр ште ни у свет ске вин ске реги о не 
и томе је Риви ца зна чај но допри не ла. 
Зато ми ову мани фе ста ци ју кон ти ну и ра
но подр жа ва мо и тако ће бити и убу ду
ће, пого то во што је све ово зна чај но као 
јед на уоб ли че на тури стич ка пону да вина, 
гастро но ми је, доброг сме шта ја и кул
тур но исто риј ског добра – исти че Иван 
Ђоко вић.

Титу лу поча сног гра ђа ни на је добио 
и чест гост у ири шкој општи ни, др Вук 
Радо је вић, покра јин ски секре тар за 
пољо при вре ду.

– Ова кве мани фе ста ци је заслу жу ју 
пуну пажњу и нашег Секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, јер допри но се афир ма
ци ји про из вод ње вина и поди за њу нивоа 
вин ске кул ту ре и зато је ми и финан сиј
ски подр жа ва мо. Ова ко се чува и негу је 
тра ди ци ја и оби ча ји. Ми смо пре по зна ли 
и потре бу суб вен ци о ни са ња про из вод
ње вина, што рани је није био слу чај, а 
вино јесте један од вој во ђан ских брен
до ва. Од 2017. годи не, зајед но са вина
ри ја ма, уло жи ли смо око мили он евра у 
нову опре му, као и сред ства за поди за
ње нових заса да вино гра да. Купи ли смо 
и вин ски ана ли за тор који се нала зи на 
Инсти ту ту за вино гра дар ство у Срем
ским Кар лов ци ма и на рас по ла га њу је 
свим про из во ђа чи ма вина. Подр жа вам 
и рад Удру же ња вино гра да ра и вина ра 
Сре ма које има 40 чла но ва. Зајед нич ки 
смо дефи ни са ли, као један од при о ри те
та ове годи не, купо ви ну мобил не пуни о
ни це која би била на услу зи вина ри ма. 
На кра ју, похва љу јем  орга ни за то ре ове 
тра ди ци о нал не и позна те ривич ке мани
фе ста ци је – рекао је Радо је вић.

Тодор Перић, пред у зет ник из Ири га, 
Сава Јојић, вла сник вина ри је „Мач ков 
подрум“ и Миро слав Кова че вић, вла сник 
вина ри је „Кова че вић“ тако ђе су доби ли 
титу лу поча сних гра ђа ни на Риви це. 

Задо вољ ство ово го ди шњим „Дани
ма вина“ изра зио је и Сла ви ша Сми
ља нић, пред сед ник Саве та МЗ Риви ца, 
који је иста као да се основ на функ ци ја 
ове мани фе ста ци је, а то је пове зи ва
ње про из во ђа ча и купа ца, у све већој 
мери реа ли зу је. Дуго роч но гле да но, ако 
се омо гу ћи добра про из вод ња и добар 
пла сман, то је рецепт и да мла ди оста ну 
у Риви ци.

Апсо лут ни побед ник ово го ди шње 
мани фе ста ци је „Дани вина“ је Саша 
Пушић из Нера ди на. Он каже да је са 
вином пове зан још од раног детињ ства, 
јер су му се деде бави ле вино гра дар
ством, па се тра ди ци ја наста вља. 

–  Самостално радим неких пет годи
на, било је ту и успе ха и неу спе ха, али 
ево сад сам успео да напра вим црве но 
вино које је доби ло при зна ње. Нисам 
оче ки вао награ ду. Брат ме је при ја вио, 
и ето изне на ђе ње, награ да за мер ло. За 
овај посао је потреб но мно го љуба ви, 
тру да, воље и жеље – каже Саша, који 
се за сада, про из вод њом бави из хоби
ја, па тако годи шње про из ве де све га 500 
лита ра вина по врсти. Саша је добио и 

сре бр ну меда љу за мар се лан, тако ђе 
црве но вино.

Нај бо ље бело вино је про из ве де но 
у Вина ри ји „Вој но вић“ из Беге ча. Сава 
Воjновић каже да је награ ду добио за 
шар до не бер ба 2018. годи на.

 – Тренд је да се све више пију мла ђа 
вина, због јачих воћ них аро ма. Нарав но, 
вино може да одле жи и више годи на, али 
нај бо ље је две годи не. Имам вино гра де 
на 11 хек та ра, од тога је мојих шест хек
та ра, а вино гра ди су ми код Нешти на и 
села Љубе, поред Ерде ви ка. Од 2010. 
годи не уче ству јем на мани фе ста ци ји у 
Риви ци – каже Сава.

Нај бо љи розе дола зи из све позна ти
је Вина ри је „Кома зец“ из Инђи је. Рада 
Кома зец, који је запо чео бизнис, а којег 
све више пре пу шта сину Бра ни сла ву, 
каже да је награ ду у Риви ци оче ки вао, 
јер су зла то осво ји ли и у Теме ри ну на 
мани фе ста ци ји „Бео вајн“. 

– Ово је један озби љан фести вал, са 
око 300 узо ра ка. Ради мо десет ети ке та, 
оно по чему смо карак те ри стич ни и што 
се за нас везу је је нова сор та „пала ва“. 
Има мо седам хек та ра вино гра да, годи
шње про из ве де мо око 30.000 лита ра 
вина за које има мо обез бе ђе но тржи ште, 
јер нас људи пре по зна ју по ква ли те ту – 
рекао је Кома зец.

Пре зва нич ног дела про гра ма, у окви
ру којег су про гла ше ни поча сни гра ђа ни 
и доде ље не награ де за нај бо ље вина ре, 
број не госте и спон зо ре су сво јим насту
пом заба ви ле и девој ке из там бу ра шког 
орке стра „Ла бан да“ из Новог Сада.

„Дани вина“ су 2. и 3. мар та наста вље
ни сај мом, током којег су број ни посе ти
о ци могли да про ба ју вина, сухо ме сна те 
про из во де и кола че, као и да их купе, а 
проф. др Дра го сла ва Ива ни ше ви ћа са 
Пољо при вред ног факул те та у Новом 
Саду одр жа ла је пре да ва ње о избо ру 
сор ти мен та и про из вод њи гро жђа и вина.

Орга ни за то ри ривич ких „Дана вина“ 
су Зави чај но дру штво „Фру шко гор је“ из 
Риви це, МЗ Риви ца, Општи на Ириг и 
Тури стич ка орга ни за ци ја Ири га.

С.Џакула

Веселоузвиноитамбураше Разноврснапонуда

СашаПушић
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ИНЂИЈАИПАВЛОВСКУСКОРОБРАТСКЕОПШТИНЕ

Меморандумосарадњи

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак и пред сед ник општи не 
Павловск (Руси ја) Вја че слав Алек

се је вич Шчер ба ков пот пи са ли су у сре ду, 
27. фебру а ра Мемо ран дум о сарад њи 
изме ђу две ју општи на. Мемо ран ду мом 
је пред ви ђе но уна пре ђе ње поли тич ких 
одно са, раз ме на иску ства у обла сти при
вре де, кул ту ре, спо р та и обра зо ва ња.

– Ово је само први корак ка збли жа
ва њу наше две општи не. Оче ку је мо да 
ће се пости ћи бли ска сарад ња изме ђу 
наших при вред ни ка. Потру ди ће мо се да 

овај Мемо ран дум зажи ви на пра ви начин 
због циља који смо поста ви ли пред себе, 
а то је да у што кра ћем пери о ду пот пи
ше мо и Пове љу о бра ти мље њу наших 
општи на. Пот пи си ва њем Пове ље о бра
ти мље њу, наша сарад ња ће отпо че ти 
и фор мал но и то она ко, како ми срцем 
жели мо. Нада мо се да ће у годи на ма 
и деце ни ја ма пред нама, ста нов ни ци 
Павлов ска дола зи ти у посе ту Сре му и 
нашој општи ни – иста као је Вла ди мир 
Гак, пред сед ник општи не Инђи ја.

Вја че слав Алек се је вич Шчер ба ков, 

пред сед ник општи не Павловск је рекао 
да ће бра ти мље ње општи на доне ти 
вели ке побе де.

– Наше мла де гене ра ци је нај пре тре ба 
да се спри ја те ље, како би они у будућ но
сти одр жа ли ову нашу сарад њу, љубав и 
при ја тељ ство – рекао је, након пот пи си
ва ња Мемо ран ду ма о сарад њи, рекао је 
Шчербаков.

Све ча но сти је при су ство вао и глав ни 
савет ник Амба са де Руске Феде ра ци је 
Алек сан дар Кона ни хин.

М.Ђ.

ПотписанМеморандумосарадњи

ОСНОВНАШКОЛА„ПЕТАРКОЧИЋ“

Међународниданматерњегјезика
„Вре диш оно ли ко коли ко јези ка 

знаш“ изре ка је коју нам оду век гово
ре, тако да уче ни ци ОШ „Петар Кочић“ 
у Инђи ји, могу сло бод но рећи да су 
вео ма бога ти, јер у њихо вој уста но ви 
може те сва ко днев но чути чак 10 раз
ли чи тих јези ка.

Ипак, наста ва се одви ја искљу чи во 
на срп ском, али ову шко лу поха ђа
ју и деца чији су матер њи језик кине
ски, бугар ски, мађар ски, сло вач ки, па 
чак и зулујезик. Уче ни ци, роди те љи 
и настав ни ци ове шко ле, обе ле жи ли 
су Међу на род ни дан матер њег јези
ка. Гово ри ли су о кул ту ри, оби ча ји ма 
и тра ди ци ји свог наро да. Чуле су се и 
раз ли чи те реци та ци је, па чак и брза
ли це, на срп ском и на дру гим јези ци
ма. 

Како је обја сни ла Ната ша Коса но
вић, про фе со ри ца срп ског јези ка и 
књи жев но сти, иако се Дан матер њег 
јези ка обе ле жа ва 21. фебру а ра, они су  
због рас пу ста, мора ли да га одло же за 
сре ду, 27. фебру ар.

– Желе ли смо да пока же мо коли ко је 

важно очу ва ње матер њег јези ка.  Циљ 
нам је био да наше уче ни ке, али и све 
оста ле, упо зна мо са јези ци ма који им 
нису можда позна ти. Матер њи језик 
је обе леж је јед ног наро да и од вели ке 
је важно сти за очу ва ње иден ти те та – 
иста кла је про фе со ри ца Коса но вић.

Еки па наших нови на има ла је чак и 
један иза зов! На кра ју ове мани фе ста
ци је, Јужно а фри ка нац Thu li sa ni Jalu
ba ne поку шао је да нас нау чи брза ли
цу на јези ку пле ме на Зулу. На жалост, 
све је оста ло на поку ша ју.

М.Ђ.

Међународниданматерњегјезика
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Одре ђе ни при прем ни 
радо ви пред опсе жно 
сре ђи ва ње инђиј ског 

језер це та, спро ве де ни су у 
послед њих неко ли ко месе ци 
про шле годи не. Како су рани је 
иста кли пред став ни ци Удру
же ња спорт ских рибо ло ва ца 
„Бари ца“, спро ве де на је вели
ка акци ја испу шта ња језе ра и 
изме шта ња рибе на место где 
је без бед но пре зи ми ла. Тамо 
ће се нала зи ти док се не окон
ча ју сви радо ви, након чега ће 
бити вра ће на у језер це. 

 Изме ште но је укуп но 180 
шара на, пре ко 400 бабу шки, 
а у акци ји је уче ство ва ло пре
ко 20 чла но ва УСР „Бари ца“, 
међу који ма су били и наши 
нај мла ђи чла но ви, так ми ча
ри јуни о ри и каде ти  рекао је 
тада Урош Три фу но вић, пред
сед ник УСР „Бари ца“ и додао 

да им је у том послу помо гло 
Јав но водо при вред но пред
у зе ће „Гало ви ца“. Тако ђе, 
вели ку захвал ност дугу је мо 
Општи ни Инђи ја, која је при
хва ти ла да финан си ра овај 
огро ман про је кат ком плет не 
рекон струк ци је и уре ђе ња 
„Бари це“, као и нашим број
ним сугра ђа ни ма, који су нам 
на раз не начи не при ска ка ли 
у помоћ, иста као је Три фу но
вић.

Вред ност про јек та, који под
ра зу ме ва изму ља ва ње и сре
ђи ва ње про сто ра око језер це
та је 16 мили о на дина ра, од 
тога локал на само у пра ва уче
ству је са 12 мили о на дина ра, 
а оста так финан си ра ресор ни 
покра јин ски секре та ри јат.

На послед њем састан ку 
Систе ма 48 у Инђи ји, одр жа
ном у петак, 1. мар та пред сед

ник општи не Вла ди мир Гак 
иста као је да ће у току радо
ва на језер це ту, мора ти да се 
сру ши огра да базе на у непо
сред ној бли зи ни, ради лак шег 
при сту па меха ни за ци је која 
ће бити анга жо ва на.

 Мора мо сру ши ти огра
ду базе на са стра не где се 
језер це нала зи, јер меха
ни за ци ја која ће изво ди ти 
радо ве, мора туда да прође. 
Прво ћемо ради ти тај део, 

како бисмо могли да вра ти мо 
ства ри у нор ма лу пре почет ка 
купа ли шне сезо не. Око целог 
језер це та биће поста вље на 
бетон ска обло га, налик оној 
која је поста вље на на кана лу 
у бли зи ни нове спорт ске хале. 
Када сви радо ви буду завр
ше ни, наши гра ђа ни ће доби
ти пра ву зеле ну оазу, која ће 
упот пу ни ти изглед Инђи је  
обе ћао је Гак.

 М.Ђ.

Инђијскојезерце

ОПШТИНАИНЂИЈАФИНАНСИРАРАДОВЕ

Уређењејезерцета

ЈАМЕНА

АсфалтуФрушкогорскојулици
Јаме на је село које адми

ни стра тив но при па да 
општи ни Шид, а нала зи 

се на тро ме ђи Срби је, Хрват
ске и Босне и Хер це го ви не. У 
поне де љак, 4. мар та заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић, оби шао 
је радо ве на асфал ти ра њу 
Фру шко гор ске ули це, која је 
једи на била неас фал ти ра на. 
Радо ве изво ди фир ма „Инте
грал” из Ниша, а ујед но то 
је и њихо ва дона ци ја овом 
селу.

Захвал ност је иска зао 
и Перо Пајић, пред сед ник 
Месне зајед ни це Јаме на.

 – Ово асфал ти ра ње ули
це мно го зна чи за село. Тако 
је и послед ња ули ца доби ла 

асфалт. Захвал ни смо како 
локал ној само у пра ви, тако и 
фир ми „Инте грал”. Били смо 
попла вље ни, па ето и ова 
ули ца у којој има два де се
так кућа да доби је асфалт – 
каже Пајић.

По оби ла ску радо ва, заме
ник пред сед ни ка Општи не 
Шид Зоран Семе но вић се 
захва лио фир ми „Инте грал”.

 – Пре све га, као дру
штве но одго вор на фир ма, 

што пока зу је сво јим радом 
и дело ва њем на тери то ри ји 
општи не Шид, асфал ти ра ли 
су ову ули цу која је била угро
же на попла ва ма 2014. годи
не. Желим да напо ме нем да 
фир ме које дола зе у Шид, а 
биће их све више и више, су 
фир ме које се не баве само 
сво јим послом, већ пока зу ју 
и дру штве ну одго вор ност – 
иста као је Семе но вић. 

Д.Попов

ЗоранСеменовић:Асфалтирана
ипоследњаулицауЈамени
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ЈКПВОДОВОД

Новаводоводна
мрежанабулевару
Изград ња нове водо

вод не мре же на Буле
ва ру Кон стан ти на 

Вели ког при во ди се кра ју. 
Рад ни ци РЈ Изград ња и 
одр жа ва ње водо вод не мре
же ЈКП Водо вод Срем ска 
Митро ви ца, поста ви ли су 
нов поли е ти лен ски цево вод 
преч ни ка 110 мили ме та ра у 
дужи ни од око 550 мета ра. 
У про те клом пери о ду ура ђе
на су и два чвор на места и 
поста вље на два хидрант ска 
при кључ ка.

 – Тра са нове водо вод не 
мре же нала зи се на Буле
ва ру Кон стан ти на Вели ког, 
од Црве не чесме до насе ља 
Ста ри мост, где ће уз већ 
посто је ћи цево вод преч ни
ка 400 мили ме та ра, нови 
послу жи ти као алтер на тив
но снаб де ва ње у ситу а ци

ја ма пове ћа не потро шње. 
То ће омо гу ћи ти сигур ни је 
снаб де ва ње водом гра да у 
лет њим шпи це ви ма. Исто
вре ме но, на овој лока ци ји 
рекон стру и сан је и део кана
ли за ци о не мре же, као и кућ
ни при кључ ци. Поред тога 
што ће овим радо ви ма знат
но бити побољ шан ква ли
тет водо снаб де ва ња у овом 
делу гра да, важно је иста ћи 
да ће на нову дистри бу тив
ну мре жу бити при кљу че ни 
и трго вин ски објек ти „Лидл“ 
и „Стоп шоп“, чије отва ра
ње се оче ку је уско ро – речи 
су Бори сла ва Баби ћа, в.д. 
дирек то ра ЈКП Водо вод 

Срем ска Митро ви ца.
Пра те ћи пла ни ра ни раз

вој гра да у еко ном ском и 
при вред ном сми слу, свој 
допри нос сва ка ко даје и 
ЈКП Водо вод, уна пре ђе њем 
систе ма ква ли те та и дистри
бу ци је воде за пиће и одво
ђе ња отпад них вода.

Радо ви су оба вље ни у 
дого во ре ним роко ви ма, 
пре ма савре ме ним стан
дар ди ма који одго ва ра ју 
зах те ви ма кори сни ка. Вред
ност инве сти ци је је око два 
мили о на дина ра, а сред ства 
су обез бе ђе на из касе срем
ско ми тро вач ког Водо во да.

Љ.Ј.

Реконструкцијаканализације

БориславБабић,директор

ГРАДСКИБАЗЕН

Попустзапензионере
Од 1. мар та нај ста ри ји ста нов

ни ци Срем ске Митро ви це, а 
који има ју ста тус пен зи о не ра, 

моћи ће да се рекре и ра ју и ужи ва ју у 
базе ни ма ПСЦ „Пин ки“. Уме сто доса
да шњих 300 дина ра, ула зни ца за пен
зи о не ре ће са попу стом изно си ти 200 
дина ра.

– Ми смо на нашу инци ја ти ву, одно
сно ини ци ја ти ву ПСЦ „Пин ки“ и уз 
подр шку локал не само у пра ве доне ли 
одлу ку да на наше нај ста ри је сугра ђа
не мало при па зи мо и то тако што ћемо 
им дати попуст на услу гу кори шће ња 
базе на. Уме сто 300 дина ра, за пен зи

о не ре ће ула зни ца кошта ти 200 дина
ра, толи ко кошта и ула зни ца за децу. 
Наши нај мла ђи и нај ста рији сугра ђа ни 
су нама нај дра жи гости. Да би неко ко 
је пен зи о нер могао да оства ри попуст, 
мора доћи са кар ти цом ПИО Фон да 
и важе ћом личном картом, или било 
којим зва нич ним доку ментом са фото
гра фи јом. Сва ки пен зи о нер је добро
до шао и пози вам их да дођу и да 
ужи ва ју. Мислим да ће нај ма њи хидро
ма са жни базен бити за пен зи о не ре 
нај за ни мљи ви ји. Вода је 33 сте пе на 
Цел зи ју са, рекао је  дирек тор ПСЦ 
„Пин ки“ Васиљ Шево. З.П.

ВасиљШево
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ИНЂИЈА:РЕКОНСТРУКЦИЈАГОЛУБИНАЧКЕУЛИЦЕ

Поче ли су радо ви на рекон струк
ци ји првог дела Голу би нач ке 
ули це у Инђи ји. Ради се о про

јек ту поја ча ног одр жа ва ња сао бра ћај
ни ца на тери то ри ји општи не Инђи ја. 
Кра јем про шле годи не је завр ше на 
јав на набав ка и иза бра на гру па изво
ђа ча радо ва, а вред ност ове инве сти
ци је изно си нешто више од 26 мили о на 
дина ра.

 Иако смо све завр ши ли пред крај 
2018. годи не, мора ли смо да саче ка мо 
лепо вре ме како би поче ли са радо
ви ма на тере ну. Оби шао сам недав но 
гра ди ли ште и задо во љан сам како се 
педант но ради  рекао је пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир Гак. 

