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Изградњасоцијалнихстанова

У Ири гу су у току радо ви на 
изград њи згра де соци јал
ног ста но ва ња у зашти ће ним 

усло ви ма. Овај обје кат се гра ди у 
Миле ти ће вој ули ци, на пла цу повр
ши не око девет ари, који је обез бе
ди ла локал на само у пра ва.

 – Поче так радо ва се мало оду
жио, јер се код прве јав не набав ке 
није нико јавио, па смо мора ли рас
пи са ти дру гу. Сред ства за изград њу 
згра де са 13 ста но ва је обез бе дио 
Коме са ри јат за избе гли це, а наша 
оба ве за је да опре ми мо плац, окол
не путе ве, спољ не сао бра ћај ни це и 
пар кинг – каже Сте ван Кази ми ро
вић, пред сед ник ири шке општи не. 

Згра да има при зе мље и три спра
та, а буду ћи  да ће у њој живе ти 
ста ри ја лица, пред ви ђен је и лифт. 
Вред ност ком плет но завр ше ног 
објек та је 343.792 евра, а изво ђач 
радо ва је „Гра динг“ из Пара ћи на.

Како сазна је мо од Мило ра да Вла

хо ви ћа, пове ре ни ка за избе гла и 
интер но расе ље на лица у Општин
ској упра ви, радо ви су запо че ли 12. 
децем бра и тре ба ло би да се окон
ча ју за 330 дана. С обзи ром на то 
да ће се по завр шет ку ком плет не 
згра де, ради ти још спољ на сао бра
ћај ни ца, пот пу ни завр ше так радо ва 
би тре ба ло да буде до 30. новем
бра, а тај део радо ва је у над ле жно
сти општи не.

 – Када је реч о радо ви ма, мало 
се касни због вре мен ских при ли ка. 
Иза шло се из земља них радо ва, 
изли ве на је пло ча, и изво ђач мора 
пошто ва ти дина ми ку, јер је дого вор 
да про лон ги ра ња рока за завр ше
так нема – исти че Вла хо вић.

Он дода је да је ири шка општи на 
кон ку ри са ла за овај про грам соци
јал ног ста но ва ња за 13 кори сни ка. 
Ради се о поро ди ца ма, које нису 
до сада ни на један начин доби ле 
помоћ. То су углав ном, ста ра лица, 

јед но чла не или дво чла не поро ди
це које нису у могућ но сти да себе 
збри ну на неки дру ги начин, као на 
при мер кроз гра ђе вин ски мате ри јал 
или купо ви ну сео ских кућа.

 – Два пута смо ради ли анке ту да 
бисмо зна ли какве су нам потре бе 
за овај вид збри ња ва ња. На осно ву 
тих анке та смо дошли до пода та ка 
коли ко нам је ста но ва потреб но, то 
смо посла ли Коме са ри ја ту и кон
ку ри са ли за соци јал но ста но ва ње 
– каже за наше нови не Мило рад 
Вла хо вић. 

Први кори сни ци ста но ва се већ 
зна ју. Згра да оста је у вла сни штву 
локал не само у пра ве, ста но ви ће 
се кори сти ти без накна де, али ће 
кори сни ци мора ти да пла ћа ју режиј
ске тро шко ве. Стан не може бити 
пред мет насле ђа, већ се само може 
доде љи ва ти дру гим избе глим или 
соци јал но угро же ним лици ма. 

С.Џ.

СтеванКазимировићобишаорадове

Почетакрадовасемалоодужио,јерсекодпрвејавненабавкенијеникојавио,
пасмоморалирасписатидругу.Средствазаизградњузградеса13становаје
обезбедиоКомесаријатзаизбеглице,анашаобавезаједаопремимоплац,окол
непутеве,спољнесаобраћајницеипаркинг,кажеСтеванКазимировић,председ
никиришкеопштине
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Играле се делије
– новинараPi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Постоје ствари које би биле жалосне да нису смешне. 
Неке су толико смешне да не могу бити чак ни 
жалосне. Што би се рекло: удри бригу на весеље. 

Али какав нам је Јавни сервис, разни приватни 
сервисчићи тешко да могу да им парирају. Логика, 
наравно, није важна. Да не дужим, на сајту Радио Озона 
објављена је следећа информација:

„Александар Алимпић, тренутно управник Казнено 
поправног завода у Сремској Митровици, како Озон 
незванично сазнаје, биће постављен за новог 
градоначелника Сремске Митровице.

Он ће на овој функцији заменити Владимира Санадера 
који дужност првог човека града на Сави обавља од 
септембра 2016. године.

Алимпић је на челу КПЗ од 1. јула 2015. године.“ 
Уколико до промене дође биће испуњени сви правни 
предуслови, рекао је извор редакције.

На ово би се насмејао чак и „Жути Бујке“. Наиме и 
врапцима је познато да се градоначелници и председници 
општина никада нису именовали, нити постављали, него 
се бирају из редова одборника. А Аца Алимпић није 
никада био митровачки одборник, нити сматра да му то 
нешто у животу фали. Он је за М новине рекао следеће:

„Немам коментар на медијске написе. Очигледно „деца“ 
су се мало заиграла. Сматрам да имам много већи 
оперативни простор на месту на ком се тренутно 
налазим, имам одличну сарадњу са министарством и 
министарком Кубуровић. Сва врата су ми отворена, и 
мислим да сам неке ствари у КПЗ померио на боље, а то 
није остало незапажено. Што се тиче будућег времена и 
будућих избора, не могу коментарисати нешто што тек 
треба да се деси.“

Потврдио нам је то и Дмитар Станишић, покрајински 
посланик који је својевремено важио за неког ко би 
требао да буде будући градоначелник Сремске 
Митровице:

„Информација да господин Владимир Санадер одлази 
са функције градоначелника није могла да потекне из 
Градског одбора СНС. Нисмо имали ниједну тему за 
промену било ког нашег функционера, поготову не 
функционера који представља највиши орган власти у 
Граду. А да би господина Александар Алимпић могао да 
обавља такву функцију, мора прво бити одборник 

Скупштине Града Сремска Митровица. Али, напомињем 
да ми улазимо у изборну годину, правиће се нова листа, 
видећемо како ће се ситуација даље развијати.“

Нешто слично се могло чути и од актуелног 
митровачког градоначелника Владимира Санадера, који 
је нашој новинарку рекао и ово:

„На место градоначелника сам дошао са изборне листе 
СНС. Уколико странка од мене буде тражила да одступим 
са тог места, ја ћу то урадити без икаквих проблема. 
Немам коментара на вести које су се појавиле на неким 
митровачким порталима, сем што сматрам да је 
Александар Алимпић способан, вредан и честит човек и 
да би за Сремску Митровицу било добро да има таквог 
човека за градоначелника.“

Међутим, новинарка Радио Озона, остала је чврста 
код свог става, наводећи врло кредибилно, да јој је 
информацију о Алимпићу дао нико други до у 

свему први човек Сремске Митровице, министар 
Бранислав Недимовић.

То је потврдила новинарка Радио Озона Данка 
Туфегџић:

Сигурно нисмо измислили вест која је објављена на 
нашем сајту. Ту вест нам је потврдио министар Бранислав 
Недимовић. Речено нам је да ће бити регулисане све 
правне процедуре како би Александар Алимпић могао да 
буде именован за градоначелника – рекла је она 
новинарки М новина.

Да бисмо се уверили у њене речи обратили смо се и 
министру Браниславу Недимовићу. Комуникација са 
Браниславом Недимовићем вођена је путем смс порука. 
На питање да ли је тачно вест са портала радио Озон, 
Бранислав Недимовић је рекао да не зна одговор на то 
питање. Сугерисали смо му да се новинарка Радио Озона 
на конференцији за штампу СНС отворено позивала на 
њега, и рекла „да им је Недимовић рекао да слободно 
објаве ту вест“ господин Недимовић је одговорио 
„Кандидат јесте.“ То је био сав његов коментар.

Читаву ову смејурију „оверила“ је Даца Романдић, 
уредница ТВ Сремске, која не сајту ове телевизије 
написала да брука јесте пукла, али да се због тога нико 
не потреса у граду.

Толико о томе на шта се данас своди паланачко 
„новинарство“.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ГРАД СКИ ОДБОР СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ

Осу да насил них про те ста
У уто рак 19. мар та у про сто ри ја ма 

Град ског одбо ра СНС-а у Срем-
ској Митро ви ци одр жа на је кон-

фе рен ци ја за меди је на којој су гово-
ри ли покра јин ски посла ник и секре тар 
ГО Срп ске напред не стран ке Дми тар 
Ста ни шић и нови члан СНС-а у Град-
ској скуп шти ни Зоран Пуха лић. Дми-
тар Ста ни шић се освр нуо на про те сте 
у Бео гра ду 16. и 17. мар та, исти чу ћи 
да је такво наси ље недо пу сти во и да је 
за сва ку осу ду.

– Град ски одбор СНС-а Срем ска 
Митро ви ца је 18. мар та издао саоп-
ште ње где смо нај о штри је осу ди ли 
ова кву врсту поли тич ког дело ва ња и 
поли тич ке бор бе. Сма тра мо да Срби-
ја 21. века не заслу жу је ова кву врсту 
пона ша ња и поли тич ког дело ва ња. Ви 
зна те да посто је редов ни и ван ред ни 
избо ри, на тај начин би тре ба ло да се 
бира ју људи који ће да пред ста вља-
ју ову земљу, било то на локал ном, 
покра јин ском или репу блич ком нивоу. 
Ули ца ника да ништа није добро доне-
ла и та врста поли тич ке бор бе је за нас 
непри хва тљи ва, рекао је Дми тар Ста-
ни шић.

Тако ђе, он је навео да се нада да се 
упа ди у било коју медиј ску кућу неће 
поно ви ти.

– Ја сам и на прет ход ној кон фе рен-
ци ји за меди је навео  јасно и гла сно да 
сва ку врсту про те ста сма трам демо-
крат ским пра вом сва ког гра ђа ни на да 
изра зи сво је неза до вољ ство, али на 
миран, циви ли зо ван и досто јан ствен 
начин, а не упа ди ма у згра де РТВ-а 
или било којег дру гог меди ја, обја шња-
ва Ста ни шић.

Након упа да про те ста на та у згра-
ду РТС-а и оку пља ња про те ста на-
та испред Пред сед ни штва у неде љу 
17. мар та, чла но ви Град ског одбо ра 
СНС-а Срем ска Митро ви ца и њихо ви 
акти ви сти су се оку пи ли у стра нач ким 
про сто ри ја ма и пре ма речи ма Ста ни-
ши ћа, посла та је пору ка подр шке поли-
ти ци пред сед ни ку Алек сан дру Вучи ћу. 

– Ми смо у неде љу има ли вели ки 
број пози ва и гра ђа на који нису наши 
чла но ви, али који очи глед но подр жа-
ва ју поли ти ку Алек сан дра Вучи ћа, јер 
су били забри ну ти раз во јем ситу а ци је 
у Бео гра ду. Непо сред но након нашег 
састан ка, поја ви ле су се инфор ма ци-
је да се није вели ки број оку пио, да 
то није при ме ре но и слич но. С тим у 
вези, морам да спо ме нем чиње ни цу 
да је на послед њим избо ри ма за пред-
сед ни ка Алек сан дар Вучић осво јио 
26.000 гла со ва у Срем ској Митро ви-
ци, а сви оста ли кан ди да ти су зајед но 
осво ји ли 16.000 гла со ва. То је нај ве ћи 
резул тат неког пред сед нич ког кан ди-
та та на свим избо ри ма који су одр-
жа ни у Срем ској Митро ви ци. Оспо ра-
ва ти леги ти ми тет заме њи ва њем теза 

је непри хва тљи во, и то вре ђа вели ку 
већи ну гра ђа на Срем ске Митро ви це, 
иста као је овај покра јин ски посла ник.

Дми тар Ста ни шић је под се тио да 
пред сто ји избор на годи на на локал ном 
нивоу, а да се рад свих функ ци о не ра и 
акти ви ста СНС-а пажљи во посма тра ју.

– Сва ко ко се буде крио иза члан-
ске кар те СНС-а биће санк ци о ни сан. 
Онај ко добро ради, тај не би тре ба ло 
да бри не. О оно ме ко не задо во ља ва 
наше кри те ри ју ме рас пра вља ће се на 
нашим стар нач ким орга ни ма, рекао је 
Дми тар Ста ни шић.

На овој кон фе рен ци ји Дми тар Ста-
ни шић је навео да су мно ги про јек ти 
запо че ти, а да се град ња новог врти ћа 
у Лаћар ку оче ку је на лето.

– Вртић у Лаћар ку је про је кат који 
иде пре ко Мини стар ства про све те и 
у завр шној је фази. По мојим инфор-
ма ци ја ма, током лета би тре ба ло да 
поч не изград ња новог објек та, наво ди 
Ста ни шић

Ново лице у Скуп шти ни Гра да 
Срем ске Митро ви це у напред њач ким 
редо ви ма биће Зоран Пуха лић, доса-
да шњи члан Покре та Дри на-Дина ра-
Дунав.

– Сва ова деша ва ња која су обе ле-
жи ла прет ход ни пери од мене су лич но 
наве ла да се вра тим у СНС. Био сам у 
Покре ту Дри на-Дина ра-Дунав. Нисмо 
били у вла сти, али смо три годи не 
гла са ли за одлу ке Срп ске напред не 
стран ке, обја шња ва Пуха лић.

З. Попо вић

Дми тар Ста ни шић

Зоран Пуха лић
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ОО СНС РУМА

Подр шка пред сед ни ку 
Александру Вучи ћу

Општин ски одбор СНС у Руми 
одр жао је 18. мар та сво ју сед-
ни цу, а потом је о акту ел ним 

деша ва њи ма и про те сти ма у Бео гра ду, 
одр жа на кон фе рен ци ја за нови на ре на 
којој је гово рио Сла ђан Ман чић, заме-
ник пред сед ни ка рум ских напред ња ка.

Он је иста као да ОО СНС Рума пру-
жа апсо лут ну подр шку пред сед ни ку 
Репу бли ке Алек сан дру Вучи ћу у свим 
њего вим насто ја њи ма који ма је циљ 
добро бит Срби је. Са дру ге стра не, 
осу ђе но је ван дал ско пона ша ње след-
бе ни ка Бошка Обра до ви ћа, Дра га на 
Ђила са и Вука Јере ми ћа.

 – То је пона ша ње, рекао бих гру пе 
агре сив них поје ди на ца, који су дали 
себи за пра во да на један без о бра зан 
начин упа да ју у РТС, мал тре ти ра ју и 
вре ђа ју људе који тамо раде и уни шта-
ва ју имо ви ну. Тако ђе, и њихов поку шај 
„бло ка де“ пред сед ни ка у згра ди Пред-
сед ни штва. Тако нешто је сада неза-
ми сли во у Срби ји. Они мисле да су у 
неком дру гом вре ме ну и поку ша ва ју 
да, без демо крат ских избо ра про ме-
не власт, а то је могу ће само избо ри-
ма, као и у свим дру гим демо крат ским 
држа ва ма – иста као је Ман чић. 

Он је додао и да су се гра ђа ни Руме 
17. мар та поче ли спон та но оку пља ти 
испред про сто ри ја СНС и тра жи ли да 
иду у Бео град. 

 – Ми их, као озбиљ ни људи нисмо 
послу ша ли, јер смо желе ли да избег-
не мо инци ден те. Држа ва има сна ге и 
начи на да ситу а ци ју ста би ли зу је, што 
је и ура ђе но са доста толе ран ци је пре-
ма сви ма они ма који су мир но про те-

сто ва ли, али и пре ма хули га ни ма, као 
и они ма са капу ља ча ма и мотор ним 
тесте ра ма – ука зао је Ман чић.

Он је под се тио да је акту ел на власт 
доста учи ни ла за рум ску општи ну, 
дово ђе њем инве сти ци ја, отва ра њем 
нових рад них места и да је ситу а ци-
ја мно го боља него пре пет годи на и 
зато пред сед ник и Вла да Срби је има ју 
њихо ву апсо лут ну подр шку.

Што се тиче рум ских напред ња ка, 
нема про бле ма и да се избо ри рас пи-
шу на свим ниво и ма и да се види ко 
има подр шку наро да у овом тре нут ку. 

– Не сла же мо се да јед на стра шно 
агре сив на мањи на руши уре ђе ни 
систем у овој држа ви, јер такве ства ри 
могу да се реша ва ју само на избо ри-
ма – сма тра заме ник пред сед ни ка ОО 
СНС Рума.

На наше пита ње, он је одго во рио 
да се и у Руми  већ више пута орга ни-
зу ју про тест не шет ње и да нико нема 
ништа про тив тога. 

– Мислим да се они соли да ри шу са 
про те сти ма који се одр жа ва ју у Бео гра-
ду. Ми нема мо ништа про тив мир них 
про те ста који нису забра ње ни, а тако 
се и ми у Руми руко во ди мо. Нама, као 
локал ној само у пра ви, ови шета чи нису 
испо ста ви ли за све ово вре ме, ника-
кав зах тев, нити при мед бу на нас. Оно 
што је еви дент но је да су први про те-
сти били број ни ји, било је тада и пре ко 
120 шета ча, а послед њих пар про те ста 
од 35 до 38.  Нећу да гово рим о тим 
људи ма, јер их не знам, али све док је 
мир но, нема мо про блем  – закљу чио је 
Сла ђан Ман чић. С. Џ.

Не сла же мо се
да јед на стра шно

агре сив на мањи на 
руши уре ђе ни систем 

у овој држа ви, јер 
такве ства ри могу да 
се реша ва ју само на 
избо ри ма – сма тра 

заме ник пред сед ни ка 
ОО СНС Рума Слађан 

Манчић

Кон фе рен ци ја рум ских напред ња ка: О про те сти ма у Бео гра ду
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Чла но ви Општин ског одбо ра Срп-
ске напред не стран ке у Ста рој 
Пазо ви су на кон фе рен ци ји за 

меди је осу ди ли екс це се које су при-
ре ди ли лиде ри Саве за за Срби ју, пре 
све га њихов ван дал ски чин упа да у 
згра ду јав ног сер ви са Срби је, као и 
бло ка ду Пред сед ни штва током обра-
ћа ња пред сед ни ка Алек сан дра Вучи-
ћа.

Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник ОО 
СНС Ста ра Пазо ва изја вио је на кон-
фе рен ци ји за меди је пово дом ван да-
ли зма у Бео гра ду.

– Даје мо подр шку Пред сед ни ку 
Срби је Алек сан дру Вучи ћу и целој 
Вла ди Срби је на оно ме што раде када 
је у пита њу еко ном ски про спе ри тет 
Срби је и ства ра ње усло ва за гра ђа не 
да могу да живе од свог рада, да се 
људи запо сле, да се отво ре нова рад-
на места и да гра ђа ни и њихо ве поро-
ди це живе она ко како се живи у раз-
ви је ним земља ма у Европ ској уни ји, 
она ко досто јан стве но како тре ба у 21. 
веку. То је наша бор ба, а не на ули ци 
у тучи са бати на ши ма, или да раз ва-
љу је мо и про ва љу је мо у инсти ту ци-
је држа ве или меди је, одно сно Радио 
- теле ви зи ју Срби је, рекао је Ради но-
вић. 

Пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић пово дом овог слу ча ја иста као 
је да је наси љу дошао крај, те да ће 
онај ко крши закон одго ва ра ти и да 
није њима мета ни РТС ни неко дру-
ги, мета им је тај који може у лице да 

им каже да су лопу же, тај који се не 
пла ши да им каже шта су све опљач-
ка ли, како је изја вио Вучић. Наво ди да 
је отво ре но укуп но 200 фабри ка, пого-
на, нових важних при вред них обје ка-
та у Срби ји.

 – И сам сам отво рио 100-ти погон и 
мислим да тиме може мо да се поно си-
мо. И ја се тиме поно сим. То су резул-
та ти нашег рада, навео је пред сед ник.

Како је рекао, они дру ги могу да се 
поно се затва ра њем фабри ка и дебљи-
ном нов ча ни ка. 

– То ми је нај сме шни је, ‘Вучи ћу 
лопо ве’ вичу они, који су укра ли 500 

мили о на евра. То не могу да раз у мем, 
твр ди Вучић.

Пре ма њего вим речи ма, Срби ја неће 
дозво ли ти да се наси љем угро жа ва 
било ко.

– Сви они који мисле да силе џиј-
ством, наси љем, физич ким напа ди ма 
на људе могу да оства ре поли тич ке 
резул та те грд но се вара ју, иста као је 
Вучић. Пред сед ни ца Вла де Репу бли-
ке Срби је нај о штри је је осу ди ла упад 
дела демон стра на та и лиде ра Саве-
за за Срби ју у згра ду јав ног сер ви са 
Срби је и пору чи ла да држа ва неће 
толе ри са ти наси ље.

ПОЛИТИКА

ОПШТИН СКИ ОДБОР СНС СТА РА ПАЗО ВА

Осу да екс це са у Бео гра ду

У субо ту 23. мар та 2019. годи-
не Скуп шти не Гра да одр жан је 
скуп „Поли ти ка без наси ља“ у 

орга ни за ци ји Уни је мла дих Срп ске 
напред не стран ке у Срем ској Митро-
ви ци. Овом при ли ком мла ди из ове 
поли тич ке орга ни за ци је изра зи ли 
забри ну тост због дога ђа ја који су 
деси ли 16. И 17. мар та у Бео гра ду. 
Под се ћа мо, тада су демон стран ти 
упа ли у згра ду РТС-а и, тако ре ћи, 
оку пи ра ли згра ду Пред сед ни штва.

– Ми мла ди из Срп ске напред-
не стран ке дола зи мо из раз ли чи-
тих кра је ва гра да, има мо раз ли чи та 
инте ре со ва ња и дру жи мо се са раз-
ли чи тим људи ма и има мо сво ја раз-
ли чи та мишље ња. Мие ђу тим, дана-
шња тема је нешто око чега смо се 
сви сло жи ли јед но гла сно. Реч је о 
нивоу наси ља, који се у послед њем 
пери по ду деша ва у поли ти ци. Тако 
нешто се не сме толе ри са ти. Жели-
мо да поша ље мо пору ку про тив оног 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: УНИ ЈА МЛА ДИХ СНС-А

Наси ље је
непри хва тљи во

Даје мо подр шку Пред сед ни ку Срби је Алек сан дру Вучи ћу и целој Вла ди Срби је на 
оно ме што раде када је у пита њу еко ном ски про спе ри тет Срби је, рекао је Ђорђе Ради-
но вић
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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОО СНС ПЕЋИН ЦИ

Неће мо дозво ли ти
угро жа ва ње Срби је

Општин ски одбор Срп ске напред не 
стран ке Пећин ци је, на састан ку 
одр жа ном 18. мар та, оштро осу-

дио ван дал ски упад при ста ли ца Саве за 
за Срби ју, пред во ђе них Обра до ви ћем, 
Ђила сом и Јере ми ћем, у про сто ри је 
РТС-а и опсе да ње згра де Пред сед ни-
штва Репу бли ке Срби је:

„Не жели мо да живи мо у земљи у којој 
1.000 насил ни ка могу да се оку пе и да 
упа да ју у инсти ту ци је попут наци о нал-
ног јав ног сер ви са и Пред сед ни штва 
Срби је, да спро во де сво ју уре ђи вач ку 
поли ти ку и да мења ју демо крат ски иза-
бра ну власт у Срби ји.

Срби ја је оста ви ла иза себе вре ме 
када су нови на ри могли да се држе као 
тао ци, а власт да се бира на ули ци и 
зато сви ми чвр сто сто ји мо уз легал но 
иза бра ног пред сед ни ка Срби је Алек-
сан дра Вучи ћа, у њего вим напо ри ма да 

сачу ва Срби ју и срп ски народ на Косо ву 
и Мето хи ји.

Тај кун ске и фаши стич ке фор ма ци је 
мора ју да схва те да се власт у Срби ји не 
осва ја наси љем над жена ма, нови на ри-
ма и инсти ту ци ја ма, већ вољом наро да 
на избо ри ма, да мотор на тесте ра није 
заме на за подр шку гра ђа на, а да ван да-
ли зам није поли тич ки про грам. 

Ако то не могу да схва те, на над ле-
жним орга ни ма је да им то обја сне тако 
што ће сва ки облик наси ља про це су и-
ра ти по зако ну, са нул том толе ран ци јом 
пре ма почи ни о ци ма, јер гра ђа ни Срби је 
с пра вом оче ку ју да их држа ва зашти ти 
од насил ни ка.

Ђилас, Јере мић, Обра до вић и њима 
слич ни су про шлост Срби је, а Алек сан-
дар Вучић и Срп ска напред на стран ка су 
њена будућ ност и нико ме неће мо дозво-
ли ти да ту будућ ност угро зи.“ 

– Нај о штри је осу ђу јем наси ље Саве-
за за Срби ју и јед ног дела уче сни ка 
про те ста ‘1од5 мили о на’ који су упа ли 
у згра ду Радио-теле ви зи је Срби је, пре-
те ћи нови на ри ма и уред ни ци ма јав ног 
сер ви са. Овај ван дал ски чин Ђила са, 
Обра до ви ћа, Јере ми ћа јасно пока зу је 
да од првог дана пла ни ра ју да иза зо ву 
нере де и да на наси лан начин сме не 
леги тим но иза бра ну власт – рекла је 
Брна бић.

И пот пред сед ник Вла де Репу бли ке 
Срби је и мини стар уну тра шњих посло-
ва Небој ша Сте фа но вић нај о штри је 
осу ђу је напад на при пад ни ке поли циј-
ских слу жбе ни ка.

– Скан да ло зно је и недо пу сти во то 
што Ђилас и Обра до вић поку ша ва ју 
да сво ју поли ти ку спро во де физич ким 
напа ди ма на поли циј ске слу жбе ни ке. 
Пози вам све држав не орга не да без 
одла га ња про це су и ра ју и казне све 
оне који су  напа ли поли циј ске слу жбе-
ни ке, под ву као је Сте фа но вић.

Осу да је сти гла и из Покра јин ске 
вла де.

„Мотор не тесте ре и веша ла сим бо-
ли су про гра ма и циље ва стра на ка и 
поје ди на ца који су сво јим дело ва њем 
у бли ској про шло сти нане ли мно го 
ште те нашој земљи. Њихо во поли-
тич ко дело ва ње сино ним је за пљач-
ка шку при ва ти за ци ју, слу же ње туђим 
инте ре си ма и у нови је вре ме наси ље 
и мржњу пре ма Алек сан дру Вучи ћу. 
Таква поли ти ка инте ре са, без поли ти-
ке кон крет них циље ва за народ и гра-
ђа не, неће доби ти подр шку ни сада ни 
у будућ но сти.“

У Бео гра ду је при ве де но 18 лица и 
то девет због пре кр ша ја зако на о јав-
ном реду и миру, а осам због дру гих 
кри вич них дела изја вио је дирек тор 
поли ци је Вла ди мир Ребић. Из Мини-
стар ства уну тра шњих посло ва Репу-
бли ке Срби је пору чу ју да ће сва ки 
напад на при пад ни ке поли ци је бити 
стро го санк ци о ни сан у скла ду са зако-
ном, те да нико ме неће бити дозво ље-
но да упа да у инсти ту ци је држа ве и 
угро жа ва живо те људи.

дога ђа ја, који се десио вашим коле-
га ма нови на ри ма у РТС-у 16. мар-
та. Људи који се не сла жу са уре ђи-
вач ком поли ти ком те медиј ске куће, 
дове ли су да неки људи можда и са  
стра хом одла зе на посао. Тако ђе, 
недо пу стив је и онај дога ђај од 17. 
мар та када је око 1.000 људи реши ло 
да спре чи пред сед ни ка у оба вља њу 
свог посла, пред сед ни ка ког је иза-
бра ло два мили о на гра ђа на, рекао 
је Бран ко Јако вље вић, пред сед ник 
Уни је омла ди не СНС-а у Срем ској 
Митро ви ци. 

Поред ово га, оку пље ни су желе ли 
да поша љу и пору ку осу де дога ђа ја 
који су се дого ди ли у петак 21. мар та 
у Кру шев цу када су на демон стран ти 
ушли у локла ни пар ла мент и вре ђа-
ли при сут не. 

З. П.
Скуп „Поли ти ка без наси ља“
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ГРАД СКО ГРО БЉЕ РУМА

Помен  жртва ма НАТО агре си је
Пово дом две деце ни је од напа да 

НАТО али јан се на СР Југо сла ви ју, 
Савез бора ца рум ске општи не је 

орга ни зо вао 24. мар та помен и пола га-
ње вена ца на спо мен обе леж је поги ну-
лим бор ци ма у рато ви ма 1990-99. годи не 
на Град ском гро бљу. Вен це су поло жи-
ли пред став ни ци локал не само у пра ве, 
пред став ни ци СУБ НОР-а, као и мно ге 
дру ге срод не орга ни за ци је.

По пола га њу вена ца и поме на који су 
одр жа ли све ште ни ци СПЦО Рума, оку-
пље ни ма на Град ском гро бљу се прво 
обра тио Томи слав Милић, пред сед ник 
ОО СУБ НОР-а Рума. Он је ука зао да је 
овим бом бар до ва њем гру бо повре ђе-
на Пове ља УН и пога же но међу на род но 
пра во. 

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је ука зао да је НАТО агре си јом пре 
20 годи на пога же на исти на, прав да и 
морал, сви прин ци пи на који ма тре ба да 
се засни ва и функ ци о ни ше међу на род на 
зајед ни ца. Он је додао да посто је мно ги 
из међу на род не зајед ни це који желе да 
све оно што се деша ва ло пад не у забо-
рав, још горе је што посто је они који желе 
да се пона ша мо као да се ништа није 
деси ло, а нај го ре је то што посто је и они, 
који нала зе оправ да ња за ову агре си ју. 

– На нама је да се сва ке годи не оку пи-
мо на овом месту, да сло жно иска же мо 
пошто ва ње пре ма свим који су поло жи-
ли живо те за сво ју отаџ би ну. То мора мо 
чини ти и из пије те та пре ма жртва ма, али 

и из оба ве зе коју има мо пре ма гене ра-
ци ја ма које дола зе и које тре ба да негу ју 
нашу сло бо дар ску тра ди ци ју – пору чио је 
Кова че вић.

Током 78 дана агре си је, бом бе су баче-
не и на Руму, одно сно Касар ну ЈНА у 
Желе знич кој ули ци, која је гађа на са шест 
про јек ти ла, али жрта ва, сре ћом, није 
било. Сво је живо те су, као при пад ни ци 
ору жа них сна га, дали Жељ ко Рау жан из 
Хрт ко ва ца и Бран ко Чуту ри ло из Клен ка. 
Миле на Мали нић је била цивил на жртва 
бом бар до ва ња, док је Миша Убо ја поги-
нуо годи ну дана рани је, као редо ван вој-
ник у суко бу са албан ским теро ри сти ма.

НАТО бом бар до ва ње СР Југо сла ви-
је запо че ло је 24. мар та и тра ја ла до 10. 
јуна 1999. годи не. Интер вен ци ја НАТО 
сна га је запо че ла без одо бре ња Саве-
та без бед но сти, а непо сре дан повод за 
акци ју била су деша ва ња у Рач ку и одби-
ја ње југо сло вен ске деле га ци је да пот пи-
ше Спо ра зум из Рам бу јеа.

НАТО је 24. мар та у 19 часо ва и 45 
мину та почео вазду шне напа де на вој не 
циље ве СР Југо сла ви је. У напа ди ма, који 
су без пре ки да тра ја ли 78 дана, тешко 
су оште ће ни инфра струк ту ра, при вред-
ни објек ти, шко ле, здрав стве не уста но ве, 
медиј ске куће, спо ме ни ци кул ту ре, цркве 
и мана сти ри. Про це не ште те коју је има-
ла СРЈ кре ћу се од 30 до 100 мили јар ди 
дола ра. Кона чан број жрта ва зва нич но 
није саоп штен, а про це не се кре ћу изме-
ђу 1.200 и 2.500 поги ну лих и око 6.000 
рање них. 

Напа ди су суспен до ва ни 10. јуна, након 
пот пи си ва ња вој но-тех нич ког спо ра зу ма 
о повла че њу југо сло вен ске вој ске и поли-
ци је са КИМ у Кума но ву 9. јуна, а наред-
ног дана у Саве ту без бед но сти је усво је на 
Резо лу ци ја 1244 по којој СР Југо сла ви-
ја задр жа ва суве ре ни тет над Косо вом и 
Мето хи јом, али оно поста је међу на род ни 
про тек то рат под упра вом УНМИК и КФОР. 

С. Џ.

Један од ова два обо ре на ави о на 
НАТО али јан се је сру шен у ата ру рум-
ског села Буђа нов ци, све га три дана од 
почет ка бом бар до ва ња. Наи ме, 27. 
мар та за Буђа нов це је чуо цео свет, јер 
је у ата ру овог села обо рен Ф-117А, 
звани „неви дљи ви“. То је било први пут 
да је ова кав ави он, са стелт- ехно ло ги-
јом обо рен. 

Обо рио га је Тре ћи ракет ни диви зи он 
250. ракет не бри га де ПВО у 20 часо ва 
и 42 мину та. Пого ђен ави он пао је у 
њиве надо мак Буђа но ва ца, а прет ход но 
је био гађан са две раке те типа „нева“. 
Једи ни цом која га је обо ри ла коман до-
вао је пуков ник Зол тан Дени. 

Аме рич ке сна ге су успе ле да ева ку и-
шу Деј ла Зел ка, пило та обо ре ног ави о-

на. Овај ави он је пред ста вљао сим бол 
моћи, због нај са вре ме ни је тех но ло ги је 
којом је опре мљен, а захва љу ју ћи томе 
био је „неви дљив “ за радар ске систе-
ме. Аме рич ке вла сти су у неко ли ко 
навра та зах те ва ле да се у САД вра те  
сви дело ви и оста ци лов ца бом бар де ра 
Ф-117А. 

Нај ве ћи део, неких 75 одсто оста та ка 
обо ре ног ави о на, нала зи се у Музе ју 
вазду хо плов ства. Тако ђе, један део 
кри ла нала зи се у окви ру стал не постав-
ке мемо ри јал не собе, посве ће не херо-
ји ма 250. ракет не бри га де у коман ди те 
једи ни це на Бањи ци, у Бео гра ду. Сит-
ни ји дело ви сва ка ко се, као суве ни ри, 
нала зе и у мно гим домо ви ма Буђа нов-
ча на. 

Оба ра ње „неви дљи вог“

Обо рен ави он код Буђа но ва ца

Пола га ње вена ца
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Положени венци

Про шло је два де сет годи на, од када 
је 24. мар та 1999. годи не поче ла 
рат на опе ра ци ја под пое тич ним 

име ном „Мило срд ни анђео“, али уби тач-
них наме ра.

Као што сви зна мо, поче ли су вазду шни 
напа ди на тада шњу Саве зну Репу бли ку 
Југо сла ви ју, здру же ним сна га ма 19 чла-
ни ца НАТО али јан се, без одо бре ња Саве-
та без бед но сти УН. Бом бар до ва ње вој них 
и стра те шких циље ва уз хиља де људ ских 
жрта ва, тра ја ло је непре кид но 78 дана.

Широм земље се обе ле жа вао дан пие-
те та жртва ма НАТО агре си је.

И у Сремској Митровици је обе ле жен 
овај датум. Мину том ћута ња ода та је 
пошта палим гра ђа ни ма, потом је деле-
га ци ја Гра да Срем ска Митро ви ца, гра до-
на чел ник Вла ди мир Сана дер и пред сед-
ник Скуп шти не Томи слав Јан ко вић, прва 
поло жи ла цве ће на Спо мен-чесму у цен-
тру гра да у Маса ри ко вој ули ци.

– Оку пи ли смо се овде, пре све га, да 

не забо ра ви мо оне који су дали живот за 
сло бо ду наше отаџ би не, да не забо ра ви-
мо све оне који су били тако зва не  „кола-
те рал не жртве“  ове агре си је на јед ну 
суве ре ну, само стал ну земљу. Ми смо бра-
ни ли сво ју тери то ри ју, бра ни ли наш народ 
на Косо ву и Мето хи ји од теро ри ста, сепа-
ра ти ста...Нажа лост, неко је хтео да нам 
пре от ме држа ву, рекао је гра до на чел ник 
и наста вио сво је изла га ње.

–  Данас сте сви све до ци вели ке бор бе, 
али пре све га на међу на род ном поли тич-
ком пла ну, очу ва ња тери то ри јал ног инте-
гри те та Срби је. Надам се, као човек и као 
гра до на чел ник, да ова квих рато ва неће-
мо има ти више и да ће наша деца у миру 
про во ди ти свој живот. Мислим да сви тре-
ба томе да тежи мо – казао је Сана дер 
захва лив ши се при сут ни ма што су дошли 
на скуп.

Цве ће и вен це у знак сећа ња, поло жи ли 
су вој ни ци и офи ци ри Гар ни зо на Срем ска 
Митро ви ца, Удру же ње вој них пен зи о не-

ра Шид,  Срп ски рат ни вете ра ни, Град ски 
одбор СПС-а Срем ска Митро ви ца, Рат ни 
вој ни инва ли ди као и Град ски одбор СУБ-
НОР-а, чији је пред сед ник Рада Кори ца 
рекао пар речи о дана шњем оку пља њу.

– Оку пи ли смо се да не забо ра ви мо овај 
датум, да се сети мо свих наших гра ђа на 
који су поги ну ли за вре ме бом бар до ва ња 
на СР Југо сла ви ју – рекао је Кори ца.

Томи слав Јан ко вић се у име локал не 
само у пра ве захва лио при сут ним гра ђа-
ни ма на овом дога ђа ју и рекао да смо у 
оба ве зи, да се сва ког 24. мар та оку пља мо 
на овом месту и ода мо почаст.

–  Гене ра ци ја ма наше деце тре ба да 
пре не се мо да се ова кви зло чи ни никад не 
сме ју забо ра ви ти – иста као је Јан ко вић.

Сви при сут ни су се раз и шли у тиши-
ни, сва ко у сво јим мисли ма о том дану, 
којег нико нисмо могли ни зами сли ти да 
се може деси ти кра јем два де се тог века. 
Може мо опро сти ти, забо ра ви ти неће мо.

Г. Томац         

ШИД 

Дан сећа ња
Про шло је два де сет годи на од НАТО 

агре си је на СР Југо сла ви ју, а сећа ња 
и даље не бле де! Звук сире не и даље 
пара наша сећа ња, потму ли звук ави о на 
и вечи то пита ње зашто је то мора ло тако.