 Надам се да ће рекон струк ци ја ове 
ули це пре све га допри не ти без бед но
сти наших сугра ђа на, јер ништа није 
рађе но деце ни ја ма уна зад. Радо ви јесу 
озбиљ ни, али неће тра ја ти месе ци ма. 
Оче ку је мо да ће ули ца бити у пот пу но
сти рекон стру и са на у наред них 15 до 
30 дана, тако да ћемо има ти још јед ну 
ули цу бли зу цен тра гра да, која ће доби
ти сасвим нови изглед   додао је Гак. 

Како пору чу ју над ле жни, ули ца ће 
бити ком плет но рекон стру и са на, што 
зна чи поста вља ње новог асфал та, 
бан ки на и сао бра ћај них зна ко ва. Реч 
је о део ни ци дужи не 1.200 мета ра, а 
асфалт ће бити широк три метра.

 М.Ђ.

Радо ви на згра ди Музич ке шко ле 
„Тео дор Тоша Андре је вић“, а реч 
је о заме ни сто ла ри је и изо ла ци

ји зидо ва, који су запо че ли 15. новем
бра про шле годи не окон ча ни су кра јем 
фебру а ра, као што је и наја вље но.

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

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

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

НовизгледМузичкешколе

РУМА:САНИРАНАОМШ„ТЕОДОРТОШААНДРЕЈЕВИЋ“

Урађенаизолација

ИРИГ

КонкурсиНСЗ
У Ири гу је 26. фебру а ра одр жа на 

пре зен та ци ја кон кур са и јав них пози ва 
Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње, 
рас пи са них у окви ру Наци о нал ног пла
на запо шља ва ња за теку ћу годи ну.

Вели ки број пред у зет ни ка који раде 
на тери то ри ји ири шке општи не, при су
ство ва ло је пре зен та ци ји, буду ћи да су 
могли да доби ју кон крет не одго во ре на 
пита ња или недо у ми це, веза не за било 
који кон курс. 

О кон кур си ма су гово ри ли и на сва 
пита ња одго ва ра ли, како слу жбе ни ци 
НСЗ Фили ја ле у Срем ској Митро ви
ци са дирек тор ком Мари ја ном Гра бић, 
тако и пред став ни ци Покра јин ске слу
жбе за запо шља ва ње, као и чла но ви 
УО НСЗ. 

Они су заин те ре со ва не пред у зет ни ке 
упу ти ли и на савет ни ка Слу жбе у Ири гу, 
Жељ ка Више кру ну од кога могу доби ти 
све потреб не инфор ма ци је. С.Џ.

ЈКП„КОМУНАЛИЈЕ”

Сертификација
ЈКП „Кому на ли је” Срем ска Митро ви

ца успе шно је завр ши ло успо ста вља
ње инте гри са ног систе ма менаџ мен та 
(ИМС) ква ли те том (пре ма зах те ви ма 
стан дар да ИСО 9001:2015), живот ном 
сре ди ном (пре ма зах те ви ма стан дар да 
ИСО 14001:2015) и зашти том здра вља 
и без бед но шћу на раду (пре ма зах те
ви ма стан дар да ОХСАС 18001:2007).

Инте гри са ни систем менаџ мен та је 
нај бо љи менаџ мент при ступ за исто
вре ме но задо во ље ње зах те ва кори
сни ка, реструк ту ри ра ње орга ни за ци је, 
сма ње ње тро шко ва, пове ћа ње про дук
тив но сти и дуго ро чан одр жи ви раз вој 
орга ни за ци је. Инте гра ци ја има за циљ, 
да се од раз ли чи тих стан дар да за 
систе ме менаџ мен та (ИСО 9001, ИСО 
14001, ОХСАС 18001) доби је шири, 
обу хват ни ји и сна жни ји инте гри са ни 
систем менаџ мен та, којим се на ефи ка
сни ји и ефек тив ни ји начин упра вља 
орга ни за ци јом.

Инте гри са ни систем менаџ мен та је 
све о бу хват ни алат менаџ мен та, који 
пове зу је све еле мен те послов ног 
систе ма у једин ствен и цело вит систем 
упра вља ња про це си ма у орга ни за ци ји, 
ради задо во ља ва ња зах те ва заин те ре
со ва них стра на и оства ри ва ња послов
них циље ва у скла ду са визи јом и 
миси јом орга ни за ци је.

Почелирадови
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ПАРТИЦИПАТИВНОБУЏЕТИРАЊЕ

Завршенадечија
игралиштаупетсела

Дечи ја игра ли шта са ком
плет ним моби ли ја ром 
поста вље на су у пет 

села рум ске општи не: Малим 
Радин ци ма, Доњим Петров ци
ма, Клен ку, Никин ци ма и Буђа
нов ци ма. Реч је о про јек ти ма 
за које су се гра ђа ни опре де ли
ли у окви ру про шло го ди шњег 
про це са пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња. Због вре мен ских 
при ли ка, моби ли ја ри у поста
вље ни кра јем фебру а ра. За 
ових пет игра ли шта, у општин
ском буџе ту је опре де ље но пет 
мили о на дина ра.

– Изу зет но смо задо вољ
ни новим рекви зи ти ма који 
су поста вље ни за игру деце 
у нашем школ ском дво ри шту. 
Моби ли јар је за децу раз ли
чи тог узра ста, и наши уче ни
ци нај ви ше воле да се игра ју и 
кори сте тобо га не и љуља шке 
– рекла је учи те љи ца у под
руч ном оде ље њу ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ у Доњим Петров
ци ма, Јеле на Бабић Гуњ.

Поста вља ње новог моби
ли ја ра је било и на задо вољ
ство уче ни ка ОШ „23. окто бар“ 
у Клен ку, што потвр ђу ју и речи 
Јасми не Попо вић, дирек тор ке 
шко ле. 

– Ово је био пред лог гра ђа на 
Клен ка који је подр жао и Савет 
МЗ, али и локал на само у пра
ва, а потом су гра ђа ни гла
са ју ћи, омо гу ћи ли да се овај 
про је кат и реа ли зу је. Деца су 
вео ма радо сна и мла ђи школ

ски узраст, као и пред школ ска 
гру па, а могу да се укљу че и 
ста ри ји уче ни ци. До сада смо 
има ли само јед ну љуља шку и 
оста так клац ка ли це, тако да је 
ово вели ка про ме на за шко лу 
– иста кла је дирек тор ка Попо
вић.

Ново игра ли ште у Буђа нов
ци ма је оби шао 27. фебру а ра 
и пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић који је под се тио да је 
ово завр ше так пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња од про шле 
годи не.

 – Оно што су гра ђа ни пет 
сео ских месних зајед ни ца 
зајед но изгла са ли је поста
вља ње дечи јег моби ли ја ра. 
Дра го ми је што је тај посао 
при ве ден кра ју. Посао је тре ба
ло да се окон ча пре Нове годи
не, али због вре мен ских усло
ва смо са изво ђа чем, који је 
добио посао на тен де ру, пости
гли дого вор да се посао одло
жи. Зима није дозво ља ва ла да 
се посто ља за ове спра ве ура
де на аде ква тан и ква ли те тан 
начин. Вре ме је сада повољ
но, посао је завр шен и наша 
деца су задо вољ на. Дока за ли 
смо да оно што гра ђа ни желе 
и изгла са ју, ми реа ли зу је мо. 
То нам је и доне ло награ ду на 
првом кон кур су, који се тиче 
тран спа рент но сти и укљу чи
ва ња јав но сти у рад локал не 
само у пра ве – рекао је Сла ђан 
Ман чић у Буђа нов ци ма. 

Он је додао да сви про јек ти 

који доби ју нај ви ше гла со ва 
гра ђа на, буду и реа ли зо ва ни, 
али је за то потреб но одре ђе но 
вре ме и пошто ва ње про це ду
ра. Ипак се већи на и реа ли зу је 
у годи ни за коју су и изгла са ни, 
што важи и за ову годи ну.

– Усво је ни су финан сиј ски 
пла но ви, тен де ри се пола ко 
обја вљу ју, спро во де се набав
ке и по избо ру нај по вољ ни јег 
пону ђа ча кре ну ће мо у реа
ли за ци ју свих про је ка та, па и 
оних, које су гра ђа ни иза бра ли 
кроз про је кат Пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња. Ту, пре све га, 
мислим на поста вља ње ауто
бу ских ста ја ли шта, јер је то 
нај вред ни ји про је кат за 2019. 
годи ну, у изно су од 10 мили о на 
дина ра – исти че Ман чић.

Он је под се тио да је до сада    
реа ли зо ва но 19 про је ка та, чија 
је вред ност 60 мили о на дина
ра. 

– Тре ба узе ти у обзир да смо 
пре чети ри годи не у ово ушли 
као у пилот про је кат и да смо 

били један од десет гра до ва 
и општи на које су тада, под 
покро ви тељ ством НАЛЕДа 
и БИРНа, реа ли зо ва ли први 
про цес. Сада смо јед на од 
рет ких општи на које га кон
ти ну и ра но спро во де. И само 
инте ре со ва ње гра ђа на се 
пове ћа ва,као и сред ства, јер 
се све већи број људи укљу чу
је у про цес и то нам, на неки 
начин олак ша ва избор, јер 
нико  не зна боље него сами 
гра ђа ни, шта им је нај не оп ход
ни је и нај ко ри сни је у сре ди на
ма где живе – закљу чу је Сла
ђан Ман чић.

Под се ти мо, у буџе ту су ове 
годи не обез бе ђе на сред ства 
за финан си ра ње уре ђе ња 
дечи јих игра ли шта у Лењи но
вој и Косов ској ули ци, као и 
уре ђе ње изле ти шта Бор ко вац, 
када је град у пита њу, док ће 
про јек том уре ђе ња ауто бу ских 
ста ја ли шта бити обу хва ће на 
села: Жар ко вац, Кле нак, Кра
љев ци и Сте ја нов ци. С.Џ.

Уживањезадецу

СлађанМанчић ЈасминаПоповић
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ДРУГИКРУГЛИЦИТАЦИЈЕ

Излицитирано104,2хектара
У дру гом кру гу лици

та ци је за дава ње у 
закуп држав ног пољо

при вред ног земљи шта у 
рум ској општи ни је пре о ста
ло 1.437 хек та ра, али није 
било вели ког бро ја при ја ва 
за ово земљи ште, нешто 
пре ко 20. Пољо при вред
ни ци су били заин те ре со
ва ни, пре ма при ја ва ма, за 
114 хек та ра. По завр шет ку 
лици та ци је, која је одр жа на 
28. фебру а ра, у закуп је од 
поме ну тих повр ши на узе то 
104,2 хек та ра.

Тања Дро бац, заме ни ца 
пред сед ни ка Коми си је за 
дава ње држав ног пољо при
вред ног земљи шта у закуп 
исти че, да ће сво пре о ста ло 
земљи ште оста ти неза ку

пље но и ради ће се про грам 
за доде лу држав ног земљи
шта за 2019. годи ну. 

– Од 18 ката стар ских 
општи на где је било земљи
шта за закуп, доби ли смо 
при ја ве само за седам – 
каже Тања Дро бац.

Један од заин те ре со ва
них у дру гом кру гу лици та
ци је био је Радо слав Алча
ко вић из Пути на ца који, како 
каже, за први круг није сти
гао да при ку пи сва потреб на 
доку мен та.

– По пра ву пре чег заку
па, на осно ву бавље ња 
сто чар ством, добио сам у 
закуп десе так хек та ра. У 
истој табли је оста ло још 
чети ри хек та ра, за која сам 
заин те ре со ван, да бих зао

кру жио те повр ши не. Пре
за до во љан сам почет ним 
цена ма јед ног држав ног 
јутра, и оног које се узи ма у 
закуп од физич ких лица су 

дупло мање – исти че Радо
слав.

Радо слав про из во ди 
жито, јечам, сун цо крет, соју, 
уља ри це и куку руз, на око 
80 хек та ра, све то што му је 
потреб но за фар му сви ња 
коју има. Он има сво јих три
де се так јута ра земље, а све 
оста ло узи ма у закуп.

Под се ти мо, први круг 
лици та ци је је одр жан у 
децем бру про шле годи не, 
када је пону ђе но, после 
реа ли за ци је пра ва пре чег 
заку па, 3.273 хек та ра пољо
при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни. Тада је 
било изу зет но вели ко инте
ре со ва ње и у закуп је узе то 
1.847,5 хек та ра у 160 јав них 
над ме та ња. С.Џ.

РадославАлчаковић

СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

СоцијалноукључивањеРома
Чла но ви Општин ског 

већа Рума су, на сед
ни ци одр жа ној 26. 

фебру а ра, усва ја њем реше
ња о упо тре би сред ста ва 
теку ће буџет ске резер ве, 
обез бе ди ли сред ства за 
суфи нан си ра ње радо ва у 
Ули ца ма Срем ској и Мило
ша Црњан ског, у изно су од 
18,5 мили о на дина ра и за 
ту наме ну је отво ре на нова 
пози ци ја у буџе ту. 

Наи ме, на недав но завр
ше ном кон кур су Упра ве за 
капи тал на ула га ња Вој во
ди не, рум ска општи на је 
доби ла 50 мили о на дина
ра за про је кат уре ђе ња ове 
две ули це чија се вред ност 
про це њу је на 69 мили о на 
дина ра. 

Међу тим, у одлу ци о 
буџе ту за ову годи ну, пла ни
ра на су соп стве на сред ства 
за рекон струк ци ју Срем ске 
ули це и изград њу асфал та у 
Ули ци Мило ша Црњан ског.

– У међу вре ме ну смо 
кон ку ри са ли код Упра ве 
за капи тал на ула га ња Вој
во ди не и доби ли сред ства 
у изно су од 50 мили о на 
дина ра. Пока за ли смо да 
и даље има мо сна ге, воље 
и да уме мо да при ву че мо 
новац са виших нивоа вла
сти у наш буџет. Наста ви
ће мо са том поли ти ком и у 

наред ном пери о ду – рекао 
је на сед ни ци Сла ђан Ман
чић, пред сед ник општи не. 
Он је додао да ће се врло 
брзо кре ну ти у јав ну набав
ку, а по њеном окон ча њу и 
са радо ви ма у овим ули ца
ма.

На сед ни ци је донет и 
закљу чак да ће се за набав
ку про тив град них раке
та издво ји ти 1,5 мили о на 
дина ра, док је лане та сума 
била 900.000 дина ра. Циљ 
је да се пове ћа ним сред
стви ма наба ви већи број 
про тив град них раке та, које 
ће бити про сле ђе не у 12 
про тив град них ста ни ца у 

рум ској општи ни. Сла ђан 
Ман чић је под се тио и то да 
локал на само у пра ва издва
ја по 12.000 дина ра месеч но 
за суб вен ци о ни са ње лич
них при ма ња сва ког про тив
град ног стрел ца, како би их 
сти му ли са ли да што боље 
оба вља ју свој посао.

Чла но ви Општин ског 
већа су усво ји ли и пред лог 
опе ра тив ног пла на   Мобил
ног тима за соци јал но 
укљу чи ва ње Рома, за 2019. 
годи ну. 

Како је инфор ми са ла 
Ива на Недић из Оде ље
ња за локал ни еко ном ски 
раз вој, опе ра тив ним пла

ном за ову годи ну, дати су 
локал ни одго во ри на при о
ри те те који су дефи ни са ни 
Стра те ги јом за соци јал но 
укљу чи ва ње Рома и Ром ки
ња,која је доне та за пери од 
од 2016. до 2025. годи не на 
наци о нал ном нивоу. 

Ана ли зи ра ју ћи ста ње, у 
овом опе ра тив ном пла ну 
се кон ста ту је да у рум ској 
општи ни живи око 1.300 
Рома и Ром ки ња, што чини 
2,4 про цен та укуп ног бро ја 
ста нов ни штва.

Сла ђан Ман чић је иста
као да се у рум ској општи ни 
доста ради на побољ ша њу 
поло жа ја овог дела ста нов
ни штва, како би они могли 
да зау зму место у дру штву 
које им при па да. 

– Ми жели мо да их актив
но укљу чи мо у јав ни живот, 
да их еду ку је мо да се на 
пра ви начин укљу че. Поред 
овог пла на, ми има мо већ 
дуже вре ме и про је кат 
у буђа но вач кој основ ној 
шко ли „Дру га шан са“, где 
финан си ра мо опи сме ња
ва ње тих људи. Жели мо да 
им омо гу ћи мо да завр ше 
основ ну шко лу и да се запо
сле ако хоће, буду ћи да смо 
ство ри ли усло ве за довољ
но рад них места – рекао је 
Ман чић.

 С.Џ.

ЗлатицаЈовановићиИванаНедић
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СЕДНИЦАПРИВРЕДНОГСАВЕТАОПШТИНЕСТАРАПАЗОВА

Мерезапошљавања
исамозапошљавања
Запо шља ва ње и само за по шља

ва ње у овој годи ни били су 
тема дру ге сед ни це При вред

ног саве та општи не Ста ра Пазо ва, 
која је одр жа на у вели кој сали Беле 
згра де, у четвр так 28. фебру а ра на 
којој су пред ста вље ни Јав ни пози ви 
и актив не мере поли ти ке запо шља
ва ња Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње и про мо ви са ни про гра ми 
и мере Локал ног акци о ног пла на за 
запо шља ва ње. 

Око педе се то ро неза по сле них 
лица, током про шле годи не доби ло 
је посао или је запо че ло соп стве
ни бизнис у општи ни Ста ра Пазо ва, 
захва љу ју ћи про гра ми ма и мера ма 
Локал ног акци о ног пла на за запо
шља ва ње, истак ну то је на дру гој по 
реду сед ни ци При вред ног саве та ове 
срем ске општи не. 

Пред сед ник Локал ног акци о ног 
пла на за запо шља ва ња општи не 
Ста ра Пазо ва Милен ко Вучи но вић, 
нагла сио је да мере актив не поли ти ке 
само за по шља ва ња и запо шља ва ња 
у овој општи ни има ју ефек та, с обзи
ром на то да након исте ка уго во ра 
о анга жо ва њу, лица оста ју у рад ном 
одно су и не пре ки да ју са послом који 
су запо че ли. Вучи но вић је додао да 
ће јав ни пози ви општи не бити обја
вље ни у дру гој поло ви ни годи не.

Ове годи не, из локал ног буџе та за 
ову наме ну, опре де ље но је 9,5 мили

о на дина ра којим ће се финан си ра ти 
чети ри мере: суб вен ци је за само за
по шља ва ње и за запо шља ва ње теже 
запо шљи вих кате го ри ја, про грам 
при прав ни ка и Сајам запо шља ва ња. 
Поред тога, на сед ни ци су пред ста
вље ни Јав ни пози ви и актив не мере 
запо шља ва ња Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње. 

Дирек тор ка срем ско ми тро вач
ке Фили ја ле Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње Мари ја на Гра бић, 
иста кла је овом при ли ком да ће се 
са општи ном удру жи ти сред ства када 
су у пита њу прве две мере, што се 
одно си на суб вен ци је за само за по

шља ва ње и за запо шља ва ње теже 
запо шљи вих кате го ри ја, додав ши, да 
се од ове годи не на нивоу репу бли ке 
финан си ра и мера анга жо ва ња при
прав ни ка са сред њом и вишом или 
висо ком струч ном спре мом. Гра би ће
ва је под се ти ла да је 12 јав них пози ва 
кра јем фебру а ра, рас пи са ла Наци о
нал на слу жба за запо шља ва ње.

Држа ва је запо шља ва ње, које се 
спро во ди у окви ру Наци о нал не слу
жбе за ову годи ну издво ји ла чети ри 
мили јар де дина ра, а више од пола 
мили о на опре де ље но је за запо шља
ва ње осо ба са инва ли ди те том.
 С.Станковић

ПРОБЛЕМАТИЧНОКОРИШЋЕЊЕИНТЕРНЕТА

Таблетниједадиља
Око 75 роди те ља у 

јед ном од два ста
ро па зо вач ка врти ћа, 

допу шта сво јим мали ша ни
ма узра ста од јед не до две 
и по годи не, да без огра ни
че ња кори сти интер нет. До 
каквих после ди ца пре ко мер
не упо тре бе интер не та може 
дове сти, гово ри пода так да 
пре ко 30 посто деце не изго
ва ра сми сле не рече ни це, а 
око 15 посто деце уоп ште не 
гово ри. Деца и мла ди, узра
ста од 10 до 19 годи на, сво је 
сло бод не вре ме у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва про во ди слу
ша ју ћи музи ку и кори сти
ће интер нет, док све га три 
посто, од око 1.200 уче ни ка 
обу хва ће них истра жи ва њем, 
у окви ру про јек та ста ро па зо

вач ког Црве ног крста „Ода
бе ри мудро – одме ри памет
но“ чита књи ге.