Општин ски одбор СУБ НОР-а Шид, 
орга ни зо вао је у петак, 22. мар та оку-
пља ње свих оних који нису забо ра ви ли 
стра шне дога ђа је током 78 дана бесо-
муч ног бом бар до ва ња, како би ево ци ра-
ли успо ме не на тај пери од. Јови ца Сте-
па нић, пред сед ник ове орга ни за ци је је 
тим пово дом рекао о губи ци ма у шид ској 
општи ни.

– Данас смо се оку пи ли да обе ле жи мо 

годи шњи цу НАТО бом бар до ва ња Саве-
зне Репу бли ке Југо сла ви је. Про шло је 
тих два де сет годи на, шид ска општи на је 
у том пери о ду у одно су на дру ге општи не 
и добро про шла. Током бом бар до ва ња 
два лица са наше тери то ри је су поги ну-
ла. У Земљо рад нич кој задру зи у Јаме ни 
26. маја 1999. годи не је поги нуо Мир ко 
Бог да но вић из резер вног саста ва, а на 
Коша ра ма је 14. апри ла поги нуо наш 
сугра ђа нин Кру но слав Иван ко вић, капе-
тан вој ске Југо сла ви је. Та два дату ма 
редов но обе ле жа ва мо. Не сме мо забо-
ра ви ти наше жртве – иста као је Сте па-
нић. Д. П.

Јови ца Сте па нић

Одата пошта погинулима



10 27. MART 2019.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

РУМА

Поде ла бесплатног огре ва
Као и прет ход них годи на, 

и током ове греј не сезо-
не, рум ска општи на је, 

пре ко Цен тра за соци јал ни 
рад, дели ла бес пла тан огрев 
за сво је соци јал но нај у гро-
же ни је гра ђа не. 

Послед ња поде ла у овој 
греј ној сезо ни је била 18. 
мар та, када је 13 поро ди-
ца доби ло укуп но 23 куб на 
метра огрев ног дрве та.

 – Ову помоћ смо данас 
поде ли ли кори сни ци ма нов-
ча не соци јал не помо ћи и 

свим гра ђа ни ма који се нала-
зе у ста њу соци јал не потре-
бе, а њима је огрев допре-
мљен на кућ ну адре су. Реч је 
о дрви ма која су исе че на на 
тери то ри ји рум ске општи не, 
углав ном из Бор ков ца, а то 
су ста бла која су тре ба ла да 
се посе ку или су сама пала. 
Цен тар за соци јал ни рад има 
спи ско ве поро ди ца који ма 
је помоћ потреб на и она се 
доде љу је пре ма редо сле ду 
на том спи ску – рекао је том 
при ли ком Све ти слав Дамјан-

чук из Оде ље ња за дру штве-
не делат но сти.

Прва поде ла огре ва запо-
че ла је још у окто бру про шле 
годи не, са почет ком греј не 
сезо не, било је помо ћи и у 
бри ке ти ма и огрев ном дрве-
ту.

Током овог пери о да 721 
поро ди ца, од тог бро ја 320 
у гра ду, оста ле у сели ма 
рум ске општи не су доби ле 
бес плат но огрев, за шта је 
издво је но пре ко 4,5 мили о на 
дина ра.  С. Џ.

Све ти слав Дамјан чук

На рас кр сни ци путе ва за Срем ску 
Митро ви цу и Врд ник, код ста ди-
о на 1. мај, често су се деша ва-

ле сао бра ћај не незго де, па је реше ње 
да се ови про бле ми избег ну, изград ња 
кру жне рас кр сни це, за коју је про је кат 
ура ђен. Пре ма инфор ма ци ја ма које је 
саоп штио пред сед ник Сла ђан Ман чић, 
изве сно је да би овај кру жни ток тре ба-
ло да се завр ши у овој годи ни.

Наи ме, на састан ку свих пред сед-
ни ка локал них само у пра ва Сре ма са 
мини стар ком Зора ном Михај ло вић, 
који је одр жан недав но у Пећин ци ма, 
упра во је покре ну то и пита ње изград-
ње ове рас кр сни це.

– Мини стар ство гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре наја ви-
ло је да ће, посред ством ЈП „Путе ви 
Срби је“, до кра ја ове годи не финан-
си ра ти изград њу кру жне рас кр сни це, 
а потом смо доби ли чвр ста обе ћа ња 
„Путе ва Срби је“ да ће кру жна рас кр-
сни ца бити изгра ђе на ове годи не. По 
про јек ту, вред ност је про це ње на на 

око 67 мили о на дина ра. Оба пута су 
држав ни путе ви и нису у над ле жно сти 
локал не само у пра ве. Нада мо се да ће 
се про је кат реа ли зо ва ти пре ма пла ну, 
јер је то вео ма важно пре све га, са без-
бед но сног аспек та – ука зао је Ман чић.

Оно што би сва ка ко тре ба ло да обра-
ду је Румља не, али и дру ге који путу ју 
возом, је наја ва рекон струк ци је пру-
га и ком плет не рекон струк ци је згра де 
Желе знич ке ста ни це у Руми, која је у 
изу зет но лошем ста њу. 

–  Ова згра да је у пла ну за рекон-
струк ци ју „Желе зни ца Срби је“, као и 
већи на посто је ћих желе знич ких ста ни-
ца. По завр шет ку радо ва у Срем ској 
Митро ви ци, има мо обе ћа ње дирек то-
ра овог пред у зе ћа, да ће се ради ти и 
наша згра да. Радо ве у цело сти финан-
си ра ју „Желе зни ца Срби је“ и над ле жно 
Мини стар ства. То је нешто што ће сва-
ка ко естет ски зна чи ти, али и побољ ша-
ти ква ли тет услу га које се пру жа ју пут-
ни ци ма. Ми то апсо лут но подр жа ва мо 
– иста као је Сла ђан Ман чић.

Само да под се ти мо, згра да Желе-
знич ке ста ни це у Руми је подиг ну та 
почет ком 20. века. Била је то тип ска, 
али за оно вре ме модер на згра да, која 
је про ши ре на, прво 1912. годи не, потом 
после Дру гог свет ског рата. С. Џ.

Сла ђан Ман чић

Нови кру жни ток и обнова 
згра де Желе знич ке ста ни це
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Подр шка аграр ној поли ти ци
Про грам подр шке за спро во ђе-

ње пољо при вред не поли ти ке и 
поли ти ке рурал ног раз во ја за 

рум ску општи ну у теку ћој годи ни, усво-
јен је на 74. сед ни ци Општин ског већа 
која је одр жа на 19. мар та. 

За ове наме не, пре ма обра зло же њу 
из Оде ље ња за финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду, опре де ље но је 10 
мили о на дина ра, по пет за суфи нан си-
ра ње кама та у виси ни од 10 про це на та 
за крат ко роч не кре ди те од 100.000 до 
пола мили о на дина ра, као и за оси гу-
ра ње усе ва у виси ни од 40 про це на та. 
Про шле годи не је 228 пољо при вред-
ни ка кори сти ло сред ства за суфи нан-
си ра ње оси гу ра ња и 144 за кре дит не 
кама те. 

– Ове мере нису нове, њих смо има-
ли и рани јих годи на. Ова дру га мера 
је суфи нан си ра ње 40 посто пре ми је 
оси гу ра ња за пољо при вред на газдин-
ства у изно су до 200 000 дина ра мак-
си мал но. Оси гу ра ње је зна чај но за 
пољо при вред ни ке, зато их овом мером 
и под сти че мо, јер су мир ни ји када је у 
пита њу њихо ва про из вод ња, зато што 
њихов труд може бити зачас уни штен у 
неком невре ме ну, какво смо има ли, на 
при мер 2016. годи не. Тада је јак град 
уни штио зна ча јан део про из вод ње око 
Клен ка, а иако нисмо има ли закон ску 
оба ве зу, те годи не смо иза шли у сусрет 
гра ђа ни ма који су били оште ће ни и 
испла ти ли им ште ту. Из тог раз ло га 
смо уве ли ову меру подр шке, не би ли 
што више поди гли њихо ву свест да свој 
рад на вре ме оси гу ра ју – ука зао је Сла-
ђан Ман чић.

Доне та је и одлу ка о утвр ђи ва њу 
накна де за кори шће ње пољо при вред-
ног земљи шта у држав ној сво ји ни без 
прав ног осно ва на тери то ри ји општи не 
Рума, тач ни је коли ко они који су ово 
земљи ште узур пи ра ли, мора ју да пла-
те. Зави сно од аграр не годи не, реч је о 
тро стру ко већој цени од оне про сеч не 

у окру гу која је изра же на у еври ма, а 
биће пре ра чу на та у дина ре, па је циљ 
ове мера сва ка ко да дести му ли ше узу-
р па ци ју, буду ћи да је узи ма ње земљи-
шта у закуп у закон ским окви ри ма, 
знат но испла ти ви је.

На овој сед ни ци део је био везан и за 
Општин ско пра во бра ни ла штво. Наи-
ме, поно во је дата сагла сност за суд ска 
порав на ња када су у пита њу слу ча је ви 
ује да паса, али је усво јен и изве штај о 
раду Општин ског пра во бра ни ла штва. 

Како је иста кла Мир ја на Црље ни ца 
Дули кра вић, општин ска пра во бра ни-
тељ ка, кон стант но је при су тан тренд 
пове ћа ња бро ја пред ме та.

 – У про шлој годи ни је фор ми ра но 
588 нових пред ме та, а има мо и 351 
пред мет у раду из рани јих годи на, зна-
чи укуп но 939 пред ме та. У одно су на 
прет про шлу годи ну, нај ви ше је порас-
тао број пар нич них пред ме та, за сто, 
а има ли смо зака за них 423 рочи шта. 
Нај ви ше је пред ме та из обли га ци о-
них одно са, ту нај ви ше веза них за ује-

де паса, чак 206, док је у 2017. годи ни 
забе ле же но 183 пред ме та веза них за 
ује де паса – иста кла је Мир ја на.

Пажњу чла но ва Општин ског већа 
иза зва ла је и тач ка веза на за завр-
ше так постро је ње за пре чи шћа ва ње 
отпад них вода у рад ној зони „Запад“ и 
њего вог усту па ња ЈП „Водо вод“ у чијој 
ће над ле жно сти бити. 

Под се ћа мо, овај пре чи стач је пла-
ни ран при ли ком изград ње „Хачин со-
но вих“ фабри ка, како би пре чи шћа-
вао отпад не воде. За њега је сред ства 
обез бе ди ло Мини стар ство при вре де, 
у виси ни од 100 мили о на дина ра, а 
локал на само у пра ва је изгра ди ла при-
ступ ни пут вред но сти око 13 мили о на 
дина ра и тра фо-ста ни цу потреб ну за 
рад овог вели ког постро је ња, у зајед-
нич ком ула га њу са ЕД, у вред но сти 
око осам мили о на дина ра. Обје кат је 
завр шен, од 1. фебру а ра до 1. мар та је 
тра јао проб ни, а сада је реч о њего вом 
редов ном раду.

– Пре чи стач ради пуним капа ци те-
том. Пот пи сан је уго вор са „Хачин со-
ном“ и одре ђе на је цена по којој они 
нама пла ћа ју по куби ку пре чи шће не 
воде. Нео п ход но је да наше пред у зе ће 
„Водо вод“ врши кон тро лу, води рачу-
на и упра вља пре чи ста чем, самим 
тим они ће и напла ћи ва ти тро шко ве 
од „Хачин со на“. Тим сред стви ма ће и 
покри ва ти тро шко ве рада пре чи ста-
ча у сми слу набав ка хеми је, пла ћа ња 
елек трич не ене р ги је, пла ћа ња рад ни-
ка … Морам под се ти ти, да док пре чи-
стач није радио, ми смо били ти који 
су пла ћа ли пре чи шћа ва ње отпад них 
вода три годи не уна зад, и то по 15 
мили о на дина ра годи шње, а сада се 
нама пла ћа – иста као је пред сед ник 
Ман чић.

На овој сед ни ци је донет и пред лог 
одлу ке о изме на ма и допу на ма Ста-
ту та Општи не у скла ду са изме на ма 
Зако на о локал ној само у пра ви, посеб-
но у делу који се одно си на тран спа-
рент ни је доно ше ње одлу ка и уче шће 
гра ђа на у том про це су, као и одре ђе не 
кадров ске изме не у саста ву Коор ди на-
ци о ног тима за изра ду пла на импле-
мен та ци је и изве шта ва ње о спро во-
ђе њу стра те шких пла но ва и њихо ве 
реа ли за ци је.

Доне та је и одлу ка о суфи нан си ра-
њу про је ка та из буџе та општи не Рума 
ради оства ри ва ња јав ног инте ре са у 
обла сти инфор ми са ња у 2019. годи ни, 
за шта је локал на само у пра ва у буџе ту 
опре де ли ла 29.650.000 дина ра.

При хва ће но је и да се доде ли неко-
ли ко нов ча них помо ћи, међу који ма и 
100.000 дина ра ССШ „Бран ко Ради че-
вић“ Рума, како би један број уче ни ка 
и настав ни ка, у окви ру про јек та, могао 
да оде у узврат ну посе ту сво јим коле-
га ма у Руси ју.  С. Џакула

Мир ја на Црље ни ца Дули кра вић

Пре чи стач почео са радом
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ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБИ ШАО РАДО ВЕ НА ГРЕ БЕН СКОМ ПУТУ

Кичма Фрушке горе

Пред сед ник Вла де Вој во ди не 
Игор Миро вић оби шао је у петак, 
22. мар та радо ве на део ни ци 

Гре бен ског пута на Фру шкој гори, од 
рас кр сни це која води ка Чор та нов ци ма 
са држав ним путем IIA-100 до хоте ла 
„Нор цев“, за шта је Покра јин ска вла-
да, пре ко Упра ве за капи тал на ула га-
ња Вој во ди не, издво ји ла више од 304 
мили о на дина ра.

– Након сана ци је ове део ни це Гре-
бен ског пута биће омо гу ће на боља 
пове за ност Инђи је, Ири га и Срем ских 
Кар ло ва ца и пове ћа на без бед ност 

свих уче сни ка у сао бра ћа ју– рекао је 
пред сед ник Миро вић и додао, да се 
завр ше так радо ва оче ку је у мају теку-
ће годи не.

– Ради ће мо зајед но са општи на ма 
корак по корак, како бисмо Гре бен-
ски пут, у дужи ни од 54 кило ме та ра у 
пот пу но сти рекон стру и са ли, на корист 
свих мешта на, тури ста и излет ни ка – 
иста као је Миро вић и још јед ном ука-
зао на зна чај Гре бен ског пута за раз вој 
тури зма на Фру шкој гори.

– Сана ци јом и рекон струк ци јом овог 
пута биће решен нај ве ћи део фру шко-

гор ске сао бра ћај не инфра струк ту ре, 
изја вио је Миро вић.

Поред пред сед ни ка Вла де Вој во-
ди не, оби ла ску радо ва на Фру шкој 
гори при су ство ва ли су и пред сед ник 
Општи не Ириг Сте ван Кази ми ро вић, 
пред став ни ци Општи не Срем ски Кар-
лов ци, дирек тор Упра ве за капи тал на 
ула га ња Вој во ди не Недељ ко Кова-
че вић и пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак.

– Нај ве ћи део сред ста ва за 9,5 кило-
ме та ра пута, коли ко се рекон стру и ше 
сада, издво ји ла је Упра ва за капи тал-
на ула га ња АПВ, а ми смо уче ство ва ли 
са око 16 мили о на дина ра и пет мили-
о на смо уло жи ли у изра ду самог про-
јек та – иста као је пред сед ник општи не 
Инђи ја и додао, како се све може удру-
же ним сна га ма.

– С обзи ром на то да се овај део 
део ни це про сти ре на тери то ри ју три 
општи не, Инђи ја, Ириг и Срем ски Кар-
лов ци, овај про је кат је нај бо љи пока-
за тељ коли ко може мо да ура ди мо 
када се удру жи мо. Ми смо као локал на 
само у пра ва при хва ти ли да овај про је-
кат увр сти мо у наш буџет, јер су буџе ти 
Ири га и Срем ских Кар ло ва ца про јек то-
ва ни на мања сред ства. Када ради мо 
зајед нич ки, дола зи мо до тога да може-
мо да ура ди мо и ова ко вели ке про јек-
те, као што је рекон струк ци ја дела Гре-
бен ског пута – рекао је Гак.

Под се ти мо, да су радо ви на рекон-
струк ци ји пута од рас кр сни це са Чор-
та нов ци ма на Бан сто лу до хоте ла 
„Нор цев“, поче ли 30. јула 2018. годи не 
и рок за завр ше так је 170 кален да р-
ских дана.

М. Ђ.

Игор Миро вић, Владимир Гак и Стеван Казимировић

Асфал ти ра ње дела Гре бен ског пута
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРУГЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА

Решити про блем са пре во зом
Пред став ни ци Општи не Инђи ја 

интен зив но раде на про на ла же-
њу реше ња за про блем са пре-

во зом, који је акту е лан од почет ка реа-
ли за ци је вели ког држав ног про јек та 
изград ње међу на род не пру ге од Бео-
гра да до Субо ти це. С обзи ром на то 
да је у пот пу но сти обу ста вљен желе-
знич ки сао бра ћај на тери то ри ји инђиј-
ске општи не, нај ве ћи про блем има ју 
мешта ни Крче ди на, Бешке и Чор та-
но ва ца. Пред сед ник Општи не Инђи ја, 
Вла ди мир Гак током недав ног сусре та 
са мини стар ком гра ђе ви нар ства, сао-
бра ћа ја и инфра струк ту ре Зора ном 
Михај ло вић, гово рио је о овом про бле-
му и како каже, добио обе ћа ње да ће 
доби ти позив из мини стар ства.

- Позва ни смо на саста нак и одне ли 
смо пред ло ге о пола сци ма ауто бу са из 
поме ну та три места ка Новом Саду и 
Бео гра ду, и обрат но, тако да се надам 

да ћемо сада нашим сугра ђа ни ма, који 
има ју вели ки про блем, реши ти и то 
пита ње - рекао је Гак и додао, да се 
изви нио сугра ђа ни ма, иако је у пита њу 
држав ни про је кат.

- Упу ти ли смо без број допи са, али 
оно што је нај ва жни је, јесте, да нађе-
мо реше ње и да се тај про блем реши 
на било који начин. Ми мора мо бити на 
услу зи нашим гра ђа ни ма увек када се 
за то ство ри потре ба. Доби ће мо запи-
сни ке са састан ка са мини стар ком, 
које ћемо дати на увид нашим сугра-
ђа ни ма, како би схва ти ли да чини мо 
све што је у нашој моћи да реши мо 
ту ситу а ци ју - каже Гак и дода је, да 
би локал на само у пра ва мно го рани-
је реши ла тај про блем, да је у пита њу 
њихо ва над ле жност.

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак затра жио је од ресор ног мини-
стар ства да се рекон стру и шу два 

држав на пута на тери то ри ји те општи-
не. Како је иста као, при о ри те ти су 
рекон струк ци ја пута од Нових Кар ло-
ва ца до Новог Слан ка ме на и од Инђи-
је до ула за у Љуко во.

- Обе сао бра ћај ни це су држав ни 
путе ви IIA реда и нала зе се у вео ма 
лошем ста њу. Доби ли смо обе ћа ње да 
ће пут од Инђи је до Љуко ва бити 
рекон стру и сан ове годи не, док је ситу-
а ци ја са путем од Нових Кар ло ва ца до 
Новог Слан ка ме на нешто дру га чи ја. С 
обзи ром на то да је нео п ход но ура ди ти 
прво про јект ну доку мен та ци ју, ми смо 
као Општи на пре у зе ли тај посао на 
себе, након чега би Дирек ци ја за путе-
ве могла да кре не са радо ви ма - рекао 
је Гак и додао, да ће при ли ком рекон-
струк ци ју пута од Нових Кар ло ва ца до 
Новог Слан ка ме на, доћи и до нео п ход-
ног про ши ре ња ове сао бра ћај ни це.

М. Ђ.

ИНЂИ ЈА-БЕШКА: РАДО ВИ НА ПОВЕ ЗНОМ ЦЕВО ВО ДУ

Посао готов за месец дана
Радо ви на изград њи пове зног 

цево во да Инђи ја-Бешка биће 
завр ше ни за месец дана. То су 

потвр ди ли пред став ни ци изво ђа ча 
радо ва током оби ла ска тере на, којем 
су при су ство ва ли пред сед ник Општи-
не Инђи ја и дирек тор Јав ног кому нал-
ног пред у зе ћа „Водо вод и кана ли за ци-
ја“.

Како је иста као Дра го љуб Три фу-
но вић, дирек тор инђиј ског „Водо во да“ 
радо ви на првој фази изград ње пове-
зног цево во да ула зе у завр шну фазу.

– Мак си мал но 30 дана потреб но је 
да би се радо ви на изград њи пове зног 
цево во да окон ча ли у пот пу но сти. Про-
је кат је непро це њи во важан за ста бил-
но водо снаб де ва ње Бешке, пре све га 
Чор та но ва ца, зато што има мо још 100 
при кљу ча ка за које су пот пи са ни уго-
во ри. Морам да напо ме нем да је ово 
прва фаза радо ва, а дру га под ра зу ме-
ва изград њу црп не ста ни це пре ко пута 
„Грунд фо са“ у севе ро и сточ ној рад ној 
зони у Инђи ји, обја снио је Три фу но вић.

Гра ђе вин ска дозво ла за изград њу 
црп не ста ни це, како каже дирек тор 
„Водо во да“, биће изда та у наред них 
десет дана и након тога биће рас пи са-
на јав на набав ка за изво ђа ча радо ва. 
Радо ви на изград њи црп не ста ни це 
биће финан си ра ни сред стви ма поме-
ну тог пред у зе ћа.

– Изу зет но сам задо во љан дина-
ми ком радо ва на изград њи пове зног 
цево во да, јер смо реа ли за ци ју овог 
про јек та поче ли у јесен про шле годи не 
и оче ку јем да ће цево вод бити пуштен 
у рад пред поче так лет ње сезо не – 
каже Три фу но вић.

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла-
ди мир Гак под се тио је да је водо снаб-
де ва ње у току лет њег пери о да било 
про бле ма тич но, као и да је нерет ко 
дола зи ло до рестрик ци ја. 

– Нијед но обе ћа ње не даје мо ола ко 
и сва испу ња ва мо, а јед но од њих било 
је и реша ва ње пита ња водо снаб де-
ва ња на тери то ри ји општи не Инђи ја. 
Део тог пла на је и изград ња пове зног 
цево во да Инђи ја-Бешка, рекао је Гак и 
додао, да је дужи на пове зног цево во да 
изме ђу Инђи је и Бешке чети ри кило ме-
та ра. 

– Изград њом пове зног цево во да 
може мо из инђиј ских изво ри шта интер-

ве ни са ти, ако дође до пада при ти ска 
или нестан ка водо снаб де ва ња у поме-
ну тим насе ље ним мести ма – поја снио 
је Гак. 

Током оби ла ска радо ва пред сед ник 
је обја снио да се ради са нај са вре ме-
ни јим мате ри ја ли ма и похва лио изво-
ђа ча радо ва за оно што је видео на 
лицу места. 

– Чули смо да је оста ло је још неких 
400 мета ра до завр шет ка овог про-
јек та.  Финан си је смо успе ли да обез-
бе ди мо из буџе та Вла де Вој во ди не и 
делом из локал не касе – под се тио је 
Гак.

М. Ђ.

Владимир Гак оби шао радо ве 



14 27. MART 2019.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

ГРА ДИ ЛИ ШТА НА СВЕ СТРА НЕ

Радо ви у Љуко ву
Радо ви на изград њи пар-

кинг про сто ра испред 
Хра ма Успе ња Пре све те 

Бого ро ди це у Љуко ву, завр-
ше ни су пре две неде ље. 
Пред сед ник Општи не Инђи-
ја Вла ди мир Гак, испо што вао 
је оби чај да оби ђе сва ко гра-
ди ли ште, те је тако почет ком 
про шле неде ље бора вио и у 
овом срем ском селу. Како је 
иста као том при ли ком, изгра-
ђе на су 25 пар кинг места 
испред Хра ма, као и тро то ар, 
пешач ке ста зе.

- Јед но од првих пред из-
бор них обе ћа ња одно си ло 
се на рав но ме р но ула га ње у 
град ску и сео ске сре ди не и са 
овим, мањим инфра струк тур-
ним про јек ти ма, дока зу је мо 
да локал но руко вод ство под-
јед на ко води рачу на о свим 
сво јим ста нов ни ци ма. За све 
што ради мо и што ћемо ради-
ти по сели ма кон сул ту је мо 
чла но ве Саве та месних зајед-
ни ца. Када гово ри мо о ула-
га њи ма у Љуко во, завр ши ли 
смо и про јект ну доку мен та ци-
ју за рекон струк ци ју Ули це 1. 

новем бра и радо ви би тре ба-
ло да поч ну за месец дана. У 
пита њу је сао бра ћај ни ца дуга 
ско ро 2,5 кило ме та ра која ће 
у пот пу но сти бити пре сву че на 
новим сло јем асфал та - рекао 
је пред сед ник општи не Инђи-
ја.

Под се тио је Гак, да је неко-
ли ко ули ца у Љуко ву обу хва-
ће но про јек том асфал ти ра ња 

свих неас фал ти ра них ули ца 
на тери то ри ји инђиј ске општи-
не.

- Када завр ши мо Инђи-
ју сели мо се на Јар ков це, па 
затим меха ни за ци ја дола зи и 
овде на Љуко во. За три неде-
ље ће Љуко во бити село без 
ијед не неас фал ти ра не ули це 
- рекао је Гак и додао на кра ју, 
да је сада већ тешко про на ћи 

село, где се нешто не ради и 
где не посто је неки инфра-
струк тур ни радо ви.

- Тако ће бити и током целе 
сле де ће годи не. Чиње ни ца 
је да се уве ли ко ради и моја 
жеља, да ће Инђи ја поста ти 
нај ве ће гра ди ли ште у Сре му 
до 2020. годи не се и оства-
ру је - закљу чу је пред сед ник 
општи не Инђи ја. М. Ђ.

Паркинг у Љуко ву

У току су радо ви на изму ља ва њу кори та инђиј-
ске Бари це као при пре ма за поста вља ње каме них 
обло га по иви ца ма овог при род ног добра. Како је 
потвр дио Урош Три фу но вић, пред сед ник Удру же-
ња спорт ских рибо ло ва ца „Бари ца“, радо ве изво-
ди Јав но водо при вред но пред у зе ће „Гало ви ца“ и 
одви ја ју се пред ви ђе ном дина ми ком.

– Сви радо ви тре ба ло би да буду окон ча ни до 
кра ја јуна ове годи не. То је рок који је пред ви ђен 
про јек том и како се одви ја ју ти радо ви, биће у пот-
пу но сти испо што ван – иста као је Урош Три фу но-
вић.

Како су рани је иста кли пред став ни ци Удру же ња 
„Бари ца“, пре самих радо ва 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 и где 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 пред сед ник УСР „Бари це“ и додао, да 
им је и у том послу помо гло ЈВП  „Гало ви ца“.

Он је додао да је риба добро, те да је у будућ но-
сти у пла ну и пори бља ва ње језер це та.

– Сва ка ко да има мо у пла ну додат но пори бља ва-
ње, али о томе ћемо тек при ча ти, када језе ро буде 
у пот пу но сти завр ше но и када буде мо тач но зна ли 
ко ће у буду ће упра вља ти језер це том – каже 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. М. Ђ.

Чишћење Бари це

Кра јем про шле неде ље поче ли 
су радо ви на изград њи водо вод не 
мре же у Ули ци Кне за Мило ша у 
Инђи ји. Након њих, ова ули ца 
доби ће и асфалт, након више од 40 
годи на чека ња. 

Пред сед ник општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак са сарад ни ци ма, 
оби шао је радо ве у петак, 22. мар-
та и том при ли ком иста као, да 
радо ви теку пред ви ђе ном дина ми-
ком захва љу ју ћи одго вор ном и 
пре да ном раду запо сле них у  
„Водо во ду“. 

– Све би текло мно го брже да 
ово пред у зе ће има више рад ни ка. 
Сви они су мак си мал но анга жо ва-

ни, на чему смо им захвал ни. 
Желим да нагла сим да често сти жу 
пита ња да ли ће нека одре ђе на 
ули ца бити асфал ти ра на, још јед-
ном пона вљам да ће све неас фал-
ти ра не ули це доби ти асфалт. Нема 
раз ло га за нестр пље ње! Кон крет-
но, у овој ули ци мешта ни кажу да 
45 годи на чека ју на асфалт, и саче-
ка ти месец-два, спрам тог вре ме на 
није мно го – изја вио је Гак. 

Како је на кра ју рекао пред сед-
ник општи не, бит но је да се сви 
радо ви изве ду ква ли тет но, како би 
један вели ки инфра струк тур ни 
про блем у пот пу но сти  био решен.  

М. Ђ.

Асфалт у Ули ци
Кне за Мило ша

После 40 година стиже водовод и асфалт у Кнеза Милоша
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Усво јен Ста тут

Пред ло же не изме не Ста ту та општи не 
Ста ра Пазо ва, које су у петак 22. мар та 
усво ји ли одбор ни ци локал ног пар ла мен та, 
нај ви ше се одно се на пове ћа ње бро ја 
одбор ни ка са 48 на 53, што је по речи ма 
пред сед ни ка општи не Ђор ђа Ради но ви ћа, 
раци о нал но и одго вор но пре ма гра ђа ни ма, 
јер ће на овај начин један одбор ник да 
засту па од хиља ду до хиља ду и по гра ђа-
на. Већи ном гла со ва усво је на је и Одлу ка о 
буџе ту општи не за ову годи ну. План детаљ-
не регу ла ци је Цен трал не рад не зоне, 
Одлу ка о накна да ма за кори шће ње јав них 
повр ши на, а ком плекс „Пазо вач ки базе ни“ 
поно во је на упра вља ње пове рен ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“. Зеле но све тло 
су доби ли и Про гра ми рада и финан сиј ски 
пла но ви Народ не библи о те ке, Цен тра за 
кул ту ру, Црве ног крста и Тури стич ке орга-
ни за ци је општи не Ста ра Пазо ва, тако ђе ПУ 
„Поле та рац“ и „Радост“, финан сиј ски изве-
шта ји Месних зајед ни ца Нова Пазо ва и 
Ста ри Банов ци.

СВЕТ СКИ ДАН ВОДА 

Пре да ва ње у шко ли
Пово дом Свет ског дана вода који се обе-

ле жа ва 22. мар та, у ОШ „Симе он Ара ниц ки“ 
одр жа но је дру го по реду пре да ва ње о зна-
ча ју вода. Гост - пре да вач био је Нико ла 
Кали нић из Заво да за јав но здра вље Срем-
ска Митро ви ца. Вода чини око 70 одсто 
нашег орга ни зма, у атмос фе ри је има исто 
коли ко и на коп ну, а бли зу две мили јар де 
људи на све ту пије зага ђе ну воду. Ове и још 
мно го дру гих инфор ма ци ја уче ни ци ОШ 
„Симе он Ара ниц ки“ могли су сазна ти на 
пре да ва њу које је одр жа но пово дом обе ле-
жа ва ња Свет ског дана вода. У дана шње 
вре ме вели ки део људ ске попу ла ци је је 
суо чен са про бле ми ма у снаб де ва њу здрав-
стве но исправ ном водом за пиће. Зато 
свест о зна ча ју очу ва ња вода тре ба раз ви-
ја ти код деце од нај ра ни јег пери о да. ОШ 
„Симе он Ара ниц ки“ има међу на род ни ста-
тус еко-шко ле, већ 10 годи на уна зад је еко-
ло шки актив на, а уче ству је и у про јек ти ма 
покра јин ске вла де за чисти је и зеле ни је 
шко ле. Са циљем да се про бу ди свест код 
нај мла ђих о томе, коли ко је вода важна и 
на који начин може сва ки поје ди нац да 
допри не се њеном очу ва њу, и ЈКП „Водо вод 
и кана ли за ци ја“ из Ста ре Пазо ве уочи 
Свет ског дана воде већ неко ли ко годи на 
уна зад држи пре зен та ци је за уче ни ке 
основ них шко ла, а јуче је јед на била у ОШ 
„Симе он Ара ниц ки“ у Ста рој Пазо ви. Вода 
се тро ши више него што би тре ба ло и зато 
над ле жни апе лу ју на њену штед њу. Свет ски 
дан вода Гене рал на скуп шти на Ује ди ње них 
наци ја уста но ви ла је 1992. годи не, а од 

1993. у све ту почи ње обе ле жа ва ње тог 
дату ма с циљем поди за ња све сти о зна ча ју 
и очу ва њу вода и као под сет ник на недо-
ста так воде за пиће у мно гим кра је ви ма 
све та.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Бирам фран цу ски
 

Уче ни ци нижих раз ре да ново ба но вач ке 
Основ не шко ле „Нико ла Тесла“ били су у 
при ли ци да током мар та када се обе ле жа ва 
месец фран ко фо ни је уче ству ју у 45-оми-
нут ним ради о ни ца ма са фран цу ским лек то-
ри ма, које су под ра зу ме ва ле акту ел не 
дина мич не мето де пуне ига ра и уте ме ље не 
на кому ни ка ци ји, а све са циљем да им се 
про бу ди жеља за уче њем овог јези ка. Шест 
лек то ра у Срби ји при ла го ђа ва ју актив но сти 
узра сту, а сва ког пет ка су у дру гој шко ли, 
док су ради о ни це поред четвр та ка наме ње-
не и осма ци ма не били наста ви ли уче ње 
јези ка у и даљем шко ло ва њу. У овој основ-
ној шко ли фран цу ски, као дру ги стра ни 
језик учи пре ко 350 ђака од петог до осмог 
раз ре да са који ма раде два настав ни ка. 
Ради о ни це под нази вом „Бирам фран цу-
ски“ у Вој во ди ни спро во ди Фран цу ски 
инсти тут у Срби ји, а про је кат је подр жа ла и 
Покра јин ска вла да и то у годи ни када се 
обе ле жа ва 180 годи на при ја тељ ства изме-
ђу Срби је и Фран цу ске.

ГИМ НА ЗИ ЈА

Свет ски дан пое зи је

Свет ски дан пое зи је који се обе ле жа ва 
20. мар та уста но вљен је пре тач но 20 годи-
на са циљем да се про мо ви ше чита ње, 
писа ње, обја вљи ва ње и пое зи ја у школ-
ству. Да су ста ро па зо вач ки гим на зи јал ци 
нада ре ни за писа ње пое зи је, али и за кази-
ва ње сти хо ва, потвр да је јав ни час срп ског 
јези ка и књи жев но сти одр жан у холу шко ле 
на којем су се пред ста ви ли реци та то ри 
кази ва ју ћи сво је и сти хо ве сво јих вршња ка 
и позна тих срп ских и свет ских песни ка, а 
ујед но уз лепу реч доче ка ли први про лећ ни 
дан. Него ва ње пое зи је на овај начин орга-
ни зу је се дру гу годи ну за редом, а да дожи-
вљај буде пот пун, није изо стао ни звук 
гита ре којим је отво рен јав ни час. Само ове 
годи не смо тра реци та то ра у овом делу 
Сре ма оку пи ла је око 120 уче сни ка што 
гово ри у при лог томе да је пое зи ја и те како 
акту ел на међу Ста ро па зов ча ни ма, а нај-
мла ђа песни ки ња у овој општи ни, која је 
недав но обја ви ла сво ју збир ку песа ма, има 
све га десет годи на.

АМА ТЕ РСКО СТВАРАЛАШТВО

Зон ска смо тра
У ово го ди шњој селек ци ји за Зон ску смо-

тру ама тер ског драм ског ства ра ла штва 

Сре ма нашле су се чети ри позо ри шне 
пред ста ве из општи не Ста ра Пазо ва. У 
петак 22. мар та чла но ви Ама тер ског драм-
ског позо ри шта „Пепо Крсто” у Сур ду ку 
изве ли су пред ста ву „Сле пи коло сек” по 
тек сту и режи ји Душа на Радој чи ћа, у субо ту 
23. мар та изве де на је пред ста ва „Све о 
жена ма” по тек сту Мира Гавра на у режи ји 
Алек сан де ра Бака у којој игра ју чла но ви 
Ама тер ског позо ри шта „Мир ко Тата ло вић 
Ћира” у Новој Пазо ви, док су у неде љу 24. 
мар та изве ли две пред ста ве: „Ко бри не о 
баби” по тек сту Сава Шко би ћа у режи ји 
Иго ра Пискле у којој игра ју чла но ви Драм-
ског сту ди ја „Бран ко Ради че вић” у Новим 
Банов ци ма и „Ђаво љи чар даш” по тек сту 
Хане Зели но ве у режи ји Ањич ке Балаж у 
изво ђе њу чла но ва Сло вач ког кул тур но-
умет нич ког дру штва „Херој Јан ко Чме лик” и 
Сло вач ког позо ри шта „ВХВ” у Ста рој Пазо-
ви. Селек тор ово го ди шње смо тре је позо-
ри шни реди тељ Зол тан Фрид ман, који ће 
до кра ја мар та погле да ти укуп но 10 пред-
ста ва у Сре му и пред ло жи ти нај бо ље за 
покра јин ску смо тру и фести ва ле. У кон ку-
рен ци ји су пред ста ве из општи на Шид, Ста-
ра Пазо ва, Рума, Срем ска Митро ви ца, Бео-
чин и Пећин ци.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Шахов ско
так ми че ње

Окру жно школ ско так ми че ње у шаху одр-
жа но је у ОШ „Нико ла Тесла“ у Новим 
Банов ци ма. Седам општи на Сре ма, 16 
кате го ри ја и пре ко две сто ти не уче ни ка од 
првог до осмог раз ре да, одме ри ло је сна ге 
у овој игри стра те ги је и кон цен тра ци је. Уче-
ни ци са тери то ри је ста ро па зо вач ке општи-
не оства ри ли су сја јан успех. Од 51 доде-
ље не меда ље, уче ни ци ма ста ро па зо вач ке 
општи не при па ло је 25 - десет злат них 
меда ља оти шло је у Шах клуб „Банов ци – 
Дунав“, а осво је но је и девет сре бр них и 
шест брон за них одлич ја. Сле ди држав но 
так ми че ње, које ће се одр жа ти у мају месе-
цу у Пиро ту.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Усво јен нови Ста тут
У петак 22. мар та одр-

жа на је Сед ни ца Скуп-
шти не Гра да Срем ска 

Митро ви ца. На овој сед ни ци 
је, изме ђу оста лог, доне се на 
одлу ка о новом ста ту ту Гра-
да. Нови ста тут гра да доно си 
већу тран спа ретнтност. 