Током про шле годи не спро
ве ден је поме ну ти про је кат, 
због алар мант ног пода тка да 
сва ки шести осно вац и сва ки 

тре ћи сред њо шко лац, про
бле ма тич но кори сти интер
нет. Захва љу ју ћи овом про
јек ту, обу че но је пре ко 350 
струч них рад ни ка у обра зов
ним уста но ва ма и еду ко ва но 
је око 5.000 роди те ља. Иску

ство сте че но у про јек ту биће 
пред ста вље но у Сре му, као 
при мер добре прак се. У ста
ро па зовч ком Црве ном крсту 
исти чу да је овим про јек том 
посла та јасна пору ка: таблет 
није дади ља. С.С.

МаријанаГрабићМиленкоВучиновић
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БИБЛИОТЕКА
„ДОСИТЕЈОБРАДОВИЋ“

Књижевновече

У Народ ној библи о те ци „Доси
теј Обра до вић“ у Ста рој Пазо ви, 28. 
фебру а ра је одр жа но књи жев но вече 
„Зима са књи гом“ на којем су пред ста
вље ни нај но ви ји насло ви Сло вач ког 
изда вач ког цен тра из Бач ког Петров ца 
и пре во ди срп ске и сло вач ке пое зи
је. Међу при сут ним гости ма били су и 
Миро слав Бје љик, пре сед ник Дру штва 
сло вач ких писа ца и Радо мир Андрић, 
поча сни пред сед ник Удру же ња књи
жев ни ка Срби је. З.К.

УПРАВАЗАВЕТЕРИНУ

Афричкакугасвиња

Са африч ком кугом сви ња за сада 
се боре Руму ни ја, Мађар ска и Бугар
ска, док у Срби ји није забе ле жен 
слу чај поја ве овог зара зног обо ље
ња, исти чу у Упра ви за вете ри ну при 
Мини стар ству пољо при вре де, шумар
ства и пољо при вре де. На гра нич ним 
пре ла зи ма са поме ну тим земља ма, 
поја ча не су кон тро ле, а ресор но мини
стар ство доне ло је наред бу о одстре
лу дивљих сви ња. У овом делу Сре ма 
има око 20.000 сви ња, не рачу на ју ћи 
број оних на фар ма ма у ста ро па зо
вач кој општи ни. Сем гаје ња, Срем ци 
пред ња че и у кон зу ми ра њу свињ ског 
меса, мада вирус африч ке куге сви ња 
не пред ста вља опа сност за људе и 
дру ге живо ти ње.

Нај у гро же ни је под руч је, када се 
гово ри о африч кој куги сви ња, сва ка
ко је Вој во ди на, у којој се и нај ви ше 
гаје сви ње, пока зу ју послед њи пода
ци Репу блич ког фон да за ста ти сти
ку. Про це њу је се да у покра ји ни има 
пре ко 1,2 мили о на сви ња, што је за 
чети ри посто мање него лане. Упра ва 
за вете ри ну при Мини стар ство пољо
при вре де, шумар ства и водо при вре де 
обја ви ла је наред бу о пред у зи ма њу 
мера за спре ча ва ње уно ше ња, поја

ве, откри ва ња, шире ња, сузби ја ња и 
иско ре њи ва ња ове зара зне боле сти. 
Забра на уво за и про во за пошиљ ки, 
при ме њу је се на пошиљ ке из држа
ва у који ма посто ји сум ња, одно сно 
потвр да боле сти африч ке куге сви ња.
 С.С.

АКЦИЈАПОЛИЦИЈЕ

Запленадроге
Опе ра тив ном акци јом интер вент не 

поли ци је у Ста рој Пазо ви, при ли ком 
поја ча них кон тро ла у про те клих неко
ли ко дана, код више лица су про на
ђе не опој не дро ге. Како сазна је РТВ 
Ста ра Пазо ва, код Ђ. М. је про на ђе на 
дро га амфе та мин при ли ком при мо пре
да је, због чега је лишен сло бо де и уз 
кри вич ну при ја ву, саслу шан у Вишем 
јав ном тужи ла штву у Срем ској Митро
ви ци. У истој акци ји ста ро па зо вач ке 
поли ци је код осум њи че ног С. М. је про
на ђе но пре ко 50 гра ма мари ху а не.

М.Л.

СРЕДЊЕШКОЛЕ

Представљање
Војнеакадемије

За уче ни ке три сред ње шко ле у Ста
рој Пазо ви, при пад ни ци 204. Вазду хо
плов не бри га де из Батај ни це, 1. мар та 
су одр жа ли пре зен та ци ју Вој не ака де
ми је и Вој номеди цин ског факул те та. 
Кон курс је отво рен до 31. мар та. Од 
сту диј ских про гра ма на Вој ној ака де
ми ји се нуди менаџ мент у одбра ни, 
вој но е лек трон ско инже њер ство, вој
но вазду хо плов ство, про тив ва зду шна 
одбра на и логи сти ка одбра не. Кан ди
да ти пола жу при јем ни испит из мате
ма ти ке, про ла зе кроз про ве ру физич
ких спо соб но сти, пси хо ло шку про це ну 
и здрав стве не пре гле де.

По завр шет ку шко ло ва ња, каде ти 
се уна пре ђу ју у чин пот по руч ни ка и 
доби ја ју цивил ну дипло му иза бра ног 
сту диј ског про гра ма. Уче ни ци завр
шних раз ре да сред њих шко ла у Ста
рој Пазо ви, били су заин те ре со ва ни 
да чују пре зен та ци ју при пад ни ка 204. 
Вазду хо плов не бри га де из Батај ни це, 
што је била јед на у низу актив но сти у 
окви ру кари јер ног вође ња. Вој на ака
де ми ја башти ни тра ди ци ју Арти ље
риј ске шко ле која је осно ва на 1850. 
годи не и нуди дуго го ди шњу тра ди ци ју 

и иску ство у шко ло ва њу свих родо
ва и слу жби, а више инфор ма ци ја о 
кон кур су може се наћи на сај ту Мини
стар ства одбра не Репу бли ке Срби је.
 З.К.

ФУДБАЛСКИСАВЕЗСРЕМА

Изборнаскупштина

На избор ној скуп шти ни Фуд бал ског 
Саве за Сре ма, која је одр жа на 28. 
фебру а ра у Кући фуд ба ла, иза бра но 
је ново руко вод ство Саве за. За првог 
чове ка Саве за иза бран је Вели бор 
Катић, јед но гла сном одлу ком за ман
дат ни пери од од 2019. до 2023. годи
не. 36 од укуп но 40 деле га та, који су 
при су ство ва ли избор ној скуп шти ни, 
јед но гла сно су за пред сед ни ка Фуд
бал ског Саве за Сре ма у наред не чети
ри годи не иза бра ли Вели бо ра Кати ћа. 
Тако ђе, иза бра но је и ново руко вод
ство Саве за. Избо ри су завр ше ни у 
вео ма крат ком року, а поред пред сед
ни ка, бира ни су и чла но ви извр шног 
и над зор ног одбо ра као и чла но ви 
дисци плин ске коми си је и коми си је за 
мол бе и жал бе. 

 И.П.

НОВИБАНОВЦИ

Доградњашколе

Пре ко 250 мили о на дина ра издво
је но је за рекон струк ци ју и доград
њу Основ не шко ле „Нико ла Тесла” у 
Новим Банов ци ма, а поче так радо
ва пла ни ран је у овој годи ни. Општи
на Ста ра Пазо ва рас пи са ла је јав ну 
набав ку, како би се ода брао изво ђач 
радо ва, након чега ће бити позна то 
када почи ње реа ли за ци ја јед не од зна
чај ни јих инве сти ци ја у овом делу Сре
ма, када се гово ри о обра зо ва њу.

 С.С.
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ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈАОПШТИНЕПЕЋИНЦИ

НаграднаигранаСајмутуризма
На недав но завр ше ном 41. Међу

на род ном бео град ском сај му 
тури зма, Тури стич ка орга ни за

ци ја општи не Пећин ци пред ста ви ла је 
сво ју тури стич ку пону ду, а као дода тан 
садр жај на штан ду „Диван је киће ни 
Срем“, током сва чети ри дана тра ја ња 
сај ма, орга ни зо ва ла је и наград ну игру 
за све посе ти о це штан да. Како нам је 
рекла Љуби ца Бошко вић дирек тор ка 
ТО Пећин ци, више сто ти на посе ти ла ца 
уче ство ва ло је у наград ној игри, током 
које су одго ва ра ли на пита ње „Која је 
ваша асо ци ја ци ја на Срем?“.

– Ове годи не желе ли смо да обо га
ти мо садр жај на штан ду и да нашим 
посе ти о ци ма при у шти мо зани мљи во 
про ве де но вре ме, са жељом да боље 
упо зна ју нашу општи ну и лока ли те
те који су у нашој тури стич кој пону ди. 
Апсо лут ни фаво рит међу посе ти о ци ма 
били су, оче ки ва но, асо ци ја ци је на хра
ну и вино, али оно што је за нас зна чај
но то је да су се међу пој мо ви ма који 
су посе ти о це асо ци ра ли на Срем, поред 
Фру шке горе, издво ји ли Обед ска бара и 
Купи но во, а јед на зани мљи вост је, да 
је врло често асо ци ја ци ја била и песма 
„Куће рак у Сре му“. Надам се да ће сви 
добит ни ци награ да ужи ва ти током посе
те нашој општи ни и да ће, пре све га, 
поже ле ти да се вра те – рекла је Бошко
вић.

Током тра ја ња сај ма, извла че ни 
су срећ ни добит ни ци, а захва љу ју ћи 
спон зо ри ма ТО Пећин ци је обез бе ди
ла вред не награ де. Награ ду, Излет у 
општи ни Пећин ци са посе том Спе ци јал
ном резер ва ту при ро де Обед ска бара 
и Етнопар ку у Купи но ву, као и вожњу 
елек трич ним мини бусом и ручак или 

вече ру за две осо бе у ресто ра ну „Бона 
Фидес“ у Купи но ву, осво ји ла је Љиља
на Балић из Бео гра да. Награ ду Излет 
у општи ни Пећин ци са посе том СРП 
Обед ска бара, бес пла тан улаз на отво
ре не базе не и ручак у ресто ра ну „Нова 
рене сан са“ у Обре жу за две осо бе, осво
јио је Љубо мир Кузма но вић из Бео гра
да. Награ ду Излет у општи ни Пећин ци 
са посе том СРП Обед ска бара и Етно
пар ку у Купи но ву, као и вожњу елек
трич ним мини бусом и ручак или вече
ру за две осо бе у ресто ра ну „Шанац“ у 
Купи но ву, осво јио је Мио драг Кар бин ски 
из Бео гра да. Днев ну ула зни цу за две 
осо бе на Базе не у Пећин ци ма и ручак 
или вече ру за две осо бе у ресто ра ну 
„Пал ма“ у Пећин ци ма, доби ла је Маја 
Дошен из Срем ске Митро ви це. 

Тури стич ка орга ни за ци ја општи
не Пећин ци обез бе ди ла је јед ну од 
награ да за наград ну игру коју је, на 

свом штан ду, орга ни зо ва ла Тури стич ка 
орга ни за ци је Вој во ди не, а Излет кроз 
општи ну Пећин ци, раз гле да ње СРП 
Обед ска бара и Етнопар ка у Купи но ву, 
као и вожњу елек трич ним мини бусом 
од Етнокуће „Пут ник“ до реке Саве и 
ручак или вече ру за две осо бе на спла
ву „Сав ски мир“ у Купи но ву, осво јио је 
Вла ди мир Петро вић из Бео гра да.

Дирек тор ка ТО Пећин ци Љуби ца 
Бошко вић захва ли ла се свим спон зо
ри ма наград не игре  Сплав ресто ран 
„Сав ски мир“ из Купи но ва, Ресто ран 
„Бона Фидес“ из Купи но ва, Ресто ран 
„Шанац“ из Купи но ва, Ресто ран „Пал
ма“ из Пећи на ца, „Базе ни Пећин ци“, 
Базен и ресто ран „Нова Рене сан са“ из 
Обре жа, ЈП „Вој во ди на шуме“ Срем ска 
Митро ви ца и хотел „Кри стал“, а Тури
стич ка орга ни за ци ја општи не Пећин
ци је и сама била један од дона то ра 
наград не игре.

ШтандТОПећинци

ДЕЧ:МРЖЕЉКОТРБОВИЋУКОМПАНИЈИDINARAOIL

Сировинесаистока
-технологијасазапада
Пред сед ник општи не Пећин

ци мр Жељ ко Трбо вић посе тио 
је недав но ком па ни ју Дина ра

Рома ни ја ПДБ (DINA RA OIL), која се 
бави про из вод њом уља и мази ва, и 
која успе шно послу је већ 16 годи на 
у општи ни Пећин ци, у Дечу. Са више 
од 50 раз ли чи тих про из во да, око 45 
стал но запо сле них рад ни ка и раз ви
је ним тржи штем, DINA RA OIL изра сла 
је у ком па ни ју изу зет но кон ку рент ну на 
нашем тржи шту, а са првим поче ци ма 
и даљим пла но ви ма ком па ни је пред
сед ни ка је упо знао вла сник Дра ган 
Пет ко вић. 

– Фир му смо осно ва ли 2002. годи не, 
а годи ну дана касни је, по пре по ру ци 

при ја те ља, пре се ли ли смо се у Деч. 
Прво смо купи ли земљи ште на којем 
је био један обје кат, да бисмо се сва
ке наред не годи не пола ко шири ли и 
ула га ли у опре му и нове објек те. На 
повр ши ни од јед ног хек та ра, данас 
се нала зи шест обје ка та: про из вод
ња, паке рај, глав ни мага цин, помоћ ни 
мага цин за амба ла жу, један обје кат за 
сиро ви не и обје кат за про из вод њу пла
стич не амба ла же, нарав но и управ на 
згра да. Про из во ди мо уља и мази ва, а 
може мо рећи да смо у нашем про из
во ду спо ји ли исток и запад  уво зи мо 
сиро ви не са исто ка, а тех но ло ги ју са 
запа да. Тако ђе се бави мо и про из вод
њом пла стич не амба ла же од јед не, 

мрЖељкоТрбовићиДраганПетковић
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Уручениуговори

Пред сед ник општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић уру чио је 25. 
фебру а ра уго во ре о сти пен ди ра

њу сту ден ти ма из пећи нач ке општи не, 
који су то пра во оства ри ли на осно
ву рас пи са ног кон кур са за школ ску 
2018/2019. годи ну.

Обра ћа ју ћи се сту ден ти ма, пред сед
ник Трбо вић их је позвао да се по завр
шет ку шко ло ва ња вра те у општи ну 
Пећин ци где, како је рекао, захва љу
ју ћи број ним ком па ни ја ма и пред у зе
ћи ма, има ју добре усло ве да про на ђу 
запо сле ње и да засну ју поро ди цу.

– Ваш посао је да учи те, а посао 
ваших роди те ља и Општи не Пећин ци 
је да вам обез бе де што боље усло ве 
за то. Ове школ ске годи не пећи нач ка 
локал на само у пра ва сти пен ди ра 27 

сту де на та, који су то пра во оства ри ли 
по осно ву про се ка оце на и 15 сту де на
та сла би јег мате ри јал ног ста ња. Тру
ди мо се да мла де ишко лу је мо и да их 
задр жи мо овде, јер они су будућ ност 
наше општи не. Надам се да ћете се по 
завр шет ку шко ло ва ња вра ти ти у нашу 
општи ну и ту про на ћи посао и засно ва
ти поро ди цу, а неко од вас ће јед но га 
дана и води ти ову општи ну – рекао је 
Трбо вић.

Сту ден ти су били јед но гла сни у 
оце ни да им подр шка коју доби ја ју од 
локал не само у пра ве мно го зна чи.

– Сред ства која доде љу је општи на 
су од изу зет ног зна ча ја, не само као 
финан сиј ска подр шка, већ још више 
као под стрек за неко даље зала га ње у 
буду ћим вре ме ни ма – каже Вла ди мир 

Пет ко вић из Субо ти шта, сту дент тре ће 
годи не Еко ном ског факул те та у Субо
ти ци.

– Ова сти пен ди ја, коју сам доби ја ла 
и прет ход них годи на ми је и под сти цај 
и подр шка као додат ни извор при хо
да, јер ми оба ве зе још увек не дозво
ља ва ју да се запо слим – рекла нам је 
Кри сти на Мили во је вић из Аша ње, која 
сту ди ра језик, књи жев ност и кул ту ру 
на мастер сту ди ја ма на Фило ло шком 
факул те ту.

– Први пут сам кори сник општин ске 
сти пен ди је и дра го ми је због тога, а 
већи део нов ца који доби јем ће оти ћи 
на купо ви ну ула зни ца за „Кола рац“ – 
изја ви ла је сту дент ки ња дру ге годи не 
Музич ке ака де ми је на сме ру дири го ва
ње, Боја на Ради во је вић из Бре ста ча.

мрЖељкоТрбовићсастипендистима

пет и 10 лита ра, у које паку је мо наше 
про из во де, тако да смо на неки начин 
зао кру жи ли циклус наших гото вих про
из во да. На самом почет ку ради ли смо 
само локал но тржи ште, да би се пола
ко шири ли на целу Срби ју, а данас 
ради мо тржи ште целе бив ше Југо сла
ви је и Алба ни ју – изја вио је Пет ко вић, 
и додао да је сва ка ко у пла ну про ши
ре ње про из вод ње, али да то зави си од 
цене нафт них дери ва та на свет ском 
тржи шту.

Дра ган Пет ко вић се током раз го во
ра освр нуо и на посе ту пред сед ни ка 
Трбо ви ћа, исти чу ћи зна чај стал них 
кон та ка та при вред ни ка и Општи не.

– Лепо је зна ти да има мо подр шку 
од пећи нач ке локал не само у пра ве, да 
неко на тебе мисли и да му је ста ло да 
при вре да и локал на зајед ни ца добро 
функ ци о ни шу. Нарав но, ништа мање 
нисмо ни оче ки ва ли, јер од тре нут ка 
када смо дошли у општи ну Пећин ци, 
ми смо се осе ћа ли као дома ћи, што 
је на неки начин и пред ност мале сре
ди не. Сви се зна ју и посло ви се брзо 

завр ша ва ју. С обзи ром на то да се осе
ћа мо као дома ћи, нама није стра но 
ни да помог не мо локал ној зајед ни ци, 
тако да смо пре пар годи на помо гли да 
се рено ви ра основ на шко ла у Дечу – 
рекао нам је Пет ко вић.

Након посе те ком па ни ји DINA RA 
OIL, пред сед ник Трбо вић је рекао да, 
поред тога што су успе шна ком па ни ја 
која послу је у нашој општи ни, тако ђе и 
при мер дру штве ноодго вор не фир ме, 
за шта је 2017. годи не доби ла општин
ско при зна ње за дру штве ну одго вор
ност.

– Изу зет но ми је дра го да се јед
на ова ква фир ма осе ћа као код куће 
у нашој општи ни, да успе шно расте 
и раз ви ја се са јасним пла но ви ма за 
будућ ност, и да самим тим на сво је 
окру же ње гле да као на свој дом. Тако
ђе, све је више ком па ни ја из наше 
општи не, које схва та ју зна чај ула га ња 
у локал ну зајед ни цу, што доста гово
ри како о самим ком па ни ја ма, тако и о 
одно су при вре де и локал не само у пра
ве – иста као је Трбо вић.
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ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈАГРАДАСРЕМСКАМИТРОВИЦА
НА41.МЕЂУНАРОДНОМТУРИСТИЧКОМСАЈМУ

Споносомистичемо
дасмоЦарскиград
На 41. Међу на род ном сај му тури

зма, одр жа ном од 21. до  24. 
фебру а ра на Бео град ском сај му, 

Тури стич ке орга ни за ци је из Сре ма су 
насту пи ле на зајед нич ком про сто ру, 
под нази вом „Диван је киће ни Срем“, 
као и прет ход ним неко ли ко годи и на. 
Какo се ина че у све ту гру пи шу дести
на ци је ради боље про мо ци је и ради 
веће посе ће но сти тако и Срем већ 
годи на ма насто ји да пону ди неко ли ко 
про гра ма, јер тури сти све мање вре
ме на има ју да се задр же на поје ди нач
ним дести на ци ја ма. При вла че их пону
де које су више днев не и обу хва та ју 
неко ли ко гра до ва одно сно општи на и 
то све на неком путу ка глав ном гра ду 
или ка одре ђе ној дести на ци ји. 

– Ми смо упра во у скла ду са тим 
тури стич ким трен до ви ма и ове годи
не пред ста ви ли све гра до ве Сре ма, 
с тим што су Бео чин и Срем ски Кар
лов ци део наше сре мач ке пону де. Та 
наша разно ли кост и исве сност потен
ци ја ла је при сут на, зна чи не посто је 
тен ден ци је да јед ни дру ги ма наме
ће мо соп све не ква ли те те него смо се 
ускла ди ли, с тим што Срем ска Митр
о ви ца увек исти че да је то адми ни
стра тив ни и кул тур ни цен тар Сре ма и 
има мо при ви ле ги ју и пра во да исти че
мо да смо Цар ски  град, да је град са 
јед ном дугом исто ри јом, тра ди ци јом и 
неко ко може да пари ра на европ ском 
тржи шту. Године 2017. смо осво ји ли 

титу тлу Изу зет не Европ ске дести на ци
је  у годи ни кул тур ног тури зма. Самим 
тим акце нат је и ове годи не био на 
дести на ци ји Срем ска Митро ви ца, као 
и на оста лих десет дести на ци ја које су 
осво ји ле у прет ход не три годи не ову 
титу лу. Те тури стич ке орга ни за ци је 
Срби је и Европ ска коми си ја су запра
во напра ви ле јед ну лепу акци ју и пону
ди ле свим посе ти о ци ма да у пасош 

који је назван пасош ЕДЕН деси на ци ја 
или изу зет них европ ских дести на ци ја 
при ку пи осам печа та гра до ва који су 
носи о ци ове пре сти жне титу ле, рекла 
је Све тла на Сабо, дирек тор Тури стич
ке орга ни за ци је Срем ска Митр о ви ца.

На изу зет но посе ће ном штан ду 
пред став ни ци Срем ске Митр о ви це су 
иско ри сти ли при ли ку да у директ ном 
сусре ту са посе ти о ци ма пру же  инфор
ма ци је о Срем ској Митр о ви ци, пону де 
мате ри јал, бро шу ре.

– Потру ди ли смо се да буде мо 
атрак тив ни и зани мљи ви те смо и 
сами осми сли ли неке акци је. Има ли 
смо холо грам Кон стан ци ја II, то је нова 
вир ту ел на димен зи ја којом ми на инте
ре сан тан и моде ран начин поку ша ва
мо да попу ла ри ше мо и про мо ви ше мо 
путем меди ја и дру штве них мре жа 
оно чиме се хва ли мо, а то је то наше 
исто риј ско насле ђе или архе о ло шки 
лока ли те ти. Сви они кoји су дошли на 
наш штанд у субо ту могли су да доби
ју печат те европ ске дести на ци је у свој 
пасош али исто тако и да се фото гра
фи шу поред холо гра ма Кон стан ци
је II, и све те фото гра фи је нала зе се 
на нашој феј сбук стран ци Тури стич ка 
орга ни за ци ја Гра да и Фести ва ла цар
ски Сир ми ум  град леген ди, рекла 
је Све тла на која исти че да је наступ 
карак те ри са ло све де но и еле гант но 
дизај нер ско реше ње.

 Т.Сивчев

СветланаСабо

ШтанднаСајму
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ПРИЈАТЕЉСТВОДУЖЕОДЈЕДНОГВЕКА

КупинкеуБоботи
Чла ни це Удру же ња жена „Мај ка Анге ли на” 

из Купи но ва, бора ви ле су 23. фебру а ра 
у Хрват ској, у Бобо ти, где су их уго сти ли 

чла но ви Зајед ни це подру жни це уми ро вље ни ка 
општи не Трпи ња. Током јед но днев ног борав ка 
у Бобо ти, Купин ке су се упо зна ле са исто ри јом 
и тра ди ци јом овог кра ја, а како нам је рекла 
Весна Рада нов пред сед ни ца купин ског удру
же ња, циљ посе те је био успо ста вља ње понов
не сарад ње изме ђу Купи но ва и Бобо те.

– Изу зет но нам је дра го да смо биле у при
ли ци да пред ста ви мо лепо те наше општи не и 
Купи но ва мешта ни ма Бобо те, као и да обно
ви мо сарад њу изме ђу наша два места, која је 
запо че та почет ком про шлог века,  1914. годи не, 
са јед ним циљем, а то је очу ва ње и него ва ње 
ста рих зана та, тра ди ци о нал не кухи ње, при хва
та ње и упо зна ва ње кул ту ре дру гих наро да и 
вер ских зајед ни ца. Ова тра ди ци о нал на и еду
ка тив на сарад ња изме ђу Бобо те и Купи но ва, 
била је у пре ки ду зад њих два де се так годи на, и 
вео ма ми је дра го да се наста вља. Позва не смо 
да госту је мо 18. маја у Бобо ти, када се одр жа
ва њихо ва сео ска сла ва, а чла но ви Зајед ни це 
подру жни це уми ро вље ни ка општи не Трпи ња, 

госто ва ће код нас 8. јуна на „Кифли ци ја ди у 
Купи но ву” – рекла нам је Рада нов, и дода ла, да 
су током посе те Бобо ти оби шле цркву Све тог 
Геор ги ја, као и спо менпло чу посве ће ну Купин
ци ма, који су бора ви ли интер ни ра ни у Бобо ти 
од 1914. до 1916. годи не и мешта ни ма Бобо те, 
који су их при хва ти ли.

Детаљизпосете

ИСТОРИЈАСРПСКОГНАРОДАСИМЕОНАПИШЧЕВИЋА

Драгоценрукопис

Иако прво бит но пла ни ра на за 17. децем
бар 2018.годи не, про мо ци ја књи ге „Исто
ри ја срп ског наро да“ одр жа на је у сали 

Народ не библи о те ке „Симе он Пишче вић“ у 
Шиду, 1. мар та 2019. годи не. Да пре ци зи ра мо, 
реч је о руко пи су Симе о на Пишче ви ћа (пуни 
назив „Књи га о наци ји срп ској, о вла да о ци ма, 
царе ви ма, кра ље ви ма, кне же ви ма и деспо
ти ма, као и о свим дога ђа ји ма у наро ду срп
ском“), а изда ва чи су шид ска Библи о те ка и 
Изда вач ка кућа „Ака дем ска књи га“ из Новог 
Сада.

Уз напо ме ну да Библи о те ка ове годи не сла
ви 170 годи на посто ја ња, при го дан поздрав 
при сут ни ма упу ти ла је Сла ви ца Вар ни чић, 
дирек тор ка Народ не библи о те ке, а о књи зи су 
гово ри ли про фе сор др Ђор ђе Ђурић, уред ник 
и при ре ђи вач, про фе сор др Бран ко Бешлин 
и др Миро слав Павло вић. У име „Ака дем ске 
књи ге“ гово рила је Бора Бабић. Ако се под се

ти мо да су Пишче ви ће ви „Мемо а ри“ били око
сни ца за „Сео бе“ Мило ша Црњан ског, онда је 
суви шно гово ри ти о зна ча ју овог, по први пут 
штам па ног Пишче ви ће вог руко пи са. 

Књи га „Исто ри ја срп ског наро да“ Симе о
на Пишче ви ћа, наста ла је послед њих годи на 
XVI II века у импе ра тор ској Руси ји, међу тим, до 
данас није била обја вље на. Овај дра го це ни 
руко пис био је чуван у поро ди ци, док га ауто
ров пра у нук није пре дао Нилу Алек сан дро ви чу 
Попо ву, руском сла ви сти, исто ри ча ру и архе о
гра фу. 

Данас се руко пис чува у Архи ву САНУ у Бео
гра ду. Пишче ви ће ва „Исто ри ја срп ског наро да“ 
обу хва та пери од од ста рог века, сео бе наро
да, па до поло ви не XVI II века. Ова књи га није 
зна чај на само као исто риј ско дело, већ и као 
извор о вре ме ну у коме је наста ла, о мето ду и 
кри ти ци изво ра, коју су при ме њи ва ли исто ри о
пи сци XVI II века.  Д.Попов

СлавицаВарничић,БораБабић,ЂорђеЂурић,БранкоБешлин,МирославПавловић

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛОПИЛИ БРАК: Није 
било скло пље них бра ко ва
ДОБИЛИ СИНА: Ненад 

Сава тић и Боја на Дроб њак
Сава тић – Срем ска Митро
ви ца, Нема ња и Дани је ла 
Жив ко вић  Салаш Ноћај
ски, Огњен и Даја на Самар
џи ја  Срем ска Митро ви ца, 
Дани јел и Маг да ле на Шили 
 Љуба, Игов и Дра га на 
Михај ло вић  Срем ска 
Митро ви ца, Дали бор и 
Јасна Тија нић  Рума 
ДОБИЛИ ЋЕРКУ:Ђор ђе 

и Ана ма ри ја Мило вац  
Срем ска Митро ви ца, Небој
ша Мила ди но вић и Боја на 
Јова но ваМила ди но вић  
Лежи мир, Бојан и Бра ни сла
ва Загор чић  Рума, Бран ко 
и Тања Кон ча ре вић  Инђи
ја, Миро слав Радо са вље
вић и Душан ка Радо са вље
вићШко рић  Инђи ја, Осман 
и Тама ра Хусеј но вић  
Срем ска Митро ви ца, Милан 
и Ната ли ја Јадран ски  
Салаш Ноћај ски
УМРЛИ:Љуби ца Гра до је

вић рођ. 1986, Дани ца Вуја
син рођ. 1942, Мили ца 
Мицић рођ. 1928, Анђел ка 
Недељ ко вић рођ. 1938, 
Милан Заго рац рођ. 1940, 
Вуко са ва Дела лић рођ. 
1940, Нада Масал рођ. 
1941, Ружи ца Кле пац рођ. 
1942, Дра ган Кокир рођ. 
1953, Ради сав Мило ва но
вић рођ. 1934, Весе лин ка 
Тома ше вић рођ. 1948, Сав
ка Кукић рођ. 1929, Љубо
мир Бошња ко вић рођ. 1935, 
Душан ка Лињач ки рођ. 
1929, Нико ла Вучи че вић 
рођ. 1942, Србо бран Стој
чић рођ. 1939, Милу тин 
Бисер чић рођ. 1933, Љуби
ца Стар че вић рођ. 1951, 
Мара Аџић рођ. 1923, Буди
мир ка Јова но вић рођ. 1952, 
Божо Илић рођ. 1941, Рат ко 
Нико лић рођ. 1955, Јован 
Кле вер нић рођ. 1952, Бра
ни сла ва Ћур чић рођ. 1941, 
Кати ца Јурик рођ. 1923, 
Мар ко Вола рић рођ. 1951, 
Дани ца Козли на рођ. 1930, 
Сара Миле тић рођ. 1942, 
Сло бо дан Кораћ рођ. 1945, 
Срет ко Ђако вић рођ. 1933, 
Ста на Бањац рођ. 1935, 
Цве тин Жилић рођ. 1956, 
Душан Шко рић рођ. 1941, 
Биља на Панић рођ. 1965, 
Нада Пањак рођ. 1937.

RUMA

УМРЛИ:Сава Башић, рођ. 
1939. год, Љиља на Јова но
вић, рођ. 1966. год, Зора 
Грко вић, рођ. 1948. год, 
Миле ва Три шић, рођ. 1940. 
год, Зоран Дра го вић, рођ. 
1962. год.
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ЗАВОДЗАЈАВНОЗДРАВЉЕ

Данреткихболести
Завод за јав но здра вље Срем ска 

Митро ви ца у окви ру сво јих редов
них актив но сти и у скло пу Кален

да ра јав ног здра вља, обе ле жа ва Међу
на род ни дан рет ких боле сти. На ини ци
ја ти ву Европ ске асо ци ја ци је удру же ња 
обо ле лих од рет ких боле сти, два на е сту 
годи ну за редом, послед њег дана фебру
а ра, обе ле жа ва се Међу на род ни дан 
рет ких боле сти, под сло га ном „Пока жи 
сво је рет ко  пока жи да је важно“.

Рет ке боле сти су хете ро ге на гру па 
обо ље ња чија је зајед нич ка карак те ри
сти ка ниска уче ста лост. Пре ма пре по ру
ка ма Европ ске коми си је, рет ка болест 
се дефи ни ше као болест која се јавља 
код мање од пет осо ба на 10.000 ста нов
ни ка. Про це њу је се да у све ту има од 
6.000 до 8.000 раз ли чи тих рет ких боле
сти. У Европ ској уни ји 6–8 одсто попу ла
ци је има рет ку болест. По тој про це ни, у 
Срби ји око 450.000 осо ба живи са неком 
рет ком боле шћу. Ове боле сти су често 
живот но угро жа ва ју ће, хро нич не, про
гре сив не и зна чај но нару ша ва ју ква ли
тет живо та обо ле лих и њихо вих поро ди
ца.

Циљ кам па ње је да се шира јав ност 
упо зна са про бле ми ма са који ма се сре

ћу обо ле ли од рет ких боле сти и њихо ве 
поро ди це. Укљу чи ва ње шире дру штве
не зајед ни це може помо ћи да ова вели
ка гру па паци је на та иза ђе из изо ла ци је. 
Обе ле жа ва ње дана рет ких боле сти део 
је гло бал ног пози ва доно си о ци ма одлу
ка, здрав стве ним рад ни ци ма, фар ма це
ут ским ком па ни ја ма, истра жи ва чи ма, да 

ефи ка сни је коор ди ни шу све аспек те 
бри ге за осо бе које живе са рет ком 
боле шћу. Нео п ход но је да се обо ле ли од 
рет ких боле сти пре по зна ју као при о ри
тет поли ти ке јав ног здра вља на наци о
нал ном и међу на род ном нивоу. На тај 
начин могућ је већи број истра жи ва ња о 
рет ким боле сти ма и раз вој леко ва сиро
чи ћа (оrphan drugs).

Тема ово го ди шњег Међу на род ног 
дана рет ких боле сти је пре ва зи ла же ње 
недо ста та ка у коор ди на ци ји изме ђу 
систе ма здрав стве не и соци јал не зашти
те ради дости за ња ква ли тет ни јег мул ти
ди сци пли нар ног при сту па, како би се 
паци јен ти и њихо ве поро ди це лак ше 
носи ли са иза зо ви ма које ове дијаг но зе 
носе. Потреб но је бри гу о осо ба ма са 
рет ким боле сти ма пре ве сти из искљу чи
во меди цин ског доме на и обез бе ди ти им 
подр шку у систе му соци јал не зашти те 
на локал ном и наци о нал ном нивоу. 
Често се обо ле ли сре ћу са стиг ма ти за
ци јом, изо ла ци јом и дис кри ми на ци јом. 
Ква ли тет живо та осо ба са рет ким боле
сти ма и њихо вих поро ди ца не зави си 
само од тежи не боле сти и доступ но сти 
лече ња, већ и од аде кват не пси хо со ци
јал не и шире дру штве не подр шке.

дрБранкаМалбашић

прим.дрПредрагРогулић

ОПШТАБОЛНИЦА:УСПЕШНОРЕАЛИЗОВАНПРОЈЕКАТ

Превенцијасексуалногнасиља
Митро вач ка бол ни ца била је 

један од седам вој во ђан ских 
Цен та ра за жртве сек су ал ног 

наси ља, у скло пу про јек та „Зау ста ви – 
зашти ти – помо зи“, чији је носи лац био 
Покра јин ски секре та ри јат за здрав
ство, уз парт нер ство Цен тра за подр
шку жена ма, а финан си ран од стра не 
пове ре нич ког фон да УН, са циљем 
зау ста вља ња наси ља над жена ма и 
осна жи ва ња жена да наси ље при ја ве.

По речи ма коор ди на то ра митро
вач ке бол ни це у овом про јек ту, прим. 
др Пре дра га Рогу ли ћа, пило ти ра ње 
Цен тра за жртве сек су ал ног наси ља 
(које је тра ја ло око годи ну и по дана) 
испу ни ло је и оправ да ло оче ки ва ња и 
зна чај но уна пре ди ло, како свест, тако 
и про це ду ре пре вен ци је и санк ци о ни
са ња сек су ал ног наси ља.

– Про је кат се недво сми сле но пока
зао као добра прак са, кроз посе бан 
прин цип рада и пру жа ња услу га, а на 
нај ви шем могу ћем нивоу постиг ну та је 
аде кват на мул ти сек тор ска сарад ња и 
бољи про ток инфор ма ци ја свих који у 
том про це су уче ству ју: поли ци ја, тужи
ла штво, Цен тар за соци јал ни рад, 
ресор не струк ту ре локал не само у пра
ве, пси хо ло зи, лека ри спе ци ја ли сти. У 
мно го ме је скра ће но вре ме нео п ход но 
за дијаг но сти ку и при ку пља ње дока за, 
а жртва је има ла пот пу ну дис кре ци ју, 
која је у ова квим осе тљи вим ситу а ци

ја ма, често и нај бит ни ја. У Цен тру за 
жртве сек су ал ног наси ља при Општој 
бол ни ци Срем ска Митро ви ца, током 
тра ја ња про јек та, еви ден ти ра но је 10 
слу ча је ва сек су ал ног наси ља, а алар
ман тан је пода так да су чак седам 
слу ча је ва, жртве мало лет на лица. У 
бол ни ци је пру же но 20 раз ли чи тих 
меди цин ских услу га, а свим жртва
ма обез бе ђе на је услу га пси хо ло шке 
подр шке и саве то ва ња – речи су др 
Рогу ли ћа.

Док тор Рогу лић напо ми ње да је за 

успе шну реа ли за ци ју про јек та сва ка ко 
важна и добра опре мље ност. Покра
јин ски секре та ри јат за здрав ство обез
бе дио је гине ко ло шки сто, рефлек
тор, лам пу, при па да ју ћи моби ли јар, 
као и напред не rapekito ve (паке те за 
узор ко ва ње), а бол ни ца посеб ну про
сто ри ју у оде ље њу гине ко ло ги је за 
при јем жртве, како би дис крет ност 
била зага ран то ва на, а услу ге цен тра 
биле доступ не 24 сата, седам дана у 
неде љи, укљу чу ју ћи и пси хо со ци јал ну 
подр шку.

Важно је напо ме ну ти да ће ова кав 
вид рада са жена мажртва ма сек су
ал ног наси ља бити наста вљен, јер је 
захва љу ју ћи бол нич кој рад ној гру пи, 
саста вље ној од струч них лица (еду ко
ва них лека ра и меди цин ских сеста ра), 
сачи њен сет про це ду ра и про то ко ла 
за посту па ње у ситу а ци ја ма при ја ве 
сек су ал ног наси ља.

Рад на гру па Цен тра за жртве сек су
ал ног наси ља при митро вач кој Бол
ни ци, има ла је стал ну сарад њу, отво
ре ност и раз у ме ва ње руко вод ства 
Бол ни це, посеб но дирек то ра, др Жив
ка Врце ља и глав не сестре Вери це 
Вола ре вић, што је резул ти ра ло успе ху 
у реа ли за ци ји про јек та, како је и оце
нио носи лац про јек та  Покра јин ски 
секре та ри ја т за здрав ство и парт нер
ских орга ни за ци ја.

 Б.С.
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КУЛТУРНИЦЕНТАРРУМА

Виолинскиконцерт
Кон церт уче ни ка 

вио ли не музич
ких шко ла из Вој

во ди не, одр жан је 25. 
фебру а ра у рум ском 
Кул тур ном цен тру 
„Бра на Црн че вић“, а 
дома ћин је била ОМШ 
„Тео дор Тоша Андре је
вић“. Насту пи ли су уче
ни ци из осам музич ких 
шко ла из Новог Сада, 
Шида, Куле, Врба
са, Новог Кне жев ца, 
Кикин де и Руме.

Мили ца Огња но вић, 
про фе сор ка вио ли не у 
рум ској музич кој шко
ли, под се ћа да у Вој во
ди ни има 15 музич ких шко
ла. 

– Ови кон цер ти се одр жа
ва ју јед ном месеч но, увек 
у раз ли чи тим мести ма. На 
овај начин, кроз насту пе, 
деци омо гу ћа ва мо да се 
избо ре са тре мом, јер има
ју више насту па  тако се 
нави ка ва ју да сви ра ју пред 
публи ком. Данас насту па 15 

уче ни ка, који су узра ста од 
првог раз ре да основ не шко
ле до тре ћег сред ње шко ле 
– каже Мили ца.