– Нови ста тут нашег гра да 
је доне сен у скла ду са новим 
зако ном о локал ној само пу-
ра ва. Нај зна чај ни је про ме не 
се одно се на дава ње већих 
овла шће ња гра ђа ни ма при-
ли ком доно ше ња одлу ка у 
вези са јав ним рас пра ва ма, 
пети ци ја, гра ђан ских ини ци-
ја ти ва, рефе рен ду ма, збо-
ро ва и слич но. Све нео п-
ход не инфор ма ци је ће бити 
доступ ни је гра ђа ни ма, гра-
ђа ни ће има ти већи ути цај у 
раду локал них само у пра ва. 
Месне зајед ни це ће има ти 
већа овла шће ња, а Град ско 
пра во бра ни ла штво поста је 
орган Гра да, рекао је пред-
сед ник Скуп шти не Гра да 
Томи слав Јан ко вић. 

Тако ђе, новим ста ту том је 
пред ви ђе но да наци о нал не 
мањи не које живе на про-
сто ру гра да Срем ска Митро-
ви ца има ју од сада пра во 
да истак ну сво ја наци о нал-
на обе леж ја, има ју пра во 
да уче ству ју у одре ђи ва њу 
нази ва ули ца, трго ва и обје-
ка та. У Ста рој Бин гу ли се од 
сада уво де још два слу жбе-
на јези ка,а  то су русин ски 
и сло вач ки. Тако ђе, нови на 
је и то што је сма њен број 
помоћ ни ка гра до на чел ни ка 
са пет на три, а град ско веће 
ће сада има ти девет, уме сто 
доса да шњих 11 чла но ва. 

На овој сед ни ци је изгла-
сан пред лог про јек та о јав-
но-при ват ног парт нер ства  - 
рекон струк ци ја дела систем 
јав не расве те у Срем ској 
Митро ви ци. Овај пред лог 
се одно си и на Мачван ску 
Митро ви цу и Лаћа рак. Пла-
ни ра се да се ура ди заме на 
јав них све тиљ ки ЛЕД расве-
том, како би се доби ла што 
већа уште да.

– Заме на јав не расве-
те у Срем ској Митро ви ци, 
Мачван ској Митро ви ци и 
у Лаћар ку доне ће вели-
ку уште ду потро шњи елек-
трич не енер ги је, али вели ку 
уште ду и у буџе ту. Укуп но 
потро ши мо око 70.000.000 
дина ра на расве ту, кон крет-
но, у Срем ској Митро ви ци 

тро шак је 35 мили о на дина-
ра. Заме ном посто је ћих 
све тиљ ки тај износ би тре-
ба ло да буде седам мили-
о на дина ра. Парт нер, који 
буде заме њи вао све тиљ ке, 
у буду ће ће мора ти да за 48 
сати укло ни квар, а финан-
си ра ће се из доби је не уште-
де. Дакле, нема заду же ња у 
буџе ту, рекао је гра до на чел-
ник Вла ди мир Сана дер. 

Тако ђе, овом при ли ком је 
изгла са на и одлу ка о изме-
на ма и допу на ма одлу ке о 
рад ном вре ме ну трго вин-
ских, уго сти тељ ских и занат-
ских обје ка та у Срем ској 
Митро ви ци. Сада сви они 
објек ти, који про да ју хра ну и 
пиће, мора ће сво је објек те 
да затво ре од један до пет 
часо ва викен дом, а рад ним 
даном од 24 часа до пет сати. 
Пре ма речи ма гра до на чел-
ни ка Вла ди ми ра Сана де ра, 

ова ква одлу ка је доне се на 
како би се сма њи ло оку пља-
ње након изла за ка из уго сти-
тељ ске објек те у пека ре или 
дру гим објек ти ма брзе хра не. 

– Након изла за ка из кафи-
ћа, често дола зи до оку пља-
ња у раз ли чи тим објек ти ма 
који про да ју хра ну, а тада 
дола зи до туча, уоп ште, до 
нару ша ва ња јав ног реда 
и мира. Ми ова квом одлу-
ком жели мо то да спре чи мо. 
Сма тра мо да је то добро за 
без бед ност свих гра ђа на 
Срем ске Митро ви цу, али и 
имо ви ну физич ких и прав них 
лица, рекао је гра ди на чел-
ник. 

Град ски одбор ник је Мир-
ко Циврић је овом при ли ком 
навео да би у скла ду са овом 
одлу ком, тре ба ло про ме ни ти 
и рад но вре ме неде љом свих 
трго вин ских лана ца.

– У раз го во ру са мно гим 

гра ђа ни ма који раде у трго-
ви на ма, сма трам да је добро 
покре ну ти ини ци ја ти ву како 
би се неде љом огра ни чи ло 
рад но вре ме трго ва ца или 
у пот пу но сти забра ни ло. С 
дру ге стра не, мла ди алко-
хол купу ју упра во у то вре ме, 
вре ме викен да, и то дово ди 
до про бле ма. Сма трам да би 
било добро да се отво ри рас-
пра ва у вези са тим или раз-
ми сли ти о овој теми, навео је 
Циврић.

Гра до на чел ник је навео 
да као човек подр жа ва такву 
ини ци ја ти ву и да ће се она 
ува жи ти. Међу тим, посто-
ји још јед но пита ње, а то је 
коли ко и како би трго вин ске 
лан це таква одлу ка угро зи ла.

На овој сед ни ци Скуп шти-
не Гра да је доне се на одлу ка 
о рено ви ра њу фаса да обје-
ка та на Жит ном тргу. 

– У про гра му обно ве Жит-

Са сед ни це

Вла ди мир Сана дер Томи слав Јан ко вић Мир ја на Вашут
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ног трга јесте и обно ва фаса-
да згра да на Жит ном тргу. С 
обзи ром на то да се ради о 
про стор ној цели ни од вели ког 
зна ча ја, сви објек ти на спо-
ме ну том тргу су од кул тур ног 
зна ча ја. То ће бити обим ни 
захва ти на тим фаса да ма, јер 
су објек ти доста угро же ни и 
дуго годи на није ништа ула га-
но у њихов изглед. Будући да 
се ради о Скуп шти на ма ста-
на ра, то јест, објек ти ма који 
има ју више вла сни ка, Град 
ће обно ви ти нај пре оне које 
су нај у гро же ни је. То је нај-
пре род на кућа Ћире Миле-
ки ћа, првог гра до на чел ни ка 
Срем ске Митро ви це, која 
је репре зент архи тек ту ре и 
кул ту ре тога доба. Затим, ту 
су и куће пре ко пута род не 
куће Ћире Миле ки ћа. Радо-
ви ће бити запо че ти и току 
ове годи не, рекао је Љуби ша 
Шула ја, дирек тор Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка у Срем-
ској Митро ви ци.

Град ски одбор ни ци су 
овом при ли ком изгла са-
ли пре дог одлу ке о изра ди 
изме на и допу на пла на гене-
рал не регу ла ци је цели на 2 - 
источ ног дела гра да Срем ска 
Митро ви ца и пред лог одлу-
ке о изра ди пла на детаљ не 
регу ла ци је цен трал ног дела 
насе ља Лаћа рак.

– Још 2018. годи не је овај 
план рађен и донет у Скуп-
шти ни. У току спро во ђе ња 
тог пла на, уви де ли смо да 
је дошло до неких тех нич-
ких недо ста та ка. Сто га је 
Град одлу чио да нам дозво-
ли изме ну тог пла на. Када 
гово ри мо о пла ну детаљ не 
регу ла ци је цен трал не зоне 
насе ља Лаћа рак, нагла си ла 
бих да обу хват чине чети ри 
бло ка у основ ном крсту ули-
ца. Овај пла ни би тре ба ло да 
доне се да се та цен трал на 
зона мало више урба ни зу је. 
Поку ша ће се да се рас те ре ти 
сао бра ћај у Лаћар ку, посеб-
но у глав ној ули ци, наве ла 
је Мир ја на Вашут, дирек то-
ри ца „Урба ни зма“ у Срем ској 

Митро ви ци.
Поред ових тача ка днев ног 

реда, на сед ни ци су изгла-
са ни и изве шта ји о раду за 
2018. годи ну уста но ва из 
обла сти кул ту ре, спор та и 
тури зма, изве штај о раду и 
финан сиј ском посло ва њу за 
2018. годи ну ЈКП „Топли фи-
ка ци ја“, изве штај о извр ше-
њу про гра ма посло ва ња ЈП 
„Урба ни зам“. Затим, доне та  
је одлу ка о поди за њу спо ме-
ни ка Ћири Миле ки ћу, пред-
лог одлу ке о изме ни одлу ке 
о при сту па њу Гра да Срем-
ска Митро ви ца наци о нал ној 
асо ци ја ци ји локал них кан-
це ла ри ја за мла де, пред лог 
одлу ке о рас по де ли доби ти 
за 2018. годи ну ЈП „Топли фи-
ка ци ја“. Тако ђе, изгла сан је 
изве штај о раду Аген ци је за 
рурал ни раз вој за 2018. годи-
ну, али и изве шта ји о ста њу 
без бед но сти сао бра ћа ја за 
пери од од 1. јану а ра до 30. 
јуна 2018. годи не и ста њу 
без бед но сти сао бра ћа ја за 
2018. годи ну. Изгла са ни су 
и пред лог одлу ке о ускла-
ђи ва њу про стор ног пла на 
тери то ри је Гра да Срем ска 
Митро ви ца до 2028. годи не, 
пред лог одлу ке о доно ше њу 
пла на детаљ не регу ла ци је 
рад не зоне Север 3 у Срем-
ској Митро ви ци, пред лог 
одлу ке о доно ше њу ПДР-а 
за изград њу под си сте ма за 
навод ња ва ње Попо ва бара у 
Мар тин ци ма, али и пред лог 
одлу ке о изме на ма и допу на-
ма одлу ке о пра ви ма гра ђа на 
у обла сти соци јал не зашти-
те, као и пред лог про гра ма 
поста вља ња мањих мон та-
жних и дру гих обје ка та на 
јав ним повр ши на ма. Поред 
ових тача ка днев ног реда, 
на сед ни ци Град ске скуп-
шти не у Срем ској Митро ви-
ци донет је пред лог реше ња 
о оту ђе њу непо крет но сти из 
јав не сво ји не Гра да Срем ска 
Митро ви ца у поступ ку јав ног 
над ме та ња, пред лог реше ња 
о при ба вља њу непо крет но-
сти у јав ну сво ји ну неп о сред-
ном погод бо м уз надок на ду 
и то пар це ла 396/1 и 396/14 
Мачван ска Митро ви ца, пред-
лог закључ ка о покре та њу 
поступ ка оту ђе ња непо крет-
но сти из јав не сво ји не Гра да 
јав ним над ме та њем - дво со-
бан стан у послов ној згра-
ди на Тргу Ћире Миле ки ћа, 
број 10, пред лог реше ња о 
утвр ђи ва њу пре стан ка пра ва 
кори шће ња фон да за деч ју 
зашти ту на објек ту сагра ђе-
ном на парцели број 2203/0 
К.О. Срем ска Митро ви ца, као 
и избо ри и име но ва ња.

З. Попо вић
Љуби ша Шула ја

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА ШИД 

Мотор за поли циј у
Чла но ви Општин ског 

већа, одр жа ли су у 
петак, 22. мар та сед-

ни цу на којој су рас пра вља-
ли о обим ном днев ном реду 
који је имао 76 тача ка. Нај-
ве ћи број тача ка одно сио се 
на рад свих 19 месних зајед-
ни ца за про шлу годи ну, као 
и финан сиј ске пла но ве и 
про гра ме за ову годи ну. Раз-
ма тра ни су и изве шта ји о 
реа ли за ци ји годи шњих про-
гра ма посло ва ња у прет ход-
ној годи ни јав них пред у зе ћа, 
као и Изве штај о извр ше њу 
рас хо да пред школ ске уста-
но ве „Јели ца Ста ни ву ко вић 
Шиља” за 2018. годи ну.

По завр шет ку сед ни це 
изја ву је дао Мита Авра мов, 
члан Општин ског већа.

– Општи на доби ја од сао-
бра ћај них пре кр ша ја 30 
одсто сред ста ва, то се „ули-
ва” у општин ски буџет, па је 
Веће доне ло одлу ку да се 
купи један мотор поли циј-
ској ста ни ци, мар ке „јама-
ха”, тако да ће наша сао-
бра ћај на поли ци ја моћи да 

делу је пре вен тив но. Веће је 
одлу чи ло да иза ђе у сусрет 
и зах те ви ма уче ни ка и сту-
де на та који пости жу изу зет-
не резул та те и да им омо гу-
ћи да то и наста ве, дакле да 
издво ји одре ђе на сред ства. 
Били су ту и зах те ви за пут-
не тро шко ве ђака, и то смо 
одо бри ли. Општи на тре ба 
да пома же сво јим гра ђа ни-
ма – обја снио је Авра мов.

Сви изве шта ји о раду су 
усво је ни. Скуп шти на је пла-
ни ра на за петак, 29. март.

 Д. П.

Мита Авра мов

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Штрајк у Митро сре му

Запо сле ни у Митро сре-
му у Срем ској Митро-
ви ци, чла но ви Саве-

за само стал ног син ди ка та 
Срби је рад ни ка, у сре ду 20. 
мар та орга ни зо ва ли су 
штрајк због неис пла ће них 
зара да. Рад ни ци, њих 200, 
су испред дирек ци је пред-
у зе ћа пору чи ли да не оду-
ста ју од штрај ка док се не 
испла те зара де за децем-
бра и јану ар, док је рок за 
испла ту фебру ар ске пла те 
крај мар та. 

Пре ма речи ма пред сед-
ни ка син ди ка та Сте ве Јова-

но ви ћа, рад ни ци су били 
довољ но стр пљи ви, завр-
ши ли су јесе ње радо ве, али 
док им се пла те не испла те, 
неће наста ви ти са про лећ-
ном сетвом.

Митро сре мом до окон ча-
ња поступ ка про тив Дара ка 
Шари ћа упра вља Дирек ци-
ја за упра вља ње оду зе том 
имо ви ном Мини стар ства 
прав де. Ина че,  у наред-
ним дани ма тре ба ло би да 
се посе је око 4.000 хек та ра, 
а на Митро сре мо вој фар ми 
има 10.000 грла сто ке.

С. Ц.

ТРА ЖЕ ЗАО СТА ЛЕ ПЛА ТЕ: Рад ни ци
испред дирек ци је Митро сре ма
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РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ЖЕЛЕ ЗНИЧ КЕ СТА НИ ЦЕ

Уско ро ста ри обје кат
доби ја нови сјај

Про шле годи не смо 
обно ви ли три де се так 
желе знич ких ста ни ца 

широм Срби је,
ове годи не те

актив но сти
наста вља мо. Овај
обје кат у Срем ској 

Митро ви ци је
нај зах тев ни ји. Недав но 

смо од изво ђа ча
радо ва доби ли

инфор ма ци ју да ће ти 
радо ви бити мно го 
брже завр ше ни, за 

неких 45 дана, рекао је 
Ненад Ста ни са вље вић

Кра јем 2018. годи не запо че ти су 
радо ви на рекон струк ци ји Желе-
знич ке стра ни це у Срем ској 

Митро ви ци. Овај обје кат је сагра ђен 
још 1945. годи не као прва желе знич ка 
ста ни ца у тада шњој Југо сла ви ји. Већег 
ула га ња до сада није било. У уто рак 
19. мар та радо ве су оби шли гра до-
на чел ник Вла ди мир Сана дер и порт-
па рол Инфра струк ту ре Желе зни це 
Срби је Ненад Ста ни са вље вић. Пре-
ма речи ма Нена да Ста ни са вље ви ћа, 
прво бит но је пред ви ђе но да ће радо ви 
тра ја ти шест месе ци, међу тим, доби је-
на је потвр да да ће овај обје кат бити 
рекон стру и сан за 45 дана.  

 – Изград ња желе знич ке инфра-
струк ту ре данас је јед но од нај ве ћих 
гра ди ли шта у Срби ји и један од зна-
чај них сег ме на та је и уре ђе ње желе-
знич ких ста ни ца. Про шле годи не смо 
обно ви ли три де се так желе знич ких 
ста ни ца широм Срби је, ове годи не те 
актив но сти наста вља мо. Овај обје-
кат у Срем ској Митро ви ци је нај зах-
тев ни ји. Недав но смо од изво ђа ча 
радо ва доби ли инфор ма ци ју да ће ти 
радо ви бити мно го брже завр ше ни, за 
неких 45 дана. Вред ност радо ва је око 
33.000.000 дина ра и. Ради се пот пу на 
рекон струк ци ја ста ни це, фаса да, уну-
тра шње уре ђе ње, пар тер но уре ђе ње, 
осве тље ње, хидро и тер мо изо ла ци ја, 
обја шња ва Ста ни са вље вић.

Тако ђе, Ненад Ста ни са вље вић је 
рекао да ће се води ти рачу на о аутен-
тич но сти самог објек та, али да ће нови 
изглед желе знич ке ста ни це има ти и 
еле мен те савре ме но сти.

Грдо на чел ник Вла ди мир Сана дер је 
навео да је рекон струк ци ја овог објек-
та у ства ри део про јек та који је Град 
Срем ска Митро ви ца запо чео уре ђе-
њем Жел ке знич ке ули це, као и да је 
вео ма захва лан на изу зет ној сарад њи 
са Желе зни ца ма Срби је.

Вла ди мир Сана дер

Радо ви у току
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– Зајед но са Желе зни цом Срби је 
ћемо зао кру жи ти про је кат уре ђе ња 
овог дела гра да. Пру жни пре лаз Мала 
Босна  је вели ки про блем у нашем гра-
ду. Пре две годи не смо ура ди ли про-
је кат рекон струк ци је тог пру жног пре-
ла за, доби ли смо гра ђе виснку дозво лу 
и то је пре да то Желе зни ца ма Срби је. 
Спро ве ден је већ посту пак набав ке и 
иза бран је изво ђа ч, а у наред них месец 
до два дана оче ку је мо да ће радо ви и 
тај пре лаз бити рекон стру и сан. То ће 
бити један савре ме ни и уре ђен пру жни 
пре лаз са гуме ним пане ли ма, пре ла зи-
ма за бици кли сте и пеша ке са новим 
рам па ма. 

Гра до на чел ник је наја вио да ће пру-
жном пре ла зу Лаћа рак бити додат део 
за пеша ке пре ко коло се ка и то када 
се буде радио пру жни пре лаз у Малој 
Босни.  

З. Попо вић

Ненад Ста ни са вље вић

Поста вљен беха тон 

СРЕМСКА ПРИ ВРЕД НА КОМО РА

Сед ни ца Пар ла мен та 
при вред ни ка
Пета сед ни ца Пар ла мен та при-

вред ни ка одр жа на је у уто рак, 
19. мар та у Реги о нал ној при-

вред ној комо ри Срем ског окру га у 
Срем ској Митро ви ци.

Сед ни ца је сазва на због пред ста-
вља ња нови на у про гра ми ма Фон да 
за раз вој Срби је  и тема ма веза ним 
за при вред на кре та ња у Сре му.