Углав ном је реч о уче ни
ци ма гудач ке сек ци је, који 
се тре нут но при пре ма ју за 
нека так ми че ња, па им ова
кви насту пи пред ста вља ју 
додат не вежбе и кон такт са 
публи ком. С.Џ.

Концертмладихвиолиниста

СТЕЈАНОВЦИ:ТРИБИНАОСТОЧАРСТВУ

Удруживање
јединорешење
О акту ел ној ситу а ци ји у 

сто чар ству, раз го ва
ра ло се на три би ни у 

Сте ја нов ци ма, која је одр
жа на 1. мар та у орга ни за ци
ји Асо ци ја ци је сто ча ра Сре
ма и Мачве. 

Ово удру же ње је осно
ва но 17. фебру а ра 2016. 
годи не и по речи ма Зора на 
Ери ћа, пред сед ни ка Асо ци
ја ци је, поче ло се са око 300 
чла но ва, али је усле ди ло 
оси па ње, па их је сада педе
се так.

 – Сада жели мо да поно во 
афир ми ше мо рад Асо ци ја
ци је, па је и ова три би на у 
тој функ ци ји. Срем и Мачва 
су цен три поро дич ног гаје
ња сви ња, а увек је боље 
када се удру же но насту па, 
да буде мо кон ку рент ни ји, 
али и инте ре сант ни ји кла
ни ча ри ма – рекао је Зоран 
Ерић.

Гости три би не су били и 

сто ча ри из Бана та и Бач ке, 
који се баве сви њар ством и 
који су заин те ре со ва ни за 
учла ње ње и удру жи ва ње 
актив но сти са Асо ци ја ци јом 
сто ча ра Сре ма и Мачве.

Орга ни за ци ју ове три би не 
у Сте ја нов ци ма је нов ча но 
помо гла и рум ска општи на, 
која је за ту наме ну издво ји
ла 50.000 дина ра. С.Џ.

ЗоранЕрић

РУМА:СЕДНИЦАПРИВРЕДНОГСАВЕТА

Речпривреде
На сед ни ци При вред ног 

саве та, која је одр жа
на 1. мар та, ана ли зи

ра на је тре нут на при вред на 
ситу а ци ја у рум ској општи
ни.

–  Ове сед ни це су добра 
при ли ка да кому ни ци ра мо 
са нашим при вред ни ци
ма, да саслу ша мо њихо ве 
потре бе, евен ту ал не про
бле ме и до сада смо увек 
про на ла зи ли начин да им 
помог не мо у скла ду са реал
ним могућ но сти ма – иста кла 
је Јасми на Сто ја нац Зорић, 
савет ни ца у Оде ље њу за 
локал ни еко ном ски раз вој. 

На сед ни ци је пред
ста вљен и план капи тал
них инве сти ци ја у рум ској 
општи ни, који је усво јен за 
наред ни пето го ди шњи пери
од. 

–  Акце нат смо ста ви ли на 
при о ри тет не про јек те у том 
пери о ду. У укуп ној струк ту
ри про је ка та који су ушли у 
план капи тал них инве сти ци
ја, а има их 134, издво ји ли 
смо десет при о ри тет них. Ту 
се нала зи изград ња згра де 
Општин ске упра ве која је 

вео ма важна, јер је то начин 
да се обје ди ни рад свих 
слу жби на јед ном месту. 
Вели ку пажњу смо посве ти
ли и изград њи сао бра ћај не 
инфра струк ту ре, водо во
да, кана ли за ци је, зашти ти 
живот не сре ди не, као и про
јек ти ма који су бит ни нашим 
гра ђа ни ма, јер побољ ша ва
ју њихов ква ли тет живо та. 
То се одно си на изград њу 
неких ули ца, пре чи ста ча, 
сана ци ју наше град ске депо
ни је, али и буше ње нових 
буна ра – иста кла је Јасми на 
Сто ја нац Зорић. С.Џ.

ЈасминаСтојанацЗорић
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ГОДИШЊИЦАРАДИЈА„М“

Рођенданрадијакојегвишенама

У петак, 22. фебру а ра, 40ак рад ни
ка нека да шњег Ради ја „М“ обе ле
жи ли су 30 годи на од осни ва ња 

првог елек трон ског меди ја у Срем ској 
Митро ви ци. То пред у зе ће више не 
посто ји. Мно ги, од тада запо сле них, 
данас се баве сасвим дру гим посло
ви ма, али има и оних, који су на неки 
начин оста ли у овом послу, и у томе 
су вео ма успе шни. Била је то при ли ка 
за дру же ње и под се ћа ње на, мно ги ма, 
прво рад но место.

Пре три деце ни је Срем ска Митро ви

ца је доби ла свој први радио и по томе 
је упра во Радио „М“  постао део исто
ри је нашег гра да, али не само по томе. 
Као мла ди, тален то ва ни људи, пуни 
енту зи ја зма, ради ли су вред но и  вре
ме ном напра ви ли јед ну од нај слу ша ни
јих радиоста ни ца на овим про сто ри ма. 
Први су уве ли диги та ли за ци ју у систем 
рада, осва ја ли број на при зна ња и 
награ де, наро чи то у сфе ри мар ке тин га. 
Били су пре по зна тљи ви по рекла ма ма 
и про гра му, који је брзо осво јио пажњу 
и срца слу ша ла ца. Добит ни ци су и 

Новем бар ске награ де 1992. годи не. У 
вре ме нај ве ћег успо на ради ја, дирек
тор је био Иван Ракић, а глав ни и одго
вор ни уред ник Горан Матић.

На дру же њу које је овим пово дом 
орга ни зо ва но, бив ше коле ге су се сети
ле вре ме на које им је доне ло доста 
рада, упор но сти, уче ња, сазре ва ња, 
али и радо сти и задо вољ ства. У при јат
ној и весе лој атмос фе ри, већи на при
сут них је ово дожи ве ла као један дан 
про ве ден на ста ром послу.

Љ.Ј.

ДеоекипеРадија„М“

КУЛТУРНИЦЕНТАР„БРАНАЦРНЧЕВИЋ“

Румскауметничкафотографија
У Гале ри ји рум ског Кул тур ног цен тра 

„Бра на Црн че вић“ отво ре на је 28. фебру а
ра, шеста по реду изло жба Рум ска умет нич
ка фото гра фи ја. Ини ци ја ти ва је поте кла из 
Кул тур ног цен тра 2013. годи не, са циљем 
про мо ви са ње рада нај та лен то ва ни јих ауто
ра из рум ске општи не, било да се они фото
гра фи јом баве про фе си о нал но или ама тер
ски.

Као и рани јих годи на сами ауто ри нису 
били усло вље ни тема ма, моти ви ма и тех ни
ка ма рада. Од при спе лих радо ва, изло же не 
су 43 фото гра фи је пет на е сто ро ауто ра.

Отва ра ју ћи изло жбу Рум ске умет нич ке 
фото гра фи је, ака дем ска вајар ка Љиља на 
Вој во дић је иста кла како се још јед ном пока
за ло да сли ка гово ри  хиља ду речи, као и да 
је при мет но да се, из годи не у годи ну, поја
вљу ју све ква ли тет ни ји радо ви.

С.Џ.
Отварање6.РУФ-а
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Име Тама ре Про да но
вић из Инђи је, нада
ле ко је позна то због 

меде ња ка, чији су изглед и 
укус пре по зна тљи ви у свим 
дело ви ма наше земље. Пре
шла је кра так пут, од хоби ја 
до вео ма тра же ног посла, 
те су ови слат ки ши поста ли 
неза о би ла зан део ско ро сва
ког дечи јег рођен да на. Не 
посто ји сла ђи посао, каже 
ова гра фи чар ка, умет ни ца 
и мај ка бли за на ца, јер њен 
рад ни про стор сва ко днев но 
мири ше на цимет и анис.

Тама ра у кухи њи више од 
седам годи на ства ра кола
чи ће, на који ма јести вим 
боја ма осли ка ва све што 
муште ри је поже ле. На првом 
месту, како каже, бри не о 
ква ли те ту, јер жели да меде
ња ке које једу њени бли зан
ци, заво ле и дру ги мали ша
ни. И то јој је заи ста пошло 
за руком. Меде ња ке је иско
ри сти ла за сво је ново умет
нич ко дело, тор те које се 

пра ве од ове посла сти це.
– С обзи ром на то, да већ 

годи на ма уна зад пра вим 
меде ња ке, дошла сам на 
иде ју да одем корак даље, па 
да од њих поч нем да пра вим 
и тор те. Тор те од меде ња
ка су дуго трај ни је и не могу 
да се поква ре. Меде ња ци у 
одре ђе ним усло ви ма могу да 
сто је и дужи вре мен ски пери
од, па се ове тор те можда 
више испла те него кла сич не. 
Могу вам рећи да их мали ша
ни обо жа ва ју! –каже Тама ра.

Осим савр ше но осли ка них 
дета ља, Тама ри је изу зет но 
бит но да муште ри је ужи ва ју 
у уку су меде ња ка.

– Све почи ње са рас кла
ги ја ва њем теста, које мора 
да одсто ји дватри дана и 
да се рас та њи до одре ђе
не дебљи не. Пеку се око 
пет мину та на 200 сте пе ни. 
Састој ци су: бра шно, мар га
рин, јаја, мед, шећер у пра
ху и зачи ни које сама мељем 
на маши ни ци (анис, цимет и 
каран фи лић) – обја шња ва 
Тама ра посту пак при пре ме 
меде ња ка и дода је да је онај, 
кре а тив ни ји део посла, мно го 
тежи.

– Сва ки меде њак укра ша
вам руч но, а ако на њега иду 

две гла зу ре, за један колач 
потреб но ми је и до два сата. 
Муште ри је бира ју облик и 
боју, па их реци мо за свад
бе, ускла ђу ју са деко ра ци
јом сале и то нај че шће срца 
са ини ци ја ли ма мла де на ца. 
Што се дечи јих рођен да на 
тиче, нај тра же ни ји су Дизни
је ви јуна ци. Тама ри ни меде
ња ци су наста ли у жељи да 
напра вим  мојим клин ци ма 

за Божић, тако зва ни џин џер
бред. Нисам желе ла да буду 
толи ко зачи ње ни као у ино
стран ству, већ сам вре ме
ном дода ва ла и оду зи ма ла 
састој ке, како бих дошла до 
сада шње вер зи је – каже нам 
ова вешта 34годи шња дома
ћи ца из Инђи је.

О ква ли те ту Тама ри них 
меде ња ка нај бо ље гово ри 
пода так да месеч но из њене 

пећ ни це и умет нич ке ради
о ни це, иза ђе више од 600 
меде ња ка, који су до сада 
отпу то ва ли код љуби те ља 
слат ки ша у нашој земљи, 
али и у Аме ри ку, Аустри ју, 
Бел ги ју и Руси ју.

– Када сино ве одве дем 
у вртић, тада почи ње мој 
посао око меде ња ка. Лежем 
око два ноћу, јер кад успа
вам децу, тре ба да при пре
мим модле и тесто за сле де
ћи дан. Често и по цео дан 
посве тим шара њу кола ча – 
каже Тама ра.

Иако је пра ва умет ни ца у 
овом послухоби ју, Тама ра 
нам је иста кла како људи не 
пре по зна ју њен труд, па тра
же да им спу сти цену, јер им 
се меде ња ци чине ску пим. 
На сву сре ћу, више је кре а ти
ва ца који пре по зна ју маги ју, 
коју она пре но си на ове слат
ки ше.

– Сва ка жена тре ба да има 
хоби и да му се посве ти, уко
ли ко јој то вре ме и оба ве зе 
дозво ља ва ју. Ја сам љубав 
пре ма умет но сти пре не ла на 
меде ња ке и у сва ки је уткан 
део те љуба ви. Ако воли
те оно што ради те, успех је 
неиз о ста ван – каже за крај 
наша саго вор ни ца. М.Ђ.

ИНЂИЈА:ТАМАРАПРОДАНОВИЋИЊЕНИМЕДЕЊАЦИ

Посаокојимирише
нациметианис

Тамаринимедењаци
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Изме на ма и допу на ма 
Зако на о пре во зу пут
ни ка, које су сту пи ле 

на сна гу 8. новем бра про
шле годи не, погoђени су 
јав ни пре во зни ци који свој 
посао оба вља ју пут нич ким 
вози лом до девет седи
шта, а у ову кате го ри ју спа
да так си и ком би пре воз. У 
делат но сти так си пре во за 
оне се нај ви ше одно се на 
усло ве које мора ју да испу
ња ва ју воза чи так си вози
ла, док се у слу ча ју ком би 
пре во за тичу воза ча, али и 
вози ла. И јед ни и дру ги твр
де да не могу се при ла го де 
новим одред ба ма. 

Док су до сада усло ви 
за так си воза че били посе
до ва ње возач ке дозво ле 
Б кате го ри је нај ма ње три 
годи не и важе ће лекар ско 
уве ре ње, новим одред ба ма 
је про пи са но зва ње воза
ча мотор ног вози ла: возач 
ауто мо би ла тре ћег сте пе
на струч не спре ме, зва ње 
воза ча ауто бу са или возач 

спе ци ја ли ста петог сте пе
на струч не спре ме, као и 
још један услов, а то је рад
но иску ство на посло ви ма 
воза ча мотор ног вози ла од 
нај ма ње пет годи на. Што 
се самог так си вози ла тиче, 
одред бе су оста ле исте.

Сао бра ћај ни инспек тор 
Гра да Срем ска Митро ви

ца, Дими три је Вла јић, каже 
да се ове изме не и допу не 
зако на не одно се на реги
стр о ва не так си пре во зни ке, 
већ на буду ће рего стро ва
не, иако је закон кон тра дик
то ран у поје ди ним тач ка ма, 
где сто ји да је рок за ускла
ђи ва ње са новим одред ба
ма годи ну, одно сно две.

– Не знам ко је сачи
ња вао рад ну гру пу, али 
мислим да ови усло ви 
посто је у њихо вим одлу ка
ма уна зад већ седам, осам 
годи на. Како ће се то одра
зи ти на мање сре ди не, на 
локал не само у пра ве, то не 
знам. Од новем бра месе ца 
нисмо реги стро ва ли ни јед

ДимитријеВлајић ДејанМарковић ЈакобКлавжар
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ног пре во зни ка. Чиње ни ца 
је да је то услов про пи сан 
зако ном и да би сва ки буду
ћи пре во зник тре ба ло да га 
испу ња ва, али, поста вља 
се пита ње, како, на при
мер, да човек који је радио 
у Митро тран су и поло жио 
држав ни испит, како се то 
тад зва ло, да дока же да је 
пет годи на био возач, кад 
та фир ма више не посто ји 
и нема ко да му изда уве ре
ње. Гле да но на саму делат
ност, јесу риго ро зни усло
ви по пита њу тога што је 
потреб но пет годи на иску
ства да би неко могао да 
так си ра, каже Вла јић.

Међу так си сти ма су 
мишље ња поде ље на. Из 
фир ме Так си Сир ми ум, 
посло во ђа Јакоб Клав жар 
каже да у новом зако ну 
не види свр ху, јер мла ди 
са тим зани ма њем одла зе 
зато што се „овде не виде“ 
и углав ном људи који нема
ју где дру го да се запо сле 
оба вља ју посао так си сте.

Са дру ге стра не, госпо
дин који је желео да оста
не ано ни ман, а у послу је 
више годи на и има дипло
му про фе си о нал ног воза
ча, подр жа ва ове одред бе 
и твр ди да је посао так си
сте на неки начин дегра ди
ран ако може да га оба вља 
сва ко ко има поло же ну Б 
кате го ри ју.  

Изме на ма и допу на ма 
уве де на је нова кате го ри ја 
која се зове лимосер вис, у 
коју је увр штен доса да шњи 
ком би пре воз, одно сно 
вози ла до девет седи шта.

За воза че ком би вози ла 
при ла го ђа ва ња су ску па. 
Одре ђе на је Д1 кате го ри
ја возач ке дозво ле, која се 

тре нут но једи но пола же 
у Бече ју, док  ће вози ла, 
не ста ри ја од пет годи на, 
мора ти да има ју угра ђен 
диги тал ни тахо граф, уз рок 
од три месе ца за испу ње
ње тих усло ва. 

Дејан Мар ко вић, вла
сник фир ме „Дејан пре воз“ 
која ради од 2005. годи не, 
посе ду је мини бусе ве, као 
и јед но вози ло до девет 
седи шта које кори сти у 
при ват не свр хе, али због 
зако на не може да га уве
де у фир му. По њего вом 
мишље њу, нове одред бе 
могу угро зи ти пут ни ке, као 
и пре во зни ке. Код пут ни
ка ће и даље да посто ји 

потре ба за ком би пре во зом 
кад су у пита њу орга ни
зо ва не туре мањих гру па, 
изле ти, поро дич ни одмо ри, 
одла сци спорт ских клу бо ва 
на так ми че ња и слич но.

– То је све због дивљих 
пре во зни ка, али код нас се 
не санк ци о ни шу про бле
ми, него се мења ју зако
ни. Мно ги су купи ли ком би 
вози ла да би обез бе ди ли 
егзи стен ци ју, али неки су 
то зло у по тре би ли, па су 
угро зи ли ауто бу се узи ма
ју ћи пут ни ке и возе ћи их 
са адре се на адре су. Про
блем је у томе што гру па од 
осмо ро људи неће хте ти да 
пла ти пре во зно сред ство 

до два де сет седи шта, ако 
им не тре ба. Нема раз ло га 
да се неком уки да пре воз 
од вра та до вра та ако има 
реги стро ва ну фир му, каже 
Мар ко вић.

По њего вом мишље њу, 
бес по треб на је кате го ри
ја Д1 за вози ло до девет 
седи шта, јер сву да у све ту 
вози ло до три и по тоне, 
одно сно до девет седи шта 
вози се са Б кате го ри јом, 
као и да је ста рост вози ла 
до пет годи на риго ро зан 
кри те ри јум.

– Може да се нађе флек
си бил ни је реше ње, јер 
потреб но је дати мало 
луф та. Пуно људи се сла
же да то буде реци мо Ц 
кате го ри ја и да се ста ро
сна гра ни ца вози ла мало 
кори гу је. Ствар но је про
блем да то буду вози ла у 
вред но сти 20.000, 30.000 
евра. Ако купи те вози ло 
ста ро пет годи на, опет сте 
сле де ће годи не у про бле
му, дакле, или ћете стал но 
бити у лизин гу, или пла ћа ти 
кешом, ако га има те. Људи 
нема ју ништа про тив ни да 
се тех нич ки пре глед ради 
више од два пута годи
шње, јер су тиме сигур ни 
да им је вози ло без бед но 
о исправ но. Што се тиче 
одмо ра воза ча, ни уво ђе ње 
тахо гра фа није про блем, 
ако вози ло није ново, каже 
Мар ко вић.

Т.Сивчев

Јакоб Клав жар је у овом 
послу једа на ест годи на. 
Фир ма у којој је посло во ђа 
посе ду је пет вози ла. Он 
каже да так си пре во зни ци 
раде на гра ни ци рен та би ли
те та. Ово није једи на стру ка 
за коју, они који се њоме 
баве, има ју ути сак да држа
ва сил ним наме ти ма као да 
жели да је угу ши.

– Ми нема мо ника кве 
попу сте, ни на гори во, ни на 
реги стра ци ју, ни на увоз 
вози ла. Уз при ја ву рад ни ка 
има мо два пута годи шње 
тех нич ки пре глед, оси гу ра
ње пут ни ка. Мора мо има ти 
и ква ли тет не гуме и ква ли

тет но гори во, али држа ву то 
не инте ре су је, они узму сво
је. Зашто нам бар не дају 
неке попу сте на гори во, ако 
ништа дру го? Цене гори ва и 
реги стра ци је расту, а цена 
вожње се није пове ћа ла већ 
две годи не, каже Јакоб. 

Сао бра ћај ни инспек тор 
Дими три је Вла јић каже да 
јесте реал но и опти мал но 
обез бе ди ти наро ду услу гу 
да у сва ко доба дана и ноћи 
има испу ње не зах те ве за 
пре во зом, али да сва ка 
услу га тре ба да има сво ју 
цену.

Док так си сти сма тра ју да 
је уво ђе ње фиска ли за ци је у 

прак си тешко за реа ли зо ва
ње због дима ни ке посла, 
Вла јић комен та ри ше да би 
иста кори сти ла самим так
си сти ма, али да би то зави
си ло и од локал не поли ти ке 
и цена које про пи шу за ста
рт као и пре ђе ни кило ме
тар.