Држав ни секре тар Мини стар ства 
при вре де, Бра ни мир Сто ја но вић је 
при су ство вао Скуп шти ни ПК Сре ма, 
како би се оства ри ла боља кому-
ни ка ци ја са при вре дом. Изра зио је 
задо вољ ство посто је ћим, али како 
је рекао, увек може боље.

– Може мо бити задо вољ ни резул-
та ти ма, али наш зада так јесте да 
увек тежи мо ка бољем. Мини стар-

ство при вре де са вели ком пажњом 
ослу шку је шта је то што при вред-
ни ци има ју да кажу. Саслу ша мо сва 
мишље ња и про бле ме, и у скла ду са 
тим ускла ђу је мо сво је актив но сти – 
каже Сто ја но вић.

О тим новим про гра ми ма и актив-
но сти ма, држав ни секре тар је рекао 
да ће Мини стар ство при вре де 
наста ви ти да ства ра амби јент ста-
бил но сти, јер је позна то да капи тал 
дола зи само где су поли тич ки усло-
ви повољ ни.   

– Сви реги о ни има ју сво је спе ци-
фич но сти, наша је пот пу на посве ће-
ност да доби ја мо нове инфор ма ци је 
и одр жа ва мо интен зив ну кому ни ка-
ци ју, ако жели мо да пра ти мо корак, 
мора мо бити при сут ни. Усло ви се 
мења ју и у све ту и ми мора мо да се 
мења мо – изме ђу оста лог је рекао 
Бра ни мир Сто ја но вић.

Из Фон да за раз вој Репу бли ке 

Срби је, скуп шти ни је при су ство ва-
ла дирек тор ка Сек то ра кре дит них 
гаран ци ја Џеви да Нин ков. Гово ри ла 
је о про гра ми ма и појед но ста вље ној 
доку мен та ци ји у вези кре ди та.

– Фонд за раз вој реа ли зу је ове 
годи не три про гра ма. Редов ни про-
грам, већ 35 годи на се реа ли зу је и 
два врло инте ре сант на про гра ма у 
сарад њи са Мини стар ством при вре-
де,  која има ју и део бес по врат них 
сред ста ва, Про грам подр шке пред-
у зет ни штву кроз раз вој не про јек те и 
Про грам подр шке почет ни ци ма. Ове 
годи не Фонд је одво јио укуп но седам 
мили јар ди дина ра кре дит них сред-
ста ва – рекла је Џеви да Нин ков.

Раз вој ну аген ци ју Срби је (РАС) 
пред ста вља ла је Миле на Радо вић, 

савет ни ца за инве сти ци је, која је 
пред ста ви ла нову Уред бу о под сти-
ца ју на инве сти ци је и запо шља ва ње 
рад ни ка, доне ту почет ком ове годи-
не.

– Циљ Уред бе је појед но ста вљи-
ва ње про це ду ре, нови на у одно су 
на прет ход ну годи ну је нова Уред-
ба која се одно си на пре храм бе ну 
инду стри ју. Пози ва мо про из во ђа че 
из ових кра је ва, да се упо зна ју са 
нашом пре зен та ци јом и инфор ми шу 
на нашем сај ту, да се обра те РАС са 
добр ом бизнис иде јом – изја ви ла је 
Радо вић.

Пре драг Муј кић, дирек тор Срем-
ске при вред не комо ре потру дио се 
да саста нак са позва ним при вред-
ни ци ма буде инте ре сан тан, како са  
висо ко пози ци о ни ра ним гости ма на 
састан ку, тако и са новим при вред-
ним тема ма.

Г. Томац

Са сед ни це
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ОПШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСО БА МА СА ДАУ НО ВИМ  СИН ДРО МОМ

Сим бо ли ка бало на

У четвр так, 21. мар та 
Општин ско удру же ње 
за помоћ осо ба ма са 

Дау но вим син дро мом,  пово-
дом Свет ског дана осо ба са 
овим син дро мом, орга ни зо-
ва ло је пушта ње у ваздух 
бало на у разним боја ма. 
Испред про сто ри ја Удру же-
ња, у Декан ским башта ма, 
деца, њихо ви роди те љи, 
као и вас пи та чи и дру ги 
гости, поде ли ли су овај тре-
ну так пун сим бо ли ке.

При сут не је поздра вио 
Воји слав Мир нић, начел ник 
за соци јал ну и здрав стве ну 
зашти ту у локал ној само у-
пра ви.

– Ово је при ли ка да све 

наше сугра ђа не под се ти мо, 
да су осо бе са Дау но вим 
син дро мом јед ни од нас, да 
им је потреб на пажња као и 
дру гој деци. Град ска упра-
ва, кроз низ услу га соци јал-
не зашти те поку ша ва да им 
пру жи нај бо љу могу ћу подр-
шку и помоћ, како њима, 
тако и њихо вим роди те љи-
ма – рекао је Мир нић.

У врло емо тив ном гово-
ру, секре тар Удру же ња и 
роди тељ дете та са овим 
син дро мом Радо ван Кекић, 
захва лио се свим при сут ним 
гости ма, исти чу ћи наро чи то 
нови на ре, рекав ши да су 
они „прва сила“, не „сед ма“. 
Пишу ћи о овом про бле му, 

јави ли су се спон зо ри, као 
при мер наво ди бро до гра ди-
ли ште „Ваха ли“ и Кри сти ну 
Анђел ко вић, захва љу ју ћи 
који ма су опре мље не про-
сто ри је Удру же ња. Захва-

лио се и дру гим људи ма 
добре воље и вели ког срца.

– Кори стим при ли ку да 
чести там овај дан свим 
осо ба ма са Дау но вим син-
дро мом на све ту. Нећу ону 
фра зу да сва ки дан буде 
21. март! То сва ки дан овим 
осо ба ма смо ми роди те љи.  
Жели мо да се Дау нов син-
дром свр ста у инва лид не 
кате го ри је, као што је то у 
све ту, како би има ли дру га-
чи ји трет ман и орга ни за ци ју 
и од стра не локал них вла-
сти, при вред них орга ни за-
ци ја и држа ве уоп ште – апе-
ло вао је Кекић.

Деца, као сва деца на 
про сла ва ма - неко је пла-
као, неко се љутио, они рас-
по ло же ни су уз сок и песму, 
игра ли.

Г. Томац

Радо ван КекићВоји слав Мир нић



2127. MART 2019.  M NOVINE

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ПРЕ ВЕН ТИВ НИ ПРЕ ГЛЕД СЛУ ХА

Код лека ра и нео си гу ра на лица
У Општој бол ни ци орга ни зу ју се пре-

вен тив ни пре гле ди слу ха у амбу-
лан ти ото ри но ла рин го ло ги је и 

то од 18. до 22. мар та. Док тор Сини ша 
Радо ва но вић, начел ник Слу жбе ОРЛ и 
МФХ, је у обра ћа њу за меди је навео да 
су ови пре гле ди одлич но сми шље ни, јер 
могу доћи и паци јен ти који нема ју здрав-
стве но оси гу ра ње. Тако ђе, пре вен ти ва је 
вео ма важна, јер се слух не може вра ти-
ти ника квом тера пи јом. 

– Већ после 50. годи не дола зи до 
оште ће ња слу ха, који се нај че шће огле-
да зуја њем у уши ма. У послед ње вре ме 
је поме ре на ста ро сна гра ни ца и у том 
сми слу и код мла ђих људи може доћи до 
оште ће ња слу ха. Узро ци могу бити  изло-
же ност буци или гла сној музи ци. Ова кви 
пре гле ди су добра пре вен ти ва, јер се 
поме ра гра ни ца када би се евен ту ла но 
добио слу шни апа рат. Важно је на вре-
ме уве сти тера пи ју да не дође до губит ка 
слу ха, рекао је Радо ва но вић.

До четврт ка 21. мар та пре гле да но је 
око 30 паци је на та, а др Дра ган Мало ба-
бић сма тра да ће се тај број и пове ћа ти.

– Као гине ко глог, желим да овом при-
ли ком поздра вим све буду ће мај ке и да 
истак нем да се у нашој блни ци спро во-
ди стал на про ве ра слу ха код све ново-
ро ђе не деце, посе ду је мо два савре ме на 
уре ђа ја, тако да сва деца која изла зе из 
наше бол ни це заси гур но зна мо да ли 
чују или не, иста као је Мало ба бић. З. П.

У Шиду ће током три викен да, пре-
ма пре по ру ци Мини стар ства здра вља, 
у Дому здра вља бити спро ве де ни пре-
вен тив ни пре гле ди на оде ље њу ото ри-
но ла рин го ло ги је. Током првог тер ми на 
пре гле да но је 14 паци је на та. Пре гле ди 
су били наме ње ни сви ма, дакле и они-
ма који има ју здрав стве ну књи жи цу, као и 

они ма који је не посе ду ју. Пре ма пода ци-
ма др Гор да не Тума рић, само један паци-
јент је имао уре дан налаз, док је код дру-
гих утвр ђе но оште ће ње слу ха од 14 до 
93 посто, а један паци јент је за слу шни 
апа рат. Пре вен тив ни пре гле ди у про ве ри 
здра вља су изу зет но важни, па сва ка ко 
тре ба иско ри сти ти ову при ли ку. Д. П. 

Прегледи у Шиду

Пре гле ди слу ха и за нео си гу ра на лица

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Дан бор бе про тив рака дој ке
У нашој земљи се 20. мар-

та обе ле жа ва Наци о-
нал ни дан бор бе про тив 

рака дој ке. У Дому здра вља 
„Рума“ смо пово дом овог дана 
орга ни зо ва ли штанд у уста но-
ви, на којем смо дава ли саве те 
о зна ча ју пре вен ци је и раног 
откри ва ња рака дој ке, али и 
дру гих малиг них боле сти, при 
чему је дељен здрав стве но- 
вас пит ни мате ри јал о зна ча ју 
и пра ви ма на пре вен тив не и 
скри нинг пре гле де. Малиг не 
боле сти су у стал ном пора-
сту, чему допри но си већи број 
фак то ра (зага ђе ње живот не 
сре ди не, непра вил на исхра на, 
гоја зност, пуше ње, стрес) 

Циљ саве та, уз поде лу 
штам па ног мате ри ја ла је поди-
за ње све сти о зна ча ју редов-
них пре вен тив них и скри нинг 
пре гле да, што отва ра могућ-
ност за бла го вре ме но откри ва-
ње ризи ка, а тиме и поја ча ни 
здрав стве ни над зор, откри ва-
ње боле сти у раној фази, чиме 
се пости же висок про це нат 
лече ња ових боле сти.

Општи на Рума, то јест Дом 
здра вља „Рума“ као носи лац, 
спро во ди орга ни зо ва ни скри-
нинг раног откри ва ња рака 
дој ке. У пери о ду од мар та 

2014. до мар та 2019. годи не 
позва но је на скри нинг мамо-
гра фи ју (2014 и 2015. опор ту-
ни, а од 2016. и орга ни зо ва ни 
скри нинг) 8.295 жена ста ро сти 

од 40-74 годи не. Ода зва ло се 
4.613, што је нешто мало више 
од 50 одсто и у тих пет годи-
на откри ве на су и пато хи сто-
ло шки потвр ђе на 23 слу ча ја 
малиг ног обо ље ња дој ки.

„Нове смер ни це Свет ске 
здрав стве не орга ни за ци је 
(СЗО) има ју за циљ да побољ-
ша ју шан се за пре жи вља ва ње 
људи који живе са раком, тако 
што ће усме ри ти здрав стве-
не слу жбе да се фоку си ра ју 
на рано дијаг но сти фи ко ва ње 
и лече ње ове боле сти. Један 
од про бле ма је што се мно ги 
слу ча је ви рака откри ва ју пре-
ка сно.“

– Још јед ном пози ва мо 
жене, али и све оста ле паци-
јен те, да се инфо р ми шу о сво-
јим пра ви ма на пре вен ци ју и 
рано откри ва ње боле сти код 
сво јих иза бра них лека ра и 
ода зо ву се на упу ће не пози-
ве, и да у исто вре ме нашим 
сугра ђа ни ма и паци јен ти ма 
поже ли мо добро здра вље, 
иста кла је др Јеле на Сто ја нац 
Мра че вић.
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НОВА ТУРИ СТИЧ КА АТРАК ЦИ ЈА

Зелени змај у Купинову

У дво ри шту Етно-куће „Пут ник“ у 
Купи но ву, седи шту Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Пећин-

ци,19. мар та одр жа на је све ча на про-
мо ци ја новог елек трич ног мини бу са 
назва ног „Зеле ни змај“ у част срп ског 
деспо та који је сто ло вао у Купи ни ку, 
Вука Гргу ре ви ћа Бран ко ви ћа - леген-
дар ног Зма ја Огње ног Вука. 

Како је иста кла Љуби ца Бошко вић, 
дирек тор ка ТО општи не Пећин ци, јед-
но днев на тури стич ка рута кроз пећи-
нач ку општи ну завр ша ва се упра во у 
Купи но ву, а елек трич ни мини бус умно-
го ме ће допри не ти уна пре ђе њу тури-
стич ке пону де.

– С обзи ром на то да ми већ пар 
годи на има мо раз ра ђе ну јед но днев ну 
тури стич ку руту кроз општи ну Пећин-
ци, током које су тури сти у при ли ци да 
виде број не лока ли те те, елек трич ни 
мини бус, који је у духу нашег сло га на 
„Пре део где при ро да грли исто ри ју“ 
биће пра ва атрак ци ја, посеб но за децу 
од пред школ ског до основ но школ ског 
узра ста, која су наши нај че шћи посе ти-
о ци. Са „Зеле ним зма јем“, тури сти ће 
бити у при ли ци да се возе кроз шуме 
Купи но ва на две тра се. Прва, кра ћа 
тра са је од Етно-куће „Пут ник“ до реке 
Саве, док ће дру гом тра сом тури сти 
бити у при ли ци да се возе од Етно- 
куће до План ди шта – рекла је Бошко-
вић и дода ла, да елек трич ни мини бус 
„Зеле ни змај“, осим што пред ста вља 
атрак ци ју за тури сте, у исто вре ме не 
зага ђу је при ро ду, што је од суштин ског 
зна ча ја буду ћи да се Купи но во нала зи 
на самом обо ду Спе ци јал ног резер ва-
та при ро де Обед ска бара.

Ново еко ло шко вози ло све ча но је 
у рад пустио пред сед ник пећи нач ке 
општи не мр Жељ ко Трбо вић, након 

чега су при сут ни гости и меди ји има-
ли при ли ку да се пре ми јер но про во за ју 
јед ном од тра са на који ма ће „Зеле ни 
змај“ убу ду ће сао бра ћа ти. 

– Наш циљ је да раз ви ја мо општи-
ну Пећин ци у три стра те шка прав ца 
- инду стри ја, пољо при вре да и тури-
зам. Нажа лост ова гра на раз во ја наше 
општи не је у прет ход ном пери о ду 
била доста запу ште на. Спе ци јал ни 
резе р ват при ро де Обед ска бара, као 
посе бан бисер при ро де, нала зи се на 
тери то ри ји наше општи не и ми тре ба 
да иско ри сти мо све њего ве потен ци-
ја ле. У Обре жу уско ро почи ње град-
ња модер ног визи тор ског цен тра, а са 
мини стар ком гра ђе ви нар ства, сао бра-
ћа ја и инфра струк ту ре Зора ном Михај-
ло вић, недав но смо дого во ри ли рекон-
струк ци ју две сао бра ћај ни це, које са 
две раз ли чи те стра не наше општи не, 
воде ка Купи но ву и Обре жу. Тако ђе, 
вели ки потен ци јал овог кра ја су и тер-
мал ни изво ри који пру жа ју могућ ност 
за раз вој бањ ског тури зма – изја вио је 
први човек пећи нач ке општи не, који се 
ујед но захва лио пред став ни ци ма СДЦ 
и РРА Срем на допри но су који су дали 
раз во ју тури зма у нашој општи ни.

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци је елек трич ни мини бус доби-
ла у окви ру про гра ма „Подр шка реги-
о нал ном и рурал ном раз во ју у Срби ји 
(2015-2019)“ који финан си ра Швај цар-
ска аген ци ја за раз вој и сарад њу (СДЦ) 
и про јек та „Цикло ту ри змом ка рурал-
ном и реги о нал ном раз во ју Сре ма“ на 
којем је воде ћи парт нер била Реги о-
нал на раз вој на аген ци ја Срем (РРА 
Срем).

– Глав на тема овог про јек та је био 
раз вој цикло ту ри зма и раз вој еко ту-
ри зма на тери то ри ји Сре ма. Општи на 

Пећин ци је дока за ла и пока за ла да 
има раз вој ну визи ју и зато смо наба-
ви ли ово еко ло шко вози ло које ће 
помо ћи раз во ју одр жи вог тури зма у 
општи ни. Вели ки потен ци јал и богат-
ство Обед ске баре и реке Саве ће при-
ву ћи тури сте који овде тре ба да дођу и 
да ужи ва ју у непо сред ном кон так ту са 
при ро дом. Укуп на вред ност про јек та 
изно си 350 хиља да швај цар ских фра-
на ка, кон крет но ово вози ло је кошта ло 
око 12 хиља да швај цар ских фра на ка, а 
ми са Обед ском баром има мо још пла-
но ва и овде неће мо ста ти – иста као је 
дирек тор РРА Срем, Милан Мирић.

Про мо ци ји при су ство ва ли су, поред 
пред став ни ка пећи нач ке локал не 
само у пра ве, ТО Пећин ци и РРА Срем, 
још и дирек то ри ца ТО Вој во ди не Ната-
ша Павло вић и пред став ни ци Швај-
цар ске аген ци је за раз вој и сарад њу, 
као и број ни гости. 

Током свог обра ћа ња, пред став-
ник СДЦ Џон Гала гер рекао је да 
је, када се 2015. годи не вра тио у 

Срби ју да ради за СДЦ на овом про-
јек ту, био оду ше вљен када је видео да 
је један од воде ћих парт не ра на овом 
про јек ту РРА Срем, која је са међу-
оп штин ском гру пом ода бра ла еко ту-
ри зам као један од сво јих при о ри те-
та, упра во због пре ле пе при ро де која 
посто ји у Обед ској бари, Фру шкој гори 
и Заса ви ци.

– И зато је ова инве сти ци ја бит на, јер 
сва ки пут када смо дола зи ли Љуби ца 
је исти ца ла коли ко је при ро да важна и 
коли ко је важно зашти ти је и ужи ва ти 
у њој, а ово вози ло нам омо гу ћа ва да 
истра жу је мо ово пре див но место без 
реме ће ња живот не сре ди не. Али, као 
што Милан и Љуби ца често исти чу, 
ово је тек поче так – рекао је Гала гер.

Са про мо ци је мини бу са
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ШИМА НОВ ЦИ: ПОВОЉ НО ПРИ ВРЕД НО ОКРУ ЖЕ ЊЕ ЗА ИНВЕ СТИ ТО РЕ

Нов послов ни про стор
Пред сед ник општи не 

Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић оби шао је, у 

четвр так 21. мар та, гра ди-
ли ште фир ме „Поп Инвест 
СРБ“ доо у Шима нов ци-
ма, где на повр ши ни од 10 
хиља да ква дра та ниче нови 
послов но-мага цин ски про-
стор. Са токо ви ма град ње и 
о самој фир ми, пред сед ни-
ка је упо знао вла сник „Поп 
Инве ста“ Мом чи ло Попо-
вић, а пре ма њего вим речи-
ма фир ма је недав но реги-
стро ва на за скла ди ште ње и 
про да ју гра ђе вин ског мате-
ри ја ла, пре 60 дана је доби-
је на гра ђе вин ска дозво ла, а 
пре десе так дана су поче ли 
радо ви на изград њи послов-
но-мага цин ског про сто ра.