– На десет вожњи које 
кошта ју по 150 дина ра, 
неза ви сно од бро ја кило ме
та ра, напла ти се 1500 дина
ра, а сигур но пола тог изно
са потр о ши на гори во. Тре
ба ло би наћи неку еко ном
ску цену тих пре ђе них кило
ме та ра, ствар них тро шко ва 
и рас хо да, каже Вла јић.

Опсе жна акци ја Град
ске упра ве за сао бра ћај, 
кому нал не и инспек циј ске 
посло ве зајед но са оде
ље њем за инспек циј ски 
над зор у сао бра ћа ју Покра
јин ског секре та ри ја та за 
енер ге ти ку, гра ђе ви нар
ство и сао бра ћај спро ве
де на пре годи ну дана са 
циљем реша ва ња про бле
ма неле гал них так си ста на 
тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца резул ти ра ла је 
сма ње њем бро ја дивљих 
так си ста. 

– Позва ли смо све так
си сте, обја сни ли им о чему 
се ради и дали им рок од 
месец дана да се лега ли зу
ју. После тога смо спро ве ли 
неко ли ко кон тро ла, зајед но 
са Покра јин ском инспек
ци јом. Било је кажња ва
ња, оду зи ма ња табли ца.
Тиме смо оства ри ли неки 
помак, али про блем иле

гал них так си ста је и даље 
при су тан, на нивоу целе 
држа ве, не само код нас, 
каже Миро слав Јова но вић, 
начел ник Град ске упра ве 
за сао бра ћај. 

Он апе лу је на гра ђа не да 
што мање кори сте услу ге 
неле гал них так си пре во

зни ка, зато што им у том 
слу ча ју нико не може гаран
то ва ти ни за осо бу за вола
ном, као ни за само вози ло, 
јер само код реги стро ва ног 
так си пре во зни ка посто ји 
оси гу ра ње пут ни ка. 

– Сва ко так си вози ло, 
поред кров не озна ке, мора 
да има реги стра ци о ну 
озна ку која се завр ша ва 
сло ви ма ТX. Исто важи и за 
так си сте који пре во зе пут
ни ке на рела ци ји Митро ви
ца  Лаћа рак, а себе нази
ва ју линиј ским так си јем. 
Закон ски појам линиј ски 
так си ми нема мо у систе
му јав ног пре во за. Да би се 
тако нази вао, морао би да 
се реги стру је од тач ке А до 
тач ке Б. Ако јесу реги стро
ва ни и ако раде по зако
ну, нико их не спре ча ва да 
пре во зе пут ни ке у било ком 
тер ми ну, као и да раде на 
позив, каже Јова но вић.

Таксистинаграницирентабилитета

„Илегалаца“мањенегораније

МирославЈовановић
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ГЛУШЦИ:ПОЉОПРИВРЕДНОГАЗДИНСТВОБУДИМИРОВИЋ

Козјисирухрастовојкори
сачубромиплеснима

Хајденекамладипревазиђусвелошеприватизацијеу
Србијисвојимидејамазасредњуилималудомаћупро-
изводњу. Али, нема одскочних станица, нема преко
ноћирезултата.Јасам20годинауовоме,морасеима-
тистрпљењаисталнажељазаучењем.Имаосамсто-
тинуприликудаодемизземље,јасамзнаодабезсво-
јихГлушацанемогуни15дана.Ужељизабољиживо-
том,новцем,људиизгубеобразимир,атовамјенајва-
жније.Нијеновацсве,кажеМомчилоБудимировић

Мом чи ло Буди ми ро вић из 
мачван ског села Глу шци око 20 
годи на у свом пољо при вред

ном дома ћин ству про из во ди козји 
сир у хра сто вој кори са пле сни ма и 
чубром, што је и зва нич ни назив сира 
који пра ви. Како и сам каже, прво бит
но је хтео да му да назив Мачва нац, 
међу тим про ме нио је мишље ње на 
пре по ру ку сво је деце. Овај инже њер 
пољо при вре де је, који је пре да вао на 
Вишој пољо при вред ној шко ли у Шап
цу, након пен зи он са ња решио да се 
вра ти у род но село. Како и сам каже, 
про из вод њом сира није почео да се 
бави из еко ном слих раз ло га, већ из 
радо зна ло сти и неког свог ина та. 
Стру ка му није мно го помо гла, већ 
жеља да свој про из вод дове де до 
савр шен ства.

– Кад сам почео ово да радим, ја 
нисам знао ни како се сир једе. Јед
но став но сам желео да дока жем да 
Бал кан, наше под не бље може да 

напра ви и један ова кав сир који је 
више карак те ри сти ка Фран цу ске, као 
и да се нашом дома ћом про из вод њом 
пока жем Срби ју у дру га чи јем све тлу. 
Човек када нешто хоће, може сва шта 
да нау чи и да напре ду је, тиме сам се 
водио. Кори стио сам лите ра ту ру, звао, 
тражио саве те, није ми било тешко да 
одем и до Инсти ту та за мле кар ство и 
у Бео гра ду и у Новом Саду. Међу тим, 
ниг де нећеш доби ти прак тич но зна
ње. За то је потреб но вре ме да про
ђе. Фине се сам мораш да савла даш, 
каже Мом чи ло.

Пре ма речи ма Мом чи ла Буди ми ро
ви ћа, било је потреб но чети ри до пет 
годи на како би се про цес про из вод ње 
уса вр шио. На почет ку, када је купио 
козе, није ни пла ни рао да се бави 
про из вод њом сира. Међу тим, како 
је вре ме про ла зи ло и коли чи на мле
ка се пове ћа ва ла дошао је на иде ју 
да напра ви један уни ка тан про из вод. 
Тре нут но на сво јој фар ми има око 50 

коза и то фран цу ских алп ских. Наш 
саго вор ник исти че да, што се тиче 
опре ме за про из вод њу, има све што је 
потреб но  хлад ња чу за мле ко, комо
ре за зре ње, пасте ри за ци ју, под си ра
ва ње и калу пље ње сира. На сво јој 
фар ми држи фран цу ске алп ске козе 
које не пре но се ника кав мирис хра не 
на мле ко и сма тра да је међу нај бо
љим врста ма коза. 

–  Ја сам задо во љан фран цу ским 
алп ским коза ма. Не пре но се мирис 
хра не на мле ко па самим тим ни на 
сир. Међу тим, зах тев не су за одр жа
ва ње, иако сам ја мислио обр ну то. 
Неће попи ти прља ву воду, неће лећи 
у прља вом, неће појести прља ву хра
ну. И по мом иску ству, врло су инте
ли гент не, радо зна ле, каже Мом чи ло.

Да би се добио кило грам овог козјег 

МомчилоБудимировић



296. MART 2019.  M NOVINE

сира потреб но је 16 лита ра мле
ка, а зре ње сира тра је три до чети
ри месе ца. Тај пери од је потре бан 
да сир довољ но сазри како се не би 
пре су шио, а у исто вре ме да се ство
ри пле сан. Мом чи ло је у сир додао и 
чубар (зачин ско и леко ви то биље које 
поти че из Бугар ске) којим је хтео да 
побољ ша укус и кавли тет. 

Овај мачван ски дели ка тес је чиста 
руч на ману фак ту ра, а њего ва вели ка 
пред ност је, поред уку са и мири са, и 
то што у њему нема ника квих ади ти ва, 
осим соли. Кило грам овог козјег сира 
кошта 1800 дина ра, а може се наба
ви ти лич но у пољо при вред ном дома
ћин ству Буди ми ро вић, или дегу сти
ра ти у неким позна тим бео град ским 
ресто ра ни ма, попут Три шеши ра, 
Франш или Кару зо. Овом спе ци ја ли
те ту нису одо ле ли ни стран ци.

–  Дола зи ли су код мене и Фран цу зи 
и про ба ли су мој сир, купи ли су око 
30 килограма, зна чи да им се сви део. 
Дола зи ли су и из Амба са де Руси је, 
тада смо спе ци јал но за њих напра
ви ли јед но посебно пако ва ње. Идеј ни 
тво рац је био сли кар Гале Забла ћан
ски, који није више међу нама, наво ди 
Мом чи ло. 

Тако ђе, Мом чи ло је 2008. годи не у 
сарад њи са јед ном аустриј ском фир
мом успео свој про звод да изве зе. 
Међу тим, како је 2008. годи на озна
ча ва ла поче так еко ном ске кри зе, 
пла но ви су се изја ло ви  ли. Сада је 
напра вио про је кат за фар му и мле ка
ру у нади да ће про ши ри ти са сво јом 
децом посао. – Ћер ка живи у Бео гра
ду, а син у Шап цу. Дого вор је био да се 
они баве тим сер ви сним ства ри ма, а 
ја да напра вим про је кат. Ето, изгле да 
да сам само ја испо што вао свој део 
дого во ра, јер се они баш нешто и не 
инте ре су ју, кроз смех каже Буди мир.

Будућ ност бољег ста ња у нашој 

земљи Буди мир упра во види у малој, 
дома ћој про из вод њи и у мла ди ма који 
би тре ба ло да пре у зму ини ци ја ти ву. 
Тако ђе, нагла ша ва да се сада могу 
иско ри сти ти раз ли чи та нов ча на сред
ства, чега није било у вре ме када је 
он почи њао про из во ид њу сира. Иако 
има 75 годи на, он је из радо зна ло сти, 
не због нов ца, раз вио седам  осам 
врста сире ва. Међу тим, за такво про
ши ре ње про из вод ње нема усло ва 
тре нут но.

– Сада има м раз ви је них још седам
осам врста буђа вих сире ва. Али, за 
сада немам усло ве за масов ни ју про
из вод њу, јер сва ки од тих сире ва тра
жи посеб не усло ве дозре ва ња. Новац 
ми није циљ, већ сам хтео да се дока
жем, нај пре самом себи. Човек мора 
вео ра ва ти у оно што ради, онда све 
може. У мла ди ма је сна га, они има ју 
и хра брост и иде је, тре ба их испро ба
ти. Хај де нека мла ди пре ва зи ђу све 
лоше при ва ти за ци је у Срби ји сво јим 
иде ја ма за сред њу или малу дома
ћу про из вод њу. Али, нема одскоч них 
ста ни ца, нема пре ко ноћи резул та та. 
Ја сам 20 годи на у ово ме, мора се 
има ти стр пље ња и стал на жеља за 
уче њем. Имао сам сто ти ну при ли ка 
да одем из земље, ја сам знао да без 
сво јих Глу ша ца не могу ни 15 дана. 
У жељи за бољи живо том, нов цем, 
људи изгу бе образ и мир, а то вам 
је нај ва жни је. Није новац све. Није 
пре спек ти ва Срби је у пољо при вре ди 
само куку руз и пше ни ца. Наш тов сто
ке је бесми слен. Хај де да раз ви ја мо 
оно што има мо: ова кав сир, мали ну 
или нашу раки ју, то су само при ме ри. 
Ова ко нам ства ри не иду на руку, биће 
да нас неста не. Зве чи Мачва пра зна 
као кон зер ва, а била је пре на се ље на, 
ода тле наста ју сви про бле ми, гово ри 
Буди мир. 

З.Поповић

Козјисирухрастовојкорисачубром

ШИД:ПРОМОЦИЈАНОВЕ
КЊИГЕРАДОВАНАСРЕМЦА

Русинскиродослов
„Русин ске поро ди це у Шиду”, нова 

књи га ауто ра Радо ва на Срем ца, пред
ста вље на је Шиђа ни ма је у четвр так, 
28. фебру а ра у про сто ри јама Кул тур
но  про свет ног дру штва „Ђура Киш”. 
И ово га пута Сре мац се бави поро ди
ца ма у Шиду, а поред срп ских и  сло
вач ких, сада се посве тио и русин ским. 
Књи га садр жи подат ке о 208 русин ских 
(грко ка то лич ких) поро ди ца, од њихо вог 
насе ља ва ња до 1920. годи не.

О сво јој нај но ви јој књи зи Радо ван 
Сре мац је при чао на про мо ци ји.

– То је јед на од фаза мога рада на 
публи ко ва њу цело куп ног ста нов ни штва 
Шида. Публи ко ва не су књи ге о срп ским, 
сло вач ким,  русин ским поро ди ца ма и 
оста ло је још да ура дим римо ка то лич ке 
поро ди це и Шид ће бити једи ни град у 
земљи, који ће има ти ком плет но публи
ко ва но ста нов ни штво. Ова књи га садр
жи подат ке око 208 русин ских поро ди
ца од 1803. годи не, када су досе ље не 
прве поро ди це, па све до 1920. годи не. 
Пода ци су узи ма ни из матич них књи га 
рође них, вен ча них, умр лих и из попи са 
ста нов ни штва – почео је аутор.

– Сва ко ко жели да испра ти свој родо
слов то може да учи ни. Руси ни су у Шид 
дола зи ли из Руског Крсту ра и Куцу ре. 
Неке поро ди це су директ но из Укра ји
не дошле у Шид. Русин ска зајед ни ца 
се дели ла на два дела. Посто ја ле су 
русин ске поро ди це, око 33 куће, које су 
1803. годи не насе ље не план ски, доби
ли су куће, били су вла сни ци. После те 
годи не, стал но су се досе ља ва ле нове 
поро ди це, које нису има ле такав ста
тус и они су се зва ли „бес кућ ни ци“. Тај 
епи тет их је дуго пра тио, иако су има
ли куће, а по пра ви ма су били дру га чи
ји у одно су на прве досе ље не русин ске 
поро ди це. Тре ћи на мушка ра ца носи ла 
су име Јан ко. Од пре зи ме на нај че шћа 
су Тор ма, Тир кај ло, Дан чо, Кањух. Јако 
мало у то вре ме има мешо ви тих бра ко
ва. Римо ка то ли ци су вође ни у като лич
ким мати ца ма током 19. века, јер нису 
има ли сво ју цркву – поја снио је Сре мац.

Књи га је писа на на русин ском и срп
ском јези ку, а изда вач књи ге је Зави чај
ни клуб Општи не Шид.  Д.П.

РадованСремац
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:ХОРСЕРБИКА

Хоркаопородица
Идејахораједа

репертоарскибуду
аутентични,дасесвојим
квалитетомистакну,без
агресивногмаркетинга

идапостанупрепознатљив
уметничкибренд

СремскеМитровице

Бити пре да вач, није лак 
зада так, а посеб но је 
тешко бити успе шан 

настав ник. Добар настав ник 
је онај који сво јим радом и 
при ме ром покре не сво је уче
ни ке, заин те ре су је их. Обо
стра на интер ак ци ја и пре да
ва ча и уче ни ка је вео ма 
важна и без ње нема успе ха. 
Када настав ник види дете 
које је кре ну ло њего вим 
путем или је успе шно у свом 
послу, сигур но тада може 

сма та ра ти да је добро оба
вио свој посао. Сво ју бога ту 
и више на гра ђи ва ну кари је ру 
мр Вла ди мир Опа чић, хор ски 
дири гент из Срем ске Митро
ви це и пре да вач на Ака де ми
ји умет но сти у Новом Саду, 
сигур но може да допу ни 
одред ни цом успе шан пре да
вач. У пери о ду од 1999  
2015. годи не је радио као 
настав ник у Музич кој шко ли 
„Петар Кран че вић“ у Срем
ској Митро ви ци, и тада је 

сигур но оста вио тра га на 
гене ра ци је који ма је пре да
вао. Како и сам каже, касни је 
су њего ви уче ни ци поста ли и 
њего ви при ја те љи. Након 
што је добио посао на Музич
кој ака де ми ји у Новом Саду, 
на наго вор сво јих бив ших 
уче ни ка Мир ја не Шев чук, 
Алек сан дра Швар ца, Душка 
Шпа но ви ћа и Миља на Лап
че ви ћа, осни ва хор „Сер би
ка“. Њихо ва миси ја јесте 
бавље ње умет нич ком музи

ком, а све у циљу опле ме њи
ва ња кул тур не сце не у Срем
ској Митро ви ци.

– С обзи ром на то да сам 
био при лич но млад када сам 
пре да вао у Музич кој шко ли, 
моји тада шњи уче ни ци и ја 
смо касни је оста ли у кон так
ту и поста ли при ја те љи. 
Сигур но су и они негде пре
по зна ли мој рад, којим сам 
их заин те ре со вао. То су сада 
углав ном моје коле ге које су 
ради ле или раде као музи ча

Концертнапоставахора„Сербика“

ВладимирОпачић
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ри или пре да ва чи. Ја сам 
водио хор у Музич кој шко ли, 
а то их је и веро ват но додат
но моти ви са ло да кре ну 
путем на којем су сада. Како 
и сами кажу, хор ско пева ње 
је било један од све тлих 
моме на та у сред њој шко ли. 
Више годи на су ми пред ла га
ли да напра ви мо неки зајед
нич ки про је кат. Напра ви ли 
смо ансамбл и дали му име 
„Сер би ка“, наво ди Вла ди
мир.

Про стор за сво је про бе су 
нашли у Митро вач кој гим на
зи ји где су им иза шли у 
сусрет. 

– Има мо про стор за про бе 
и то захва љу ју ћи упра ви 

Митро вач ке гим на зи је. Кон
крет но, дирек то ри ца Мир ја на 
Ђор ђе вић нам је иза шла у 
сусрет без ика квих усло ва. 
Кори сти мо њихо ву салу и 
учи о ни це. Заи ста смо јој 
захвал ни на томе. Ту смо се 
и спре ма ли за први кон церт 
који нам је и био и један од 
моти ва. Кон церт је био у 
новем бру 2018. годи не у 
като лич кој цркви у Срем ској 
Митро ви ци. Изне на ди ли смо 
се гужвом коју смо зате кли 
на кон цер ту. Буквал но су 
људи ста ја ли, сигур но је 
било око 400 људи. То је заи
ста успех, да толи ко људи 
дође да слу ша умет нич ку 
музи ку, па то је неве ро ват но, 
каже Вла ди мир.

Иде ја хора је да репер то
ар ски буду аутен тич ни, да се 
сво јим ква ли те том истак ну, 
без агре сив ног мар ке тин га и 
да поста ну пре по зна тљив 
умет нич ки бренд Срем ске 
Митро ви це.

– Тешко је бави ти се било 
којом умет но шћу, а камо ли 
хор ским пева њем. Што већа 
гру па тим су већи и орга ни за
ци о ноумет нич ки зах те ви и 
одго вор но сти, инди ви ду ал ни 
и груп ни. Фина умет ност рет
ко доно си про фит. Члан ство, 
подр шку и публи ку не може те 
купи ти. У вре ме када је све 
тржи ште, када је реал ност 
изме ште на на екра не мобил
них теле фо на, ком пју те ра и 
када се потре ба за садр жа ји
ма разних врста реа ли зу је 
јед ним кли ком, намет ну ти се, 
осва ја ти кул тур ну сце ну 
само стал но, и искљу чи во 
иде јом и ква ли те том је иза
зов. У малој сре ди ни наро чи
то. Виде ће мо шта будућ ност 
доно си. Но, ани ми ра ти око 
400 сугра ђа на да дођу на 
наш први кон церт је вели ки 
успех. То мно го гово ри, и о 
оправ да но сти нашег посто ја

ња, рада али и о нашим 
сугра ђа ни ма. Митро ви ци су 
ова кви садр жа ји потреб ни 
као и ква ли тет на кон церт на 
сала до 500 места. Публи ка 
посто ји и она је ‘’глад на’’ 
фине музич ке умет но сти за 
чије пре зен то ва ње у нашем 
гра ду не посто ји аде ква тан 
про стор. Не заду го, надам се. 

Недав но смо насту па ли и 
на Све то сав ској ака де ми ји у 
Град ској кући на позив заме
ни це гра до на чел ни ка Све
тла не Мило ва но вић, која нас 
је слу ша ла на нашем првом 
кон цер ту. Сигур но је пре по
зна ла наш ква ли тет и емо ци
је које пре но си мо. На нашем 
репер то а ру углав ном може 
да се чује срп ска хор ска 
лите ра ту ра али и музи ка 
дру гих наро да, наво ди Вла
ди мир.

Себе сма тра ју гру пом енту
зи ја ста која нема ника кав 
крај њи инте рес, осим да сво
јим радом и ква ли те том 
опле ме ни не само умет нич ку 
сце ну Срем ске Митро ви це, 
већ и људе. Хор тре нут но 
има око 20 чла но ва раз ли чи
тих про фе си ја и из раз ли чи
тих места. 