– У Бања Луци имам фир му 
која се бави скла ди ште њем 
гра ђе вин ског мате ри ја ла 
и инве сти рам у послов но-
стам бе не објек те, а оду век 
сам желео да један део свог 
капи та ла пре не сем у Срби ју. 
Одлу чио сам се за општи ну 
Пећин ци и Шима нов це, јер 
овде има доста инве сти то ра, 

вели ких свет ских ком па ни ја 
које су саме по себи добра 
пре по ру ка, један пра ви инду-
стриј ски парк, па ће самим 
тим, надам се и рен ти ра ње 
ићи доста лак ше. Изград-
ња је тек поче ла, а нада мо 
се да ћемо сле де ће годи не 
у ово вре ме све завр ши ти и 
да ће мага цин ски про стор од 
4.500 ква дра та бити спре ман 
за изда ва ње. Не жури мо, а 

важно нам је да све ура ди мо 
у року и ква ли тет но – рекао 
је Попо вић и додао, да је 
инве сти ци ја у Шима нов ци ма 
вред на 1,5 мили он евра и да 
је ово тек поче так инве сти ра-
ња у Срби ји.

Током оби ла ска гра ди ли-
шта и раз го во ра са инве сти-
то ром, пред сед ник Трбо вић 
је изја вио да му је посеб но 
дра го што је ком па ни ја из 

Репу бли ке Срп ске, као што 
је „Поп Инвест“, одлу чи ла 
да свој први послов ни про-
стор у Срби ји изгра ди упра-
во у општи ни Пећин ци, као 
и да је захва љу ју ћи инду-
стриј ском раз во ју послед-
њих неко ли ко годи на, наша 
општи на поста ла позна та по 
повољ ном при вред ном окру-
же њу, и то не само у Срби ји 
него и у реги о ну.

мр Жељ ко Трбо вић са Мом чи лом Попо ви ћем

ПОТЕН ЦИ ЈАЛ У ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ

Бањ ски и здрав стве ни тури зам
У општи ни Пећин ци 

нала зе се три од 50 
лока ли те та погод них 

за раз вој бањ ског тури зма 
у 33 општи не у Вој во ди ни, 
резул та ти су сту ди ја раз во-
ја 50 потен ци јал них бањ ских 
лока ли те та на под руч ју АП 
Вој во ди не, пре зен то ва них 
15. мар та у Скуп шти ни АП 
Вој во ди не.

Сту ди је је уру чио покра-
јин ски секре тар за при вре ду 
и тури зам Иван Ђоко вић, а у 
име пећи нач ке локал не 
само у пра ве при ми ла их је 
дирек тор ка Тури стич ке орга-
ни за ци је општи не Пећин ци 
Љуби ца Бошко вић.

– За нас је изу зет но зна-
чај но што су чак три лока ли-
те та у нашој општи ни од 
стра не струч ња ка издво је ни 
као погод ни за раз вој бањ-
ског и здрав стве ног тури зма. 
Сту ди је садр же детаљ не 
ана ли зе при род них леко ви-
тих фак то ра и струч не пре-
по ру ке за раз вој лока ли те та 

у Пећин ци ма, Купи но ву и на 
Обед ској бари, и одлич на су 
осно ва за пла ни ра ње буду-
ћих инве сти ци ја који ма би у 
вели кој мери била обо га ће-
на тури стич ка пону да у 
пећи нач кој општи ни – рекла 
нам је Бошко вић.

Сту ди је је изра дио Покра-
јин ски секре та ри јат за при-

вре ду и тури зам у сарад њи 
са Рудар ско-гео ло шким 
факул те том Уни вер зи те та у 
Бео гра ду, као и струч ња ци-
ма Меди цин ског и Архи тек-
тон ског факул те та Уни вер-
зи те та у Бео гра ду. Оне 
пред ста вља ју све о бу хват ну 
ана ли зу потен ци ја ла при-
род ног леко ви тог фак то ра, 

која поред под зем них вода 
укљу чу је и леко ви та бла та, 
гас и кли му. Сам пред мет и 
обим истра жи ва ња укљу чи-
вао је мул ти ди сци пли нар ни 
тим струч ња ка.

– Ово је исто риј ски поду-
хват за буду ће гене ра ци је. 
Сту ди је би тре ба ло да дове-
ду не само нове инве сти ци-
је, кроз јав но-при ват но парт-
нер ство, већ и пове ћа ње 
бро ја ноће ња, посе та, као и 
потро шње новог тури стич ког 
тала са, али и до запо шља-
ва ња и сма ње ња трго вин-
ског дефи ци та. Опре де ли ли 
смо се за модел грин филд 
инве сти ци ја у бањ ском и 
здрав стве ном тури зму. На 
локал ним само у пра ва ма је 
да опре де ле модел ула га ња 
– изја вио је покра јин ски 
секре тар Иван Ђоко вић и 
додао да је упра во у здрав-
стве ном и вел нес тури зму 
еви ден ти ра на нај ве ћа мул-
ти пли ка ци ја, и до седам 
пута на један уло жен динар.

Иван Ђоко вић и Љуби ца Бошко вић
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ПРО ЈЕ КАТ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Култура повезује градове и људе
У четвр так, 21. мар та 

у Град ској кући орга-
ни зо ва на је ради о ни-

ца у окви ру про јек та „C via 
C“(Con nec ting citi zens and 
town via culture - Пове зи ва-
ње гра ђа на и гра до ва путем 
кул ту ре), а дома ћин је била 
Тури стич ка орга ни за ци ја 
Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Ова тури стич ка орга ни за ци-
ја је у новом про јек ту са гра-
дом Вара жди ном. Упра во 21. 
мар та је одр жан први саста-
нак, а глав ни дога ђај је пред-
ви ђен за пери од од 10. до 12. 
апри ла. Про је кат финан си ра 
Европ ска уни ја, а носи лац 
про је кта је Вара ждин. Циљ 
овог про јек та је да се кроз 
међу соб но пове зи ва ње ство-
ре нови усло ви да се зајед но 
уче ству је у неким наред ним 
про јек ти ма. Пре ма речи-
ма дирек то ри це Тури стич ке 
орга ни за ци је Гра да Срем ска 
Митро ви ца Све тла не Сабо, 
упра во је Рим ски фести вал - 
Град леген ди ква ли фи ко вао 
овај град на Сави за про је-
кат.

– Парт не ри су и два гра-
да из Сло ве ни је и један из 
Мађар ске. Кроз зајед нич ке 
актив но сти уна пре ђу је се 
кул ту ра и пости же се еко-
ном ски раст гра да. Често се 
погре шно тре ти ра тури зам, 
одно сно уче шће Европ ске 
уни је у раз вој актив но сти 

на про мо ви са њу кул ту ре 
па се мисли да ако уђе мо у 
Европ ску ини ју да ћемо изгу-
би ти вла сти ти иден ти тет. 
Овим про јек том пока за ће-
мо да се запра во сво анга-
жо ва ње спу шта на локал ни 
ниво. Кроз раз не европ ске 
фон до ве се под сти че раз вој 

кул ту ре гра да из ког се поти-
че. Ми ћемо поне ти све што 
ради мо на нашем фести ва-
лу, уче ство ва ће и удру же ње 
жена кроз изра ду суве ни ра, 
затим ту је и Милан Кар даш 
који води умет нич ку ради о-
ни цу са децом Кар даш арт, 
Лазар Кон стан ти но вић који 

Ради о ни ца у Град ској кући

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ШУМА

Сад ња горан ског
врта у Заса ви ци
Покрет гора на Срби је је у 

сарад њи са Мини стар-
ством пољо при вре де, 

шумар ства и водо при вре де - 
Упра вом за шуме, Покре том 
гора на Срем ске Митро ви це 
и Спе ци јал ним резер ва том 
при ро де Засавица обе ле жио 
21. мар та Међу на род ни дан 
шума. Том при ли ком је орга-
ни зо ва на акци ја сад ње дрве-
ћа у Спе ци јал ном резер ва ту 
при ро де Заса ви ца. Сим-
бо лич но, у овом резер ва ту 
при ро де деца из Бео гра да 
и Заса ви це II су зајед но са 
мла дим гора ни ма заса ди-
ли дрве ће. На тај начин је 
запо че то фор ми ра ње јед-
ног горан ског врта у овом 
резер ва ту при ро де. Секре-
тар Мини стар ства пољо при-
о вре де Сенад Мах му то вић 
је рекао овом при ли ком да 
су ова кви дога ђа ји вео-
ма важни, упра во за мла ђе 

гене ра ци је. Пре ма њего вим 
речи ма Мини стар ство пољо-
при вре де у окви ру свог буџе-
та рас по ла же са 750 мили-
о на дина ра и финан си ра и 
подр жа ва изград њу шум ске 
инфра струк ту ре, али и пошу-
мља ва ње и зашти ту шума.

– И ове годи не се обе ле-
жа ва у Срби ји Међу на род-
ни дан шума, гото во 50. пут. 
На овај дан је при ли ка да 
се сагле да уло га и зна чај 
који шума има, а посеб но је 
акце нат став љен на њихо-
вом очу ва њу зарад буду ћих 
гене ра ци ја. Мини стар ство 
пољо при вре де и мини стар 
Бра ни слав Неди мо вић је 
мислио да је нај бо љи начин 
да се Дан шума обе ле жи 
баш у Спе ви јал ном резе-
ра ва ту при ро де Заса ви ца 
са овом див ном дечи цом и 
да се на њих пре не се иску-
ство и зна ње, како би од 

малих ногу има ли дру штве-
ну одго вор ност, љубав пре-
ма при ро ди и да то пре не су 
на неке буду ће гене ра ци је, 
рекао је Мах му то вић.

Миро слав Михај ло вић, 
секре тар Покре та гора-

на Срби је сма тра да ова-
кве акци је нису важне само 
за децу, већ и за роди тље, 
настав ни ке и вас пи та че, па 
и све који су у кон так ту са 
децом.

– Покрет гора на Срби је 

Деца из Заса ви це и Бео гра да
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негу је тра ди ци ју ста рих рим-
ских зана та, Кан це ла ри ја 
за мла де, пред став ни ци из 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
гра да и Уста но ве за негу кул-
ту ре Срем. Конач ни спи сак 
још није готов. На кра ју ове 
кон фе рен ци је биће пот пи-
сан и спо ра зум о сарад њи 
и резул тат би тре ба ло да 
буде наста вак сарад ње, али 
и обез бе ђи ва ње нове плат-
фор ме  за раз вој кул ту ра 
свих наших локал них сре ди-
на, наве ла је Све тла на Сабо.

Пред став ни ца Реги о нал-
не раз вој не аген ци је Срем 
Боја на Ланц је овом при ли-
ком иста кла да је аген ци ја 
има ла нај ве ћу уло гу у овом 

про јек ту у сми слу пове зи ва-
ња парт не ра, а да је сама 
вред ност про јек та око 20.000 
евра.

– Ми смо и рани је сара-
ђи ва ли са парт не ри ма из 
Хрват ске, Сло ве ни је и из 
Мађар ске, тако да је наша 
уло га у овом слу ча ју више 
била кон сул татнтска. Помо-
гли смо Тури стич кој орга-
ни за ци ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца да се пове же и 
да дефи ни ше сво је циље ве. 
Нагла си ла бих да Европ ска 
уни ја воли умре жа ва ња и 
пове зи ва ња, али без оду-
ста ја ња од тра ди ци је места 
из ког поти че те, обја сни ла је 
Ланц. З. Попо вић

Све тла на Сабо Боја на Ланц

ове годи не једа на е сти пут 
има ће циклус ради о ни ца 
чија је тема ти ка зна чај уло-
га шума у функ ци ји уна-
пре ђе ња зашти те живот не 
сре ди не. За нас је важна 
наред на годи на јер ћемо 

обе ле жи ти 60 годи на успе-
шног рада, где су при пад ни-
ци Покре та гора на Срби је 
за све то вре ме пошу ми ли, 
затра ви ли, озе ле не ли више 
од 407.500 хек та ра непро-
дук тив них повр ши на. Ту су 
и вас пит не и еду ка тив не 
актив но сти Покре та које су 
под јед на кло важне. Важно 
је да се сва ко заса ђе но 
дрво и одр жа ва, ако то не 
пла ни ра мо, онда је боље 
да то и не ради мо, иста као 
је Михај ло вић.

Михај ло Стан ко вић, 
струч ни сарад ник Покре та 
гора на у Срем ској Митро-
ви ци је навео да је иде ја 
да се у Спе ци јал ном резер-
ва ту при ро де у Заса ви ци 
фор ми ра један горан ски 
врт који ће има ти раз ли чи те 
врсте дрве ћа.

То ће бити, тако ре ћи 
један арбо ре тум, где би се 
посе ти о ци упо зна ва ли са 
врста ма које можда сре ћу 
у пар кви ма, а нису зна ли 
о којим врста ма се ради. 
План је да се кроз годи не 
стал но врт обна вља и допу-
њу је. Овај кутак ће пока зи-
ва ти и актив но сти гора на, 
рекао је Михај ло вић. 

Сад ња горан ског врта

ОГАР

Уре ђе ње гро бља
Ових дана у Ога ру се 

изво де радо ви на уре-
ђе њу про сто ра око 

месног хума ног гро бља, а 
радо ве изво де Месна зајед ни-
ца и Јав но кому нал но пред у-
зе ће „Сава‟. Како нам је рекао 
члан Саве та МЗ Огар Милан 
Алек сић, у окви ру радо ва 
биће очи шћен и израв нат део 
пар це ле који при па да месном 
гро бљу и поме ре на огра да 
око гро бља.

– Овде смо има ли ситу а-
ци ју да један део пар це ле на 
којој се нала зи месно гро бље 
сво је вре ме но није био обу хва-
ћен огра дом, па је кроз вре ме 
запу штен и обра стао у трњак. 
Како се у међу вре ме ну поја-

ви ла потре ба за про ши ре њем 
про сто ра на месном гро бљу, 
кре ну ли смо са чишће њем и 
рав на њем нео гра ђе ног дела, 
након чега ћемо поме ри ти 
огра ду како бисмо обу хва ти ли 
и овај део пар це ле, чиме ћемо 
доби ти про стор за око 1.000 
гроб них места и на дужи пери-
од реши ти про блем гро бљан-
ског про сто ра – рекао нам је 
Алек сић.

Током радо ва на чишће њу 
пар це ле про на ђе на је спо мен-
пло ча мешта ни ма Ога ра, који 
су стра да ли у Дру гом свет-
ском рату. Алексић је наја вио 
и да ће про стор око капе ле 
уско ро бити опле ме њен са 
два де се так сад ни ца дрве ћа.

Гро бље у Ога ру
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Деца ми дају ветар у леђа

У субо ту, 23. мар та начел ник Град ске 
упра ве за здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту Воји слав Мир нић посе тио 

јеу Лаћар ку само хра ну мај ку са деве то ро 
деце. Том при ли ком, начел ник је донео 
паке те са школ ским при бо ром и хра ном. 
Јован ка Мар ко вић, само хра на мај ка деве-
то ро деце из Лаћар ка, оста ла је без супру-
га 2017. годи не. Тре нут но је запо сле на. 
Како и сама каже, јед на пла та за десе то-
чла ну поро ди цу није довољ на. Оду век је 
желе ла вели ку поро ди цу, али није ни 
сања ла да ће оста ти без супру га, који је 
имао 40 годи на када је пре ми нуо. Јован ка 
наво ди да јој је подр шка деце нај ва жни ја, 
да су они добри ђаци, одлич но вас пи та ни 
и да са њима у том погле ду нема про бле-
ма.

– Тру дим се да деца не виде коли ко ми 

је тешко, они ми дају ветар у леђа. Код нас 
је све ствар дого во ра, сви зна ју свој зада-
так и тако функ ци о ни ше мо, гово ри Јован-
ка.

Како и сама каже, тешко је пре хра ни ти 
поро ди цу од десет чла но ва са јед ном пла-
том и деч јим додат ком, тако да је реши ла 
да отво ри посла сти чар ни цу у Лаћар ку. 

– Када ти се деси нека лоша ствар у 
живо ту, она те или подиг не или спу сти. Ја 
сам реши ла да се борим. Уз помоћ сестре 
од покој ног супру га реши ла сам да 
отворим посла сти чар ни цу у Лаћар ку. 
Виде ће мо како ће ићи. Пола ко спре мам 
папи ре, али би ми сва ка помоћ добро 
дошла, као и сва ком почет ни ку. Сре ђу је мо 
сада башту, тако да су за сада сто ло ви и 
сто ли це за башту баш потреб не, наво ди 
Јован ка Мар ко вић.

Тако ђе, Јован ка је иста кла да је захвал-
на начел ни ку Мир ни ћу који их је неко ли ко 
пута оби шао и помо гао, али се није медиј-
ски исти ца ло.

– Сва кој вишеч ла ној поро ди ци је сва ка 
помоћ добро до шла, па и мојој поро ди ци. 
Тро шко ви су вели ки, са јед ном пла том је 
све то тешко. Моја деца су шко лар ци од 
основ не до сред ње шко ле, за све то је 
потре бан новац, рекла је Јован ка.

Начел ник Мир нић је рекао да ће се и у 
будућ но сти локал на само у пра ва бри ну ти 
о поро ди ци Ђурић.

– Ми смо већ неко ли ко пута помо гли 
поро ди ци Ђурић, али то није довољ но. 
Овом при ли ком је Град нашао могућ ност 
да путем школ ског при бо ра и хра не мало 
помог не овој поро ди ци, али ћемо то и у 
буду ће ради ти, рекао је Мир нић. З. П.

Воји слав Мир нић у посети Јован ки Мар ко вић 

ПЛЕ НУМ ЗАЈЕД НИ ЦЕ ЛЕЧЕ НИХ АЛКО ХО ЛИ ЧА РА 

Вечи та бор ба за здра вље
У субо ту, 23. мар та орга ни зо ван је 

ПЛЕ НУМ Зајед ни це клу бо ва лече-
них алко хо ли ча ра Срби је. Том при-

ли ком, чла но ви клу бо ва, лече ни зави сни-
ци изно се сво је радо ве на одре ђе не 
зада те теме. Пре ма речи ма пси хи ја тра 
Алек сан да ра Вујо ше ви ћа, пред сед ни ка 
Зајед ни це клу бо ва лече них алко хо ли ча-
ра Срби је, ти радо ви су у ства ри путо коз 
коли ко поје ди нац напре ду је у лече њу. 
Алко хо ли зам, као јед на од нај ра спро-
стра ње ни јих боле сти зави сно сти модер-
ног доба, сама по себи је сло же на и зах-

те ва више стру ки при ступ – меди цин ску 
подр шку, подр шку поро ди це и око ли не. 

Пси хи ја тар и сарад ник у орга ни за ци ји 
овог дога ђа ја Томи слав Сед мак наво ди 
да је за јед ног алко хо ли ча ра здра вље 
вечи та бор ба.

Начел ник Град ске упра ве за здрав-
стве ну и соци јал ну зашти ту Воји слав 
Мир нић је навео да је Град пре по знао 
важност пре вен ци је ове боле сти зави-
сно сти и да ће у наред ном пери о ду 
Митро ви ца доби ти Клуб лече них алко хо-
ли ча ра.