– Са хор ским пева њем сам 
се упо зна ла у сред њој Музич
кој шко ли „Петар Кран че вић“, 
где ми је тада пред мет хор 
пре да вао про фе сор Вла ди
мир Опа чић, сад дири гент 
хора „Сер би ка“, чији сам 
члан од осни ва ња, од окто
бра 2017. годи не. Након 
неко ли ко про ба сам се заљу
би ла у атмос фе ру која вла да 
у ансам блу, где пева ју слич
ни, а опет раз ли чи ти мла ди 
људи, пове за ни љуба вљу 
пре ма музи ци и истим циљем 
 да зајед но ство ре нешто 
лепо. Кроз  вре ме сам схва
ти ла да ме хор ско пева ње 
испу ња ва на више нивоа, те 
да желим да буде део мог 

живо та. Плус, изме ђу људи 
који зајед но пева ју ство ри се 
нека посеб на веза и емо ци ја, 
која нема цену и даје полет
ност при самој поми сли на 
сле де ћи сусрет с коле га ма, а 
и пева ње под мла ђу је, каже 
Душан ка Кова че вић, из 
Срем ске Митро ви це и чла ни
ца хора „Сер би ка“.

– Фан та стич но је има ти 
при ли ку да несе бич ним 
одри ца њи ма, чуде сном 
вољом и нео бја шњи вом 
чежњом за лепо том пева ња 
са толи ко душе, пое зи је и 
гла сов не кра со те кроз интер
пре та ци ју више људи кон
стант но, изно ва и изно ва, 
спо зна је те свој уну тра шњи 
мир. Хор ско пева ње упра во 
то и јесте – Умет ност испе ва
на душом. Пева ње у хору је 
мој залог за будућ ност. Поку
шај да хор ском изво ђе њу 
умет но сти вра ти мо место 
које је непра вед но оду зе то. 
Јер, упра во оно је, без обзи
ра на одре ђе ње, уни вер зал
но! И тиме је, као дар од 
Бога, за сва ког, каже Ната ша 
Тана сић из Срем ске Митро
ви це, чла ни ца хора.

– Ства ра ње хар мо ни је, 
једин ства зву ка међу људи ма 
раз ли чи тих годи на, раз ли чи
тог обра зо ва ња, раз ли чи тих 
погле да на свет, али вође них 
истом љуба ви пре ма хор ској 
музи ци, зајед нич ком ства ра
ла штву и музи ци ра њу је оно 
што карак те ри ше хор и хор
ску музи ку. Бри са ње гра ни ца 
међу људи ма уз музи ку као 
уни вер зал ну спо ну која нас 
спа ја је оно што ме фасци ни
ра од када сам почео да се 
бавим хор ском музи ком, а 
ужи ва ње у сва ком зајед нич
ком так ту, акор ду, тону је 
нешто заи ста непро це њи во, 
обја шња ва члан хора Саша 
Мишку лин из Руме.

Како и сам Вла ди мир Опа
чић наво ди, важност хора и 
хор ског пева ња је данас ума
ње на. Нај пре у шко ла ма па и 
у дру штву. При том смо забо
ра ви ли да пева ње у хору има 
‘’леко ви то’’ свој ство и пози
тив но ути че на раз вој лич но
сти, на сазре ва ње, соци ја ли
за ци ју, на раз вој само по у зда
ња, на толе ран ци ју и свест о 
потре би сарад ње и деље ња 
у гру пи. Јер хор сам по себи 
пред ста вља богат ство и хар
мо ни ју раз ли чи то сти. Тога 
бисмо сви тре ба ли да се под
се ти мо у овом брзом и пома
ло ком пли ко ва ном вре ме ну у 
ком живи мо. Чини се да смо 
забо ра ви ли коли ко је важно 
да иска же мо себе и било који 
аспект сво је кре а тив но сти.

З.Поповић
ДушанкаКовачевић НаташаТанасић СашаМишкулин



32 6. MART 2019.  M NOVINE ФЕЉТОН

МИТРОВАЧКЕИЗАТВОРСКЕПРИЧЕ

Стотинуљудиубио
умитровачкомзатвору
ЂорђеЦвијановићсаНебојшомДрагановићем,припремакњигу–монографијуо
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објављујемотекстове,којесуониВладимирЋосић,нашликаозанимљиведетаље
занашечитаоце

Кар ло Дра гу тин Харт, 
чуве ни џелат Кра ље
ви не Југо сла ви је, нај

ви ше погу бље ња оба вио 
је на веша ли ма Казне но
поправ ног заво да у Срем
ској Митро ви ци.

У моно гра фи ји митро вач
ког затво ра, јед но погла вље 
посве ће но је џела ту Кра
ље ви не Југо сла ви је Кар
лу Дра гу ти ну Хар ту, који је 
остао упам ћен по сво јих 108 
погу бље ња на „господ ски 
начин“. Он је при ли ком сва
ког погу бље ња био обу чен 
у фрак, носио је беле рука
ви це, а жртви се након егзе
ку ци је покла њао уз речи „Ја 
нисам крив за тво ју смрт!“

– При ку пља ју ћи архив ску 
гра ђу на изра ди моно гра
фи је о исто ри ји Казне но
поправ ног заво да у Срем
ској Митро ви ци у архи ва ма 
Загре ба и Беча, наи шли 
смо, изме ђу оста лог, на 
подат ке о егзе ку то ру Кар лу 
Дра гу ти ну Хар ту, зани мљи
вој лич но сти тог вре ме на. 
Рођен је 1879. годи не у Кар
ли ну, у дана шњој Чешкој. 
После Првог свет ског рата 
занат је почео да учи од 
тада шњих позна тих џела та 
Алој за Сај фри да и Фло ри
ја на Мау зне ра, да би 1922. 
годи не постао Сај фри дов 
помоћ ник, а након њего
ве смр ти глав ни егзе ку тор 
Југо сла ви је од 19251941. 
годи не – при ча Небој ша 
Дра га но вић, заме ник управ
ни ка КПЗ Срем ска Митро ви
ца и један од ауто ра обим не 
моно гра фи је о исто ри ји нај
ве ће казни о не на Бал ка ну.

О лич но сти Кар ла Дра гу
ти на Хар та оста ли су број
ни запи си у архи ва ма, али 
и нови на ма тог вре ме на. 
Писа ло се да је путо вао по 
целој држа ви, а сва кој егзе
ку ци ји прет хо дио је уста
љен риту ал. Када би добио 
реше ње о месту и дату му 
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извр ше ња смрт не казне, 
његов помоћ ник пако вао је 
кофер са црним фра ком, 
увек дру гим белим рука ви
ца ма и цилин дром, који је 
насле дио од свог „идо ла и 
учи те ља“ Сај фри да. Испод 
уред но сло же ног оде ла 
били су спа ко ва ни коно пац 
и црна маска за осу ђе ни ка.
–У архи ва ма смо нашли 

запи се, који све до че о свим 
поје ди но сти ма погу бље ња. 
На веша ли ма митро вач ког 
затво ра, као и сву да где је 
Харт насту пао, одви јао се 
исти сце на рио. На месту 
извр ше ња, џела та и њего
вог помоћ ни ка чека ли су 
пред сед ник суд ског већа, 
тужи лац, бра ни лац, лекар и 
запи сни чар, а по жељи осу
ђе ни ка и све ште ник. Стра
жа је дово ди ла осу ђе ни ка 
до пред сед ни ка суда, који 
му је поно во читао пре су
ду – каже Дра га но вић. Ти, 
послед њи тре ну ци осу ђе ног 
на веша ње, били су по Хар
то вим речи ма и нај муч ни ји. 
Када би конач но поста ли 
све сни шта их чека, осу ђе
ни ци су се тре сли, пла ка ли, 
моли ли, оти ма ли се.

У Кра ље ви ни Југо сла ви
ји нису поста ја ла кла сич на 
Г веша ла, већ се погу бље
ње оба вља ло на аустро у
гар ски начин  веша ла су 
пред ста вља ла стуб заби јен 
у земљу, на чијем је врху 

био заку цан клин са кога је 
висио коно пац. Испред је 
била сто ли чи ца за осу ђе ни
ка, а џелат је ста јао на мер
де ви на ма иза сту ба.

– Левом руком држим 
осу ђе ни ка, десном му омчу 
пре ба цу јем око вра та и 
црну маску пре ко гла ве. 
Апсо лут на је тиши на, сви 
при сут ни ски да ју шеши
ре. Помоћ ник тада изби је 
сто ли цу испод осу ђе ни ка, 
хва та га за ноге и трза јем 
повла чи ка земљи. Сто јим 
иза мер де ви на и повла чим 
омчу. Узи мам погу бље ног 
за руку. Пра тим пулс и када 
уста но вим да срце више 
не куца, ски дам рука ви це, 
бацам их под ноге обе ше
ног икажем: „Ја нисам крив 
затво ју смрт! – опи си вао је 
Харт.

Оста ло је забе ле же но да 
је Кар ло Дра гу тин Харт, као 
помоћ ник Алој за Сај фри
да, аси сти рао у Оси је ку на 
погу бље њу чуве ног раз бој
ни ка Јове Ста ни са вље ви ћа 
Чару ге, који је побе гао из 
митро вач ког заво ра, где је 
слу жио казну.

Чару га се, како је касни
је Харт при чао, у почет ку 
држао хра бро, али је током 
чита ња пре су де поста јао 
све нер во зни ји и упла ше
ни ји, да би џелат на кра ју 
морао да га вуче до веша
ла, јер се жесто ко опи рао.

КарлДрагутинХарт

ГРАДСКАБИБЛИОТЕКА
„АТАНАСИЈЕСТОЈКОВИЋ“РУМА

Родољубива
поезија

„Капи ја сло бо де“ је назив 
књи ге пое зи је ауто ра Ђор ђа 
Д. Вими ћа, која је штам па на 
у изда њу Град ске библи о
те ке „Ата на си је Стој ко вић“. 
Рум ској публи ци je пред
ста вље на 28. фебру а ра, на 
Наци о нал ни дан књи ге, у 
чита о ни ци ове библи о те ке.

Реч је о зби р ци родо љу би
ве пое зи је посве ће не херо
ји ма Вели ког рата, која је из 
штам пе иза шла на самом 
кра ју про шле годи не и 
посве ће на је сто го ди шњи ци 
про бо ја Солун ског фрон та и 
осло бо ђе ња Срби је у Првом 
свет ском рату. 

– На свом ходо ча шћу 
сам оби ла зио мно га зна ме
ни та места и спо ме ни ке и 
ту доби јао инспи ра ци ју за 
сво је песме. Ти дога ђа ји су 
исти ни ти и мој опус је епска 
пое зи ја, мада пишем и лир
ску. Чита о ци ће кроз моје 
песме виде ти све оно на 
шта сам ја наи ла зио у Маке
до ни ји, Грч кој, Алба ни ји и 
Црној Гори. То је живо сећа
ње на све те дога ђа је, мада 

би злоб ни ци да пре кра ја ју 
исто ри ју и затру те тра го ве. 
Осе ти ће те сву тугу тог Вели
ког рата кад буде те чита ли 
ову књи гу, која је и наста ла 
пово дом сто го ди шњи це од 
њего вог завр шет ка – каже 
Ђор ђе Вимић. 

Он је до сада обја вио две 
књи ге песа ма: „Зов срп ских 
гро ба ља и бес пу ћа у туђи
ни“ која се, тако ђе одно си 
на Први свет ски рат и књи
гу „Крва ва земља“ о рату у 
Босни. 

– Ја сам резер вни арти
ље риј ски капе тан прве кла
се, ти дога ђа ји су мени зато 
и зна чај ни. Опсед нут сам 
и исто ри јом и пое зи јом, и 
надам се, да ово неће бити 
моја послед ња књи га – 
рекао је аутор.

Књи жев ник Тодор Бјел
кић је рекао да је ова књи га 
посве ће на про бо ју Солун
ског фрон та и наслов није 
слу ча јан, јер је упра во 
Срби ја јед на вели ка капи ја 
сло бо де и сло бо да р ства.

О књи зи је гово рио и Сте
ван Кова че вић, виши библи
о те кар ски савет ник, који је 
под се тио да се у еди ци ја ма 
Град ске библи о те ка сада 
нала зи око сто ти ну обја
вље них књи га, међу њима 
су и све три књи ге Ђор ђа 
Д. Вими ћа. Иако је реч, пре 
све га о епској пое зи ји, која 
не робу је фор ми, по речи ма 
Сте ва на Кова че ви ћа, у њој 
има и лир ских моме на та.

У музич ком делу про гра
ма насту пио је уче ник петог 
раз ре да ОМШ  „Тео дор Тоша 
Андре је вић“, Јован Беро ња.

С.Џ.
ЂорђеД.Вимић

ПромоцијауГрадскојбиблиотеци
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ОВАН:При бо ја ва те се 
од евен ту ал ног суко ба 
са јед ном осо бом, као 
и од могу ћег послов но 

– финан сиј ског губит ка који би вам 
про у зро ко вао додат не нево ље. 
Нема раз ло га да се пона ша те раз
ме тљи во пред послов ним парт не
ри ма, јер на такав начин скре ће те 
пажњу на себе. Иако има те дру га
чи је иде је у одно су на свог љубав
ног парт не ра, јер на такав начин 
скре ће те пажњу на себе. Иако 
има те дру га чи је иде је у одно су на 
свог љубав ног парт не ра, осе ти ће
те емо тив но задо вољ ство.  

БИК: Послов на стра
те ги ја коју спро во ди те 
доно си само дели мич
не резул та те, али ви 

има те уна пред спрем на алтер на
тив на реше ња за раз не ситу а ци је. 
Уско ро вас оче ку је пози ти ван обрт. 
Жели те да про ме ни те уста ље ни 
риту ал у парт нер ском одно су или 
да ути че те на ток дога ђа ја, ста ло 
вам је и да улеп ша те свој интим ни 
или љубав ни живот. 

БЛИЗАНЦИ: Поста ви
ли сте себи вели ке 
циље ве и оче ку је те 
пот пу ну подр шку од 

сарад ни ка. Ипак мора те бити 
спрем ни на разна изне на ђе ња 
како бисте у одре ђе ном момен ту 
при бе гли неком алтер на тив ном 
реше њу. Све се сво ди на поја ча ну 
кон цен тра ци ју у свим фаза ма и на 
пре ци зно повла че ње поте за. Нова 
деша ва ња у при ват ном живо ту 
ути чу на ваше задо вољ ство. 

РАК: Тру ди те се да 
аде кват но одго во ри те 
на сва ки иза зов и ула
же те вели ку енер ги ју 

како бисте испо што ва ли све дого
во ре које има те са сарад ни ци ма. 
Немој те дозво ли ти да вас неко 
наго ва ра на већи ризик или на 
финан сиј ске издат ке који могу да 
се иском пли ку ју мимо ваше воље. 
Нечи је при су ство или нежни додир 
љуба ви на вас делу ју врло инспи
ра тив но. 

ЛАВ: Са вели ким и 
нескри ве ним нестр
пље њем ишче ку је те 
на рас плет неких 

послов них ситу а ци ја. Дели мич но 
сте при пре мље ни на завр шне 
обра чу не, али још увек не жели те 
да се изја сни те пред послов ним 
парт не ри ма. У сва ком слу ча ју 
биће те повла шће ни и добро награ
ђе ни због сво је так ти ке. У љубав
ном одно су као да вам недо ста је 
нешто, међу тим све што жели те 
нала зи вам се на дохват руке. 

ДЕВИЦА: Због добрих 
про це на и детаљ них 
пла но ва које сте 
напра ви ли, оче ку ју 

вас додат ни резул та ти. Важно је 
да и нада ље све ства ри држи те 
под стро гом кон тро лом и да се 
кон сул ту је те са поу зда ним сарад
ни ци ма. Нема потре бе да веру је те 
како ће се неки емо тив ни неспо ра
зу ми које има те у одно су са парт
не ром реша ва ти сами по себи или 
да се пре ви ше опу сти те.

ВАГА: Нала зи те се у 
кре а тив ној фази и 
фор си ра те убр за ни 
тем по у одно су на сво

је сарад ни ке. Све што чини те наи
ла зи на сја јан при јем у вашем 
окру же њу, јер има те јасну визи ју и 
ули ва те вели ко пове ре ње. Добро 
је да обје ди ни те неке послов не 
инте ре се са при ват ним задо вољ
ством.  Ужи ва те у роман тич ним 
ситу а ци ја ма. 

ШКОРПИЈА: Нала зи
те се у фази кре а тив
ног успо на и ста ло вам 
је да побољ ша те свој 

послов ни или дру штве ни ста тус. У 
сусре ту са сарад ни ци ма уме те да 
намет не те сво ја пра ви ла и не 
одсту па те од неких кри те ри ју ма 
које сте зацр та ли. Парт нер вас 
наво ди на сло бод ни је емо тив но 
изра жа ва ње, при хва ти те добар 
под сти цај. Парт нер вас наво ди на 
сло бод ни је емо тив но изра жа ва
ње. 

СТРЕЛАЦ: Делу је те 
неси гур но или забри
ну то, јер већи ну сво јих 
пла но ва мора те да 

при ла го ђа ва тена нове усло ве које 
вам неко дик ти ра. Важно је да 
сачу ва те добру кон цен тра ци ју 
како бисте реа го ва ли у пра вом 
тре нут ку. Затра жи те нечи ју интер
вен ци ју при реша ва њу послов них 
мате ри јал них или емо тив них 
диле ма. Дожи вља ва те нову емо
тив ну бли скост у одно су са воље
ном осо бом. 

ЈАРАЦ: Око ли на подр
жа ва ваше иде је и 
углав ном наи ла зи те 
на врло пози тив не 

комен та ре од стра не оних који су 
довољ но ком пе тент ни да дају сво
ју оце ну. Од вас се оче ку је да учи
ни те више или боље од дру гих у 
разним обла сти ма, тако да вам 
сле де број не актив но сти. Љубав
ни дога ђа ји које наслу ћу је те за вас 
има ју неку нео бич ну драж и уно се 
слат ки немир у однос са парт не
ром. 

ВОДОЛИЈА: Упор но 
поку ша ва те да про ме
ни те одре ђе не окол но
сти и да ути че те на 

нечи је мишље ње. Међу тим, 
погре шна так ти ка на којој упор но 
инси сти ра те доно си и нега тив не 
резул та те. Неко ће вас ста ви ти 
пред свр шен чин и неће вам 
дозво ли ти одла га ње оба ве за. 
Избе га вај те нове финан сиј ске 
позај ми це и сма њи те сво је потро
шач ке апе ти те. Ства ри вам изми
чу кон тро ли. 

РИБЕ: Има те добру 
вољу и ула же те вели
ку енер ги ју у спро во
ђе ње пла но ва које сте 

зацр та ли. Уме сто да се изла же те 
непо треб ном ризи ку или фаво ри
зу је те так ми чар ски однос са око
ли ном , боље је да при ла го ди те 
свој стил пона ша ња. Воље на осо
ба уме лако да вас под стак не на 
сна жне изли ве емо ци ја и на уза
јам ну раз ме ну стра сти. 

VREMEPLOV
6.март

1475. Ро ђен је Ми ке лан ђе ло 
Бу о на ро ти, ита ли јан ски ва јар, 
сли кар, ар хи тек та и пе сник, 
је дан од нај ве ћих умет ни ка у 
исто ри ји умет но сти и нај пот пу
ни јих пред став ни ка ре не сан се 
у Евро пи. 
1949. Ра дио Бе о град је пр ви 
пут еми то вао ху мо ри стич ку 
еми си ју “Ве се ло ве че”, ко ја је 
по кон ти ну и те ту свет ски ре кор
дер  и са да се еми ту је сва ке 
не де ље уве че. 

7.март
1875. Ро ђен је Мо рис Ра вел, 
фран цу ски ком по зи тор, је дан 
од нај и стак ну ти јих пред став ни
ка фран цу ског им пре си о ни зма. 
1876. Пр ви раз го вор те ле фо
ном оба ви ли су про на ла зач 
те ле фо на Алек сан дер Гре јем 
Бел и ње гов са рад ник Вот сон. 

8.март
1921. Фран цу ске тру пе ушле у 
Ди сел дорф и дру ге гра до ве у 
Ру ру по што Не мач ка ни је 
ис пла ти ла рат ну ште ту, што је 
би ла оба ве зна пре ма Вер сај
ском ми ров ном уго во ру, пот пи
са ном по сле Пр вог свет ског 
ра та.
1942. Умро ку бан ски ве ле мај
стор Хо се Ра ул Ка па блан ка, 
свет ски пр вак у ша ху од 1921. 
до 1927. 

9.март
1814. Ро ђен укра јин ски пи сац и 
сли кар Та рас Шев чен ко, нај ве
ћи укра јин ски пе сник XIX ве ка, 
ро ман ти чар и ре во лу ци о нар. 
1831. Краљ Луј Фи лип осно вао 
фран цу ску Ле ги ју стра на ца са 
се ди штем у Ал жи ру.

10.март
1915. У Чи ка гу одр жан Пр ви 
ју го сло вен ски на род ни са бор с 
пред став ни ци ма 486 ра зних 
исе ље нич ких ор га ни за ци ја из 
САД и Ка на де. Би ла је то пр ва 
ве ли ка јав на ма ни фе ста ци ја у 
све ту у ко рист иде је о осло ба
ђа њу и ује ди ње њу ју жно сло
вен ских на ро да у јед ну др жа ву.

11.март
1981. Под па ро лом “Ко со во  
ре пу бли ка” у При шти ни су 
из би ле сту дент ске де мон стра
ци је ко сов ских Ал ба на ца, ко је 
су у на ред ним не де ља ма за хва
ти ле це ло Ко со во. То је би ло 
пр ви пут да су ко сов ски Ал бан
ци ма сов но по др жа ли иде ју о 
не за ви сној ко сов ској ре пу бли
ци.

12.март
1832. Ро ђен ен гле ски ка пе тан 
Чарлс Ка нин гем Бој кот, про тив 
ког је 1880. док је упра вљао јед
ним ен гле ским лен длордством 
у Ир ској, при ме њен не на си лан 
от пор од би ја њем са рад ње. 
Та кав вид от по ра ка сни је по 
ње му на зван бој кот.
2003. У атен та ту у Бе о гра ду 
ис пред седи шта Вла де Ср би је 
уби јен пре ми јер Срби је и ли дер 
Демо крат ске стран ке Зо ран 
Ђин ђић.

HOROSKOP

Среда,6.март
(21.фебруар)

Пре по доб ни Тимо теј; Све ти 
Евста ти је 

Четвртак,7.март
(22.фебруар)

Све ти муче ни ци у Евге ни ји

Петак,8.март
(23.фебруар)

Све ти све ште но му че ник Поли
карп Смирн ски

Субота,9.март
(24.фебруар)

Прво и дру го обре та ње гла ве 
Све тог Јова на Крсти те ља

Недеља,10.март
(25.фебруар)

Све ти Тара си је Цари град ски 
(Беле покла де)

Понедељак,11.март
(26.фебруар)

Све ти Пор фи ри је епи скоп 
Гаски (Поче так поста)

Уторак,12.март
(27.фебруар)

Пре по доб ни Про ко пи је Дека по
лит; Пре по доб ни Тала леј 

Crkveni
kalendar

•Нестидимсесвогсиро-
маштва, до њега сам
дошаопоштенимрадом.
• Немојте узалуд да се
нервирате. Из живота и
онако нико није изашао
жив!
• Сан ми је да будем
математичаридасесва-
ког јутра будим са две
непознате.

Пилетинаса
шампињонима
Састојци: 400 гра ма пиле ћег 

филеа, 200 гра ма шам пи њо на, 50 
мили ли та ра уља, чешањ белог 
лука, каши чи ца сувог зачи на, 
бибер.

Припрема: Месо насец ка ти на 
тан ке кома ди ће, очи шће не шам пи
њо не на листи ће. Месо крат ко 
испе ћи на вру ћем уљу и на истој 
масно ћи про пр жи ти и шам пи њо не. 
Спо ји ти, дода ти насец кан бели лук  
и зачи не. Слу жи ти са кува ним 
пирин чем и зеле ном сала том.
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MRTAV
UGAO

Сликанашегдруштва
„Вечи ти дер би“ је наши ро ко при хва

ћен тер мин за утак ми це изме ђу Црве
не зве зде и Пар ти за на. Ривал ство два 
клу ба дати ра још од поло ви не про
шлог века, а убр зо се, поред фуд ба ла, 
про ши ри ло и на оста ле спор то ве.

Што се тиче фуд бал ских дер би ја, 
вре ме ном је, уз гене рал но сро за ва ње 
нашег фуд ба ла, опао и ква ли тет и 
посе ће ност овог нај зна чај ни јег дога
ђа ја у дома ћем шам пи о на ту. Општи 
ути сак је да су утак ми це углав ном твр
де, досад не, са пуно гре ша ка, како 
игра ча, тако и суди ја на тере ну. Тре ба 
дода ти и фак тор нави ја ча и њихо вог 
дивља ња на ста ди о ну и око њега.

У субо ту, 2. мар та, на Зве зди ном 
ста ди о ну оди гран је 159. „вечи ти дер
би“. У атмос фе ри Зве зди не доми на ци
је у дома ћем првен ству и пред но сти 
од чак 15 бодо ва у одно су на Пар ти
зан, фуд бал је, нарав но, био у дру гом 
пла ну. Виде ли смо све што кра си овај 
дуел послед њих годи на. Тучу на Ауто
ко ман ди, тучу на тере ну, про стач ко 
пона ша ње тре не ра и игра ча и судиј
ске гре шке. А фуд ба ла ниг де.

И ствар но, када би човек сада поку
шао да пише о утак ми ци, так ти ци и 
игри, све би могло да ста не у један 
ома њи пасус. Поде ла бодо ва, по гол 
на обе стра не, пони штен гол и то је то.

Овде бих се задр жао на неким ства
ри ма које нема ју везе са фуд ба лом. 
Знам пуно људи који увек обе ћа ју 
себи да неће више гле да ти дер би, али 
ипак на кра ју нека ко завр ше испред 
малог екра на, пита ју ћи се на чега ли 
су потро ши ли два сата свог живо та. 
Нећу да лажем, и ја сам један од њих.

Чим се упа ли ТВ, чује те води те ља 
да се нада да ће све про те ћи у нај бо
љем реду и да се инци ден ти са ули ца 
неће наста ви ти и на ста ди о ну. Игра чи, 
као по оби ча ју, чим суди ја да знак за 
поче так, забо ра вља ју на фуд бал. То 
нису оне исте еки пе које игра ју у 
европ ским так ми че њи ма. То су две 
гру пе од по 11 напа ље них и агре сив
них рекре а ти ва ца, који ма лоп та није 
ни у малом мозгу. Туку, пљу ју, псу ју... А 
пред во де их – тре не ри.

Тај пле ме ни ти позив је тотал но обе
сми шљен у срп ском фуд ба лу. Уме сто 
да сво јим ста вом и пона ша њем буду 
при мер игра чи ма и сво јој деци, они се 
укла па ју у то опште сиви ло и ругло на 
тере ну. Како утак ми ца поч не, нацр та ју 
се поред аутлини је и кре ћу да при го
ва ра ју суди ји. На сним ци ма се могу и 
наслу ти ти соч не псов ке које им упу ћу

ју. Када то неко ура ди у дру гом мину ту 
утак ми це, јасно вам је да је то једи на 
так ти ка коју је тај струч њак спре мио за 
меч. У овом слу ча ју мислим на Зора на 
Мир ко ви ћа, тре не ра Пар ти за на. Јед
но став но, сво јим пона ша њем у субо ту, 
пока зао је да није догу рао даље од 
чуве ног хва та ња Робер та Јар ног за 
кохо не. На кра ју је наср нуо на помоћ
ног тре не ра Црве не зве зде Мила на 
Коса но ви ћа. Пало је и изви ње ње када 
се гла ва охла ди ла. Сла ба вај да. 

Али, да не оста не само на Бати ци и 
њего вом пона ша њу. Игра чи на тере ну 
се ништа боље нису пока за ли. У неко
ли ко навра та је дошло до међу соб ног 
кошка ња. Када им је поне ста ло сна ге 
пред крај, поче ли су да бау ља ју по 
тере ну и да се бију, као игра чи бетон
лиге савла да ни мамур лу ком. Шлаг на 
тор ту је био поги бе љан старт игра ча 
Пар ти за на Нема ње Нико ли ћа. Уда рио 
је Фили па Стој ко ви ћа лак том у гркљан 
и буквал но му могао доћи гла ве. 

Џукач ки потез, сло жи ће се мно ги. Није 
добио црве ни кар тон. При ча се о уво
ђе њу ВАР тех но ло ги је. Госпо до, за 
поче так би могли прво да пре гле да те 
сни мак после утак ми це, па да кажња
ва те. Тако то раде у Евро пи. И ништа 
им не фали.

Поста вља се пита ње, чему све ово? 
Чему та агре си ја и мржња на обе 
стра не? Као што сам већ навео, утак
ми ца и није има ла неки так ми чар ски 
зна чај с обзи ром на то да је Зве зда 
већ у вели кој пред но сти над Пар ти за
ном. Неко је јед ном рекао да дер би 
осли ка ва ста ње у нашем дру штву. И 
мислим да је то нај бо ље обја шње ње. 
Поде ље ни смо на зве зда ше и пар ти
за нов це, наше и њихо ве, хете ро и 
хомо, пар ти за не и чет ни ке. Јед но га 
дана, када успе мо да пре ва зи ђе мо 
раз ли ке и издиг не мо се изнад буда ла
шти на које нас тру ју већ деце ни ја ма, 
можда ће нам и бити боље. Јед но га 
дана.
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ОШ„ДУШАНЈЕРКОВИЋ“РУМА

Донацијаспортскеопреме
Спорт ски савез Срби је, 

Савез за школ ски спо
рт, под покро ви тељ

ством Мини стар ства омла ди
не и спо р та, реа ли зу је акци ју 
дони ра ња спорт ске опре ме и 
рекви зи та шко ла ма у Срби
ји, које су пости гле зна чај не 
резул та те у спорт ским школ
ским так ми че њи ма.

Међу нај бо љим шко ла
ма се нашла и рум ска ОШ 
„Душан Јер ко вић“ која је 
доби ла дона ци ју вред ну 
200.000 дина ра. Реч је о 40 
лоп ти за одбој ку, кошар ку, 
руко мет и фуд бал, као и мре
жи за одбој ку, два гола за 
руко мет и две кош табле.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је при ли ком 
посе те „Душа но вој“ шко ли 1. 
мар та, изја вио је да је бит
но да слич не дона ци је дођу 
до што већег бро ја шко ла 
и тако се ство ре усло ви да 
што више уче ни ка има боље 
усло ве за бавље ње спо р том. 

– Школ ски спо рт је нама 
изу зет но важан, јер он чини 
базу из које дола зе врхун ски 
спор ти сти. Када су у пита
њу резул та ти наших уче ни ка 
може мо се похва ли ти зна
чај ним успе си ма и меда ља
ма на разним спорт ским так
ми че њи ма. Наше шко ле су 

међу нај у спе шни јим у Вој во
ди ни, па и у Срби ји, када је у 
пита њу школ ска олим пи ја да. 
Мислим да ће ова дона ци ја 
помо ћи да уче ни ци ове шко
ле у будућ но сти оства ре још 

боље резул та те – рекао је 
Сте ван Кова че вић.

Дирек тор ка шко ле Обрен ка 
Кра сић је ука за ла да је ула
га ње локал не само у пра ве 
у рум ске шко ле кон стант но, 

али да су они успе шно апли
ци ра ли и на кон кур си ма на 
покра јин ском и репу блич ком 
нивоу. 

– Захва љу ју ћи сред стви ма 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за спо рт и омла ди ну, про
шле годи не смо рено ви ра ли 
фискул тур ну салу, а у пла ну 
су и нови про јек ти. Кон ку ри
са ће мо за сред ства за заме ну 
пар ке та у сали за физич ко и 
да поста ви мо нове рефлек то
ре. Ста ру опре му ћемо поста
ви ти на тере ни ма на дво ри
шту – дода ла је дирек тор ка 
Кра сић.

Она каже да и ове годи не 
оче ку је добре спо рт ске резул
та те од сво јих уче ни ка, а неки 
су већ постиг ну ти, када је 
гим на сти ка у пита њу. 

– Ова шко ла је већ дуже 
вре ме на нај бо ља у окру же
њу, како у Сре му тако и на 
репу блич ким так ми че њи ма, 
осва ја зна чај не меда ље. Узи
ма ју ћи у обзир те чиње ни це, 
јасно је да ова дона ци ја није 
слу чај на. Веру јем да ће деци 
нова опре ма бити још један 
мотив да се баве спор том и 
да ће им помо ћи да напре ду ју 
– рекао је Милош Мар ко вић, 
гене рал ни секре тар Саве за 
спор то ва рум ске општи не.

 С.Џ.

Поклон–спортскиреквизити,мреже,кошеви,лопте…

АТЛЕТСКИКЛУБ„СРЕМ“

ПрвенствоСрбијеудворани
У Бео гра ду је  2. и 3. мар

та  одр жа но послед ње у 
низу дво ран ско првен

ство Срби је и то у кате го ри ји 
ста ри јих пио ни ра и пио нир
ки, на ком су атле ти ча ри АК 
„Срем“ осво ји ли три меда ље 
 јед ну злат ну и две сре бр не!

Нај у спе шни ји је био Ђор ђе 
Кре мић у дисци пли ни скок у 
вис, који је побе дио сво јим 
новим нај бо љим резул та том 
1,76 мета ра. 

У трци на 2.000 мета ра 
Андреј Јок си мо вић, про шло
го ди шњи брон за ни, био је 
дру го пла си ра ни у так тич ки 
вео ма зах тев ној трци. Успео 
је да сачу ва сна гу за добру 
завр шни цу и у сјај ном фини
шу сти гао до сре бра.

Мила Миљ ко вић је тако ђе, 
осво ји ла сре бро у дисци пли
ни баца ње кугле, бацив ши 
лич ни рекорд који сада изно
си 11,14 мета ра. Она је нова 
у овој кате го ри ји и пока за ла 
је да ће се и сле де ће годи не 

на њу мора ти озбиљ но рачу
на ти. 

Струч ни штаб АК „Срем“ је 
изу зет но задо во љан постиг
ну тим резул та ти ма током 
ове зим ске сезо не. Да под се
ти мо,  на дво ран ским првен
стви ма осво је но је укуп но 
девет меда ља (поред већ 
набро ја них са поме ну тог 

пио нир ског так ми че ња) ту су 
и злат на Ања Лајић, још три 
сре бр не меда ље Мир ка Мау
не, Тама ре Јова но вић, Маје 
Дрља че и брон за них Слав ка 
Сте ви ћа и Сање Весе ли но
вић.

Крострка чи су, након 
одлич но одра ђе них зим ских 
при пре ма, бри љи ра ли на 

чуве ном „Белом кро су“, Мау
на је побе дио у трци јуни о ра, 
Јок си мо вић и Коста ди но вић 
били дру ги у изу зет но јакој 
кон ку рен ци ји. 

Сви ови резул та ти  су за 
понос и наду да ће пред сто
је ћа сезо на на отво ре ном, 
бити бога та новим одлич ји
ма. Б.К.
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Свесеможепоправити

Боја на Бугар ски је учи те
љи ца у пен зи ји, супру га 
позна тог митро вач ког 

дири ген та Воји сла ва Бугар
ског. Током рад ног века је 
вео ма воле ла свој посао и, по 
њеним речи ма, схва ти ла је да 
је дошло вре ме да се пову че 
када су деца доби ла могућ
ност да чак уда ре настав ни ка 
ако то поже ле. Њени пен зи о
нер ски дани су испу ње ни кре
а тив но шћу и мар љи во шћу. За 
теле ви зиј ски про грам нема 
вре ме на, нити воље. Воли 
да чита, сли ка, негу је цве
ће, наро чи то орхи де је, пра ви 
воћ на вина и џемо ве и још 
пуно тога. 

Један од њених број них 
хоби ја би можда био нео би
чан за пои ма ње нема што ви
том уму, који уме да чује али 
не и да слу ша, који посма
тра, али не успе ва да види. У 
пита њу је чува ње пре ра слих 
деч јих успо ме на и сно ва, оте
ло тво ре ном кроз реста у ра
ци ју вер них пра ти о ца гото во 
сва чи јег нежног доба,  лута ка.

Сасвим слу чај но је овим 
поче ла да се бави када је пре 
седам, осам годи на на митро
вач ком бувља ку купи ла јед ну, 
гото во баче ну, за 50 дина ра.

– Лут ка је оли че ње поро
ди це, мате рин ства, нежно
сти, лепо те, љуба ви, игре. 
Дошла сам на иде ју да лут
ке, које су деца баци ла, или 
одра сли, све јед но, које леже 
прља ве и поква ре не  спа
ша вам. Можда је то јако глу
по за неког, али за мене је то 
био мотив. Ишла бих тада на 
шабач ки бувљак, купи ла по 

десет, пет на ест лута ка, сви 
су ме већ зна ли. Све су оне 
биле по педе сет, сто дина ра, 
два де сет, чак сам се изве шти
ла у цен ка њу и ужи ва ла сам у 
томе. Било је лута ка без ногу, 
без руку, поце па них, ја сам их 
са ужи ва њем попра вља ла и 
сре ђи ва ла косу, оде ћу. Не зна 
се која је леп ша од које, све 
мири шу, све оди шу љуба вљу, 
нијед на није уне та да није 
про шла кроз трет ман. 

У соби коју Боја на, од миља 
зва на Цица, зове соба љуба
ви нема ни јед не купље не 
лут ке, а има их пре ко чети ри 
сто ти не.

– Перем у маши ни оне које 
то могу. Лут ке од пор це ла на 
перем руч но, али оне мора ју 
да се суше напо љу, лети, пет 
дана на 40 сте пе ни. Таква је 
пуна тра ве и слич них мате
ри ја ла, и убу ђа ће се ако се 
не осу ше на тај  начин. Див не 
су, зато што су оне мон ден

ке. Док су мека не, плат не не 
лут ке, има ле дру гу упо тре бу, 
биле су нечи је мези ми це, спа
ва ле с децом. Има мо лут ке 
од кау чу ка, гуме. Сма трам их 
све делом неког живог бића, 
јер оне мене чине живом, ја 
сам поред њих нека осо ба, 
испу ње на лепо том, а тра же
ње лепо те ми је циљ у живо ту. 
Све су оне спа ше не из ђубре
та. Оне су моје кре а ци је и сва
ка има сво ју при чу, каже Боја
на док пока зу је нео би чан и 
вео ма инте ре сан тан ком плет 
поро ди це који је нашла и спо
ји ла са три места, Митро ви це, 
Шап ца и Руме.  

Кар тон ске цеви сме ште не 
у кути ју за ватро мет су послу
жи ле као иде а лан ста лак за 
Бар би ке. Каже да јој је јако 
жао што деца данас не уме ју 
да цене оно што има ју, јер им 
роди те љи и са нај ма њим ква
ром играч ку баце и купе дру гу, 
без наме ре да се уло же труд, 

вре ме и кре а тив ност у оправ
ку, чиме би се маги ја игра ња 
про ду жи ла.

– Поче так мог живо та су 
обе ле жи ле лут ке, јер смо се 
ми игра ли до исцр пљи ва ња. 
Кад не бисмо ишли у шко лу, 
током рас пу ста, игра ли смо 
се по осам, девет сати. Да би 
игра опста ла толи ко вре ме
на, мора ла је да ради машта. 
Пара лел но с тим, морао 
си сво је играч ке да чуваш, 
попра вљаш, водиш рачу на о 
њима. Пра ви ли смо пред ста
ве и при ред бе, реци та ле за 
роди те ље и за цео ком ши лук, 
сва ко би донео по сто ли цу, 
напла ћи ва ли смо ула зни це по 
динар, два, тако бисмо ску пи
ли за сла до лед, каже Боја на. 

Она би воле ла када би се 
вре ме ном нашао неки про
стор који би послу жио као 
музеј за њене љуби ми це, а 
још више када би се у окви
ру неке шко ле орга ни зо ва ла 
ради о ни ца, у којој би деца 
попра вља ла сво је играч ке, 
што би допри не ло њихо вом 
мото рич ком и инте лек ту ал
ном раз во ју.

И Воји слав и Боја на, који 
су се оства ри ли и као роди
те љи и као бака и дека изра
жа ва ју боја зан кад је у пита њу 
напре дак буду ћих гене ра ци ја, 
упра во због тога што се деца 
мање него икад игра ју, машта
ју и тру де. Ни мозак се више 
толи ко не анга жу је, не пам ти, 
зашто би  кад једи но што је 
потреб но је покрет прстом по 
екра ну. Не кри ју да их то чини 
тужним, забри ну тим.

Т.С.
ВојиславиБојанаБугарски
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