– Град Срем ска Митро ви ца је ове годи-
не дома ћин овог ску па. Могу рећи овим 
путем да је ова болест јед на од зна чај них 
тема јав ног здра вља гра да Срем ска 
Митро ви ца, то је пре по знао и Савез за 
здра вље. Алко хо ли зам је један од узро ка 
због којег се уни шта ва ју поро ди це, локал-
на само у пра ва ће уло жи ти напо ре у 
лече њу и пре вен ци ји ове боле сти. У 
Митро ви ци још увек не посто ји клуб лече-
них алко хо ли ча ра, али план је да се то 
деси у неком наред ном пери о ду, рекао је 
Мир нић. 
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Боља тури стич ка пону да
У поне де љак 25. мар та 

орга ни зо ва на је про мо-
ци ја завр шет ка бици-

клиц тич ке ста зе Мачван ска 
Митро ви ца - Заса ви ца. Ова 
ста за има свој тури стич ки, при-
вред ни и еко ном ски зна чај. 
Сим бо лич но, овом при ли ком, 
бици кли сти Три ал тон клу ба 
„Сава“ су се про во за ли дуж 
ста зе. Дога ђа ју су при су ство-
ва ли пред став ни ци Мини стар-
ства трго ви не, тури зма и теле-
ко му ни ка ци ја, Покра јин ског 
секре та ри ја та за при вре ду и 
тури зам, Швај цар ске раз вој не 
аген ци је, Реги о нал не раз вој не 
аген ци је „Срем“ и пред став ни-
ци локал не само у пра ве, који су 
омо гу ћи ли да се про је кат при-
ве де кра ју. Иван Ђоко вић, 
секре тар Покра јин ског секре-
та ри ја та за при вре ду и тури-
зам је иста као да ова бици кли-
стич ка ста за има свој тури-
стич ки и еко ном ски зна чај.

– Ова бици кли стич ка ста за је 
вели ки успех Мини стар ства 
трго ви не, тури зма и теле ко му-
ни ка ци ја, као Покра јин ског 

секре та ри ја та за при вре ду и 
тури зам, Гра да Срем ска 
Митро ви ца, Раз вој не аген ци је 
Срем, али и Швај цар ске раз вој-
не аген ци је (SDC). Ми смо 
овом ста зом пове за ли Срем ску 
Митро ви цу и Заса ви цу. Ова кав 
при мер би тре ба ло да послу жи 
сви ма, не само у Вој во ди ни, 
него и у Срби ји, рекао је Ђоко-
вић.

Тако ђе, Игор Ђоко вић је 
овим путем обе ћао да ће, зави-
сно од реба лан са буџе та, у 
току ове или почет ком сле де ће 
годи не Секре та ри јат за при вре-
ду и тури зам про на ћи сред ства 
да се оста так ста зе довр ши. 

Миро слав Кне же вић, држав-
ни секре тар у Мини стар ству 
трго ви не, тури зма и теле ко му-
ни ка ци ја је овом при ли ком 
иста као да је  ова ста за добар 
при мер како се пове зу је све 
оно што Срем ска Митро ви ца 
нуди.

– Митро ви ца има толи ко тога 
да пону ди. Пре све га, при чам о 
Сир ми ју му, Цар ској пала ти и 
свим спорт ским садр жа ји ма 

који се гра де у Митро ви ци са 
дру гим делом, а то је Заса ви ца 
као резер ват при ро де. Ово је 
добро за све тури сте, не само 
за оне које дола зе у Митро ви-
цу, већ и за све тури сте који 
дола зе у Бео град или Нови 
Сад, као одлич на тури стич ка 
дести на ци ја. Овај део има 
добар потен ци јал за раз вој 
сео ског тури зма, рекао је Кне-
же вић.

Џон Гала гер, пред став ник 
Швај цар ске раз вој не аген ци је, 
је иста као да је Швај цар ска 
Вла да уви де ла сав потен ци јал 
Митро ви це, па самим тим и 
бене фит који би бици кли стич ка 
ста за могла да доне се.

– Швај цар ска Вла да се укљу-
чи ла у подр шку Заса ви ци на 
осно ву зах те ва Реги о нал не 
раз вој не аген ци је зајед но са 
гра дом Срем ска Митро ви ца и 
Резер ва том Заса ви ца. Они су 
нас убе ди ли да вре ди уло жи ти, 
јер то доно си добит за све гра-
ђа не овог под руч ја и за рурал-
на под руч ја, посеб но, навео је 
Гала гер.

Томи слав Јан ко вић, пред-
сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца, је навео 
да ова ста за има свој еко ном-
ски и тури стич ки зна чај, али да 
ће се овом бици кли стич ком 
ста зом Мачван ска Митро ви ца 
- Заса ви ца побољ ша ти и без-
бед ност свих уче сни ка у сао-
бра ћа ју.

– Уско ро ћемо запо че ти и 
сад њу дрве ћа, тако да ћемо 
овај про стор улеп ша ти, али и 
ста зу учи ни ти без бед ни јом, 
обја снио је Јан ко вић.

Швај цар ска раз вој на аген ци-
ја је дони ра ла Спе ци јал ном 
резер ва ту Заса ви ца деч је 
игра ли ште, елек трич ни мини - 
бус и два бун га ло ва. На тај 
начин швај цар ска вла да наста-
вља да подр жа ва цикло-тури-
зам, еко ло ги ју и рурал ни тури-
зам. 

– Што се тиче покло на При-
род ном резер вату Заса ви ца, 
ми смо се одлу чи ли да на тај 
начин побољ ша мо пону ду за 
тури сте. Деца не само што би 
тре ба ло да се истра жу ју и ужи-
ва ју у при ро ди, већ би требало 
и да се у њој игра ју. 

Сло бо дан Симић, управ ник 
Спе ци јал ног резер ва та, је 
овом при ли ком иста као да је 
ова ква дона ци ја вели ка подр-
шка.

– Овом дона ци јом, ми смо у 
могућ но сти да побољ ша мо 
сво је сме штај не капа ци те те. 
Нада мо се да ће наши гости од 
јед но днев них екс кур зи ја про-
ду жи ти свој бора вак. Уз камп 
нам то вео ма зна чи. Хтео бих 
овим путем да иска жем захвал-
ност нај пре Швај цар ској раз-
вој ној аген ци ји, која је прва 
дошла на ову иде ју. Вред ност 
дона ци ја је око 40.000 евра, 
рекао је Симић.

З. Попо вић
Фото: Б. Туцаковић

ЗАВРШЕНА БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ДО СРП ЗАСА ВИ ЦА

Донација швајцарске владе на Засавици
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА 

Поет ско вече
са Пером Зуп цем

Свет ски дан пое зи је, 21. март обе ле жи ла 
је и рум ска Град ска библи о те ка „Ата на си-
је Стој ко вић“,  јед ним лепим дру же њем са 
позна тим песни ком Пером Зуп цем, а има-
ју ћи у виду и њего ву нај по зна ти ју песму, 
није ни чудо што је све про те кло у зна ку 
„Мостар ских киша“. У пре пу ној чита о ни ци 
Град ске библи о те ке прво се обра тио песник 
Тодор Бјел кић, који је иста као да је ово обе-
ле жа ва ње Свет ског дана пое зи је, лепе 
речи, а да реч може бити оштри ја од мача и 
мек ша од душе.

 – Перo Зубац је сво јим „Мостар ским 
киша ма“ ушао у исто ри ју на вели ка вра та. 
Он је један од нај зна чај ни јих срп ских песни-
ка – рекао је Бјел кић.

Рум ској публи ци се обра тио и Перo 
Зубац, иста кав ши да је песму, која је обе-
ле жи ла цело куп но њего во ства ра ла штво, 
напи сао јед не сеп тем бар ске вече ри 1965. 
годи не. 

– Напи сао сам је на позајм ље ној писа-
ћој маши ни, у само јед ном при мер ку, јер 
инди га није било – рекао је Зубац и додао, 
да је песма поста ла изу зет но попу лар на, 
захва љу ју ћи упра во Дамја но ви ћу и њего вој 
радио-еми си ји о пое зи ји. 

Зани мљив је пода так, да је књи га песа ма 
у којој су и „Мостар ске кише“ пре ве де на на 
руски језик у тира жу од гото во 20 мили о на 
при ме ра ка.

М. Ш. „ПЕТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“

Месец
фран ко фо ни је

Месец март посве ћен је фран ко фо ним 
ини ци ја ти ва ма у Срби ји, које поти чу од 
шко ла, град ских општи на, удру же ња, музе-
ја, кул тур них цен та ра, амба са да и пред-
став ни шта ва.

 У уто рак, 19. мар та 2019. годи не, по 
пози ву пред сед ни це Дру штва при ја те ља 
Фран цу ске, Дра га не Ива но вић, на кон цер-
ту који је реа ли зо ван у сарад њи са Библи-
о те ком гра да Бео гра да, уче ство ва ли су и 
уче ни ци МШ „Петар Кран че вић“ из Срем ске 
Митро ви це. 

Камер ни хор „Кран че вић“ извео је поли-
фо ну ком по зи ци ју фран цу ског ком по зи то-
ра. Поред хора, шко лу се пред ста вља ли 
и Ката ри на Думан чић, Ања Зец и Огњен 
Нико ла је вић. Уче ни ке је при пре ма ла проф. 
Јован ка Ива нић.  Ј. И.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Изло жба сли ка
Изло жба сли ка и црте жа ака дем ских 

умет ни ка Иви це Кова чи ћа Шти фле и њего-
вог сина Пре дра га Кова чи ћа отво ре на је 21. 
мар та у Зави чај ном музе ју Рума.

Иви ца Кова чић Шти фла је иста као да ће 
Румља ни има ти при ли ку да погле да ју део 
ретро спек тив не изло жбе, којом ће се оби-
ћи већи на гале ри ја у бив шим југо сло вен-
ским репу бли ка ма, у орга ни за ци ји Гале ри је 
„Лазар Воза ре вић“ из Срем ске Митро ви це.

Иви ца и Пре драг Кова чић, који је вајар, 
али је у Руми пред ста вљен црте жи ма, 
су уче ство ва ли на број ним изло жба ма у 
земљи и ино стран ству и добит ни ци су мно-
гих награ да.  

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Врат од стакла

У само два месе ца, позо ри шна публи ка 
у Руми је има ла задо вољ ство да погле да 
две нове пред ста ве Југо сло вен ског драм-
ског позо ри шта. Кла си ку, Чехо вље вог „Ујка 
Вању“ у фебру а ру, а 20. мар та савре мен 
комад у режи ји Јаго ша Мар ко ви ћа „Врат од 
ста кла“, који је за потре бе ЈДП напи са ла 
Биља на Србља но вић.

Ово је савре мен текст о гра ђан ској поро-
ди ци у јед ном вели ком ста ну у цен тру Бео-
гра да, о одно си ма три гене ра ци је поро ди-
це инте лек ту а ла ца, али и њихо вом одно су 
пре ма држа ви, дру штву, систе му … Све се 
то деша ва на фону гра ђан ских про те ста 
чија се бука и пови ци стал но чују, а пре ки-
да ју се само кад игра Новак Ђоко вић или 
када се, зато што је лето, мора на море.

Пред ста ва је пре ми јер но при ка за на 5. 
окто бра про шле годи не, можда и сим бо-
лич но, а наи шла је на вео ма добар при јем 
публи ке. С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Смо тра реци та то ра
У субо ту, 23. и неде љу, 24. мар та 2019. 

годи не, у орга ни за ци ји Уста но ве за него ва-
ње кул ту ре „Срем“, у Музе ју Сре ма у Срем-
ској Митро ви ци, одр жа на је Смо тра реци та-
то ра Сре ма „Песни че наро да мог“.

Од укуп но при ја вље них 127 реци та то ра 
из целог Сре ма, Селек тор ска коми си ја у 
саста ву: Мио драг Петро вић, глу мац и књи-
жев ник из Новог Сада, Миру шка Кочиш, 
реци та тор ски педа гог из Ста ре Пазо ве и др 
Сла ђа на Милен ко вић, књи жев ни ца и про-
фе сор у Висо кој шко ли стру ков них сту ди ја 
за вас пи та че и послов не инфор ма ти ча ре 
„Сир ми јум“, на Покра јин ску смо тру „Песни-
че наро да мог“, која ће се одр жа ти 12, 13. и 
14. апри ла у Сеч њу, упу ти ла је 32 реци та то-
ра, укуп но, у све три кате го ри је - мла ђи, 
сред њи и ста ри ји узраст.

Рурал ни тури зам
У уто рак 19. мар та у Град ској кући је 

орга ни зо ван саста нак Гру пе заин те ре со ва-
них стра на пре ко гра нич ног реги о на Дри на-
Сава. Овим састан ком се запо чи ње реа лиз-
ци ја новог про јек та „Подр шка еко ном ској 
дивер зи фи ка ци ји рурал них под руч ја у 
југо и сточ ној Евро пи“ (SEDRA) који Стал на 
гру па за рурал ни раз вој (SWG) спро во ди 
зајед но са Немач ком орга ни за ци јом тех нич-
ку помоћ и  сарад њу (GIZ). На састран ку су 
пред ста вља не грант-шеме, обу ке у скло пу 
SEDRA про јек та, подр шке мани фе ста ци ја-
ма, али и могу ћа изград ња капа ци те та. 

На овом састан ку су наја вље не актив но-
сти за наред не две годи не, а укуп на вред-
ност про јек та је 1.200.000 евра. З. П.

ПОЉОПРИВРЕДА

Кон курс за пче ла ре
Покра јин ски секре та ри јат за пољо при-

вре ду, водо при вре ду и шумар ство рас-
пи сао је Кон курс за доде лу сред ста ва за 
суфи нан си ра ње инве сти ци ја у пче лар ство 
на тери то ри ји Ауто ном не покра ји не Вој во-
ди не у 2019. годи ни.

Пред мет Кон кур са јесте доде ла бес по-
врат них сред ста ва за набав ку нових пче ли-
њих дру шта ва и опре ме за пче лар ство.

Кон курс је отво рен до утро шка сред ста-
ва, а закључ но са 10. апри ла 2019. годи не.

Пче ла ри са тери то ри је Гра да Срем ска 
Митро ви ца, помоћ и подр шку у вези са кон-
кур сом могу доби ти у про сто ри ја ма Аген ци-
је за рурал ни раз вој Гра да Срем ска Митро-
ви ца, на адре си Све тог Дими три ја бр. 6, а 
више инфор ма ци ја путем теле фо на 610-
573.
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Орган ска
про из вод ња

Покра јин ски секре та ри јат за пољо при-
вре ду, водо при вре ду и шумар ство рас пи-
сао је Кон курс за доде лу сред ста ва за 
суфи нан си ра ње тро шко ва кон тро ле и сер-
ти фи ка ци је орган ске про из вод ње, као и 
набав ку при кључ не меха ни за ци је за орган-
ску про из вод њу на тери то ри ји АП Вој во ди-
не у 2019. годи ни.

Орган ски про из во ђа чи са тери то ри је Гра-
да Срем ска Митро ви ца, помоћ и подр шку у 
вези са кон кур сом могу доби ти у про сто ри-
ја ма Аген ци је за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца, на адре си Све тог 
Дими три ја бр.6, а више инфор ма ци ја путем 
теле фо на 610-573.

ДЕЧ

Хума ни тар на акци ја

Удру же ње жена „Весе ли це“ из Деча, 
испо ру чи ле су 18. мар та пећи нач ком Црве-
ном крсту нову коли чи ну кори шће не оде ће 
и обу ће. Како нам је рекла Вери ца Видиц-
ки пред сед ни ца деч ког удру же ња, овај пут 
чла ни це су при ку пи ле знат ну коли чи ну оде-
ће и обу ће за топли је дане.

– Заи ста смо захвал ни нашим Деча ни-
ма који редов но доно се гар де ро бу у наше 
про сто ри је, тако да смо у при ли ци да је 
пери о дич но испо ру чи мо Црве ном крсту 
Пећин ци. С обзи ром на то да смо све сни 
коли ко је њихо вим кори сни ци ма нео п ход на 
гар де ро ба, посеб но за децу школ ског узра-
ста, акци ја при ку пља ња полов не гар де ро бе 
се наста вља, а сва ко ко жели да помог не 
може доне ти гар де ро бу у наше про сто ри-
је сва ке сре де од 18:00 до 20:00 часо ва – 
рекла је Видиц ки.

Гор да на Коње вић, секре тар пећи нач ког 
Црве ног крста, упу ти ла је захвал ност чла-
ни ца ма УЖ „Весе ли це“ из Деча на акци ји 
при ку пља ња гар де ро бе и редов ној испо-
ру ци Црве ном крсту, као и апел гра ђа ни ма 
пећи нач ке општи не, да уко ли ко желе могу 
доне ти кори шће ну гар де ро бу и у про сто ри је 
ове уста но ве.

ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ У РУМИ

Пречистач отпадних 
вода почео са радом

Држав ни секре тар у Мини стар ству 
при вре де Дра ган Сте ва но вић и 
пред сед ник рум ске општи не Сла-

ђан Ман чић оби шли су 25. мар та ком-
плет но завр шен пре чи стач отпад них 
вода у Рад ној зони „Запад“, за чију 
изград њу је 100 мили о на дина ра обез-
бе ди ло упра во Мини стар ство при вре де. 

Под се ти мо, радо ви на изград њи су 
запо че ли у фебру а ру про шле, а 22. јану-
а ра ове годи не су окон ча ни. После проб-
ног рада, ЈП „Водо вод“ је са фран цу ском 
фир мом „Хачин сон“  (ова изград ња је 
била оба ве за срп ске стра не), пот пи сао 
уго вор о пла ћа њу пре чи шћа ва ња отпад-
них вода, а зва ни чан рад пре чи ста ча је 
почео 1. мар та.

 – На овај начин ми шти ти мо живот ну 
сре ди ну. Морам да кажем да, без вели ке 
помо ћи држа ве, не би било ни овог пре-
чи ста ча, ни инве сти ци ја, било да је реч 
о директ ном уче шћу држа ве или кроз 
суб вен ци је. Поред тих 100 мили о на 
дина ра, ми смо из општин ског буџе та 
издво ји ли 13,2 мили о на дина ра за 
изград њу при ступ ног пута и кана ли за ци-
о не мре же до пре чи ста ча, 1,8 мили о на 
за изград њу водо вод не мре же и зајед но 
са Елек тро ди стри бу ци јом смо финан си-
ра ли изград њу тра фо-ста ни це у вред но-
сти гото во осам мили о на дина ра – рекао 
је Ман чић. 

Он је иста као да је локал на само у пра-
ва у пери о ду до почет ка рада пре чи ста-
ча, финан си ра ли збри ња ва ње те непре-
чи шће не отпад не воде, као про дук та 
про из вод ног про це са у „Хачин со ну“ и да 
је за три годи не за те наме не пла ће но 
гото во 47 мили о на дина ра.

 – Њего вим пушта њем у рад ми смо 
рас те ре ти ли буџет, а тих 47 мили о на 
које смо издво ји ли, због зашти те живот-
не сре ди не, сада може мо пре у сме ри ти 
на шко ле, врти ће, пут ну инфра струк ту ру 
или за нешто што је нео п ход но. Зато се 
захва љу јем и Мини стар ству, Вла ди и 
пред сед ни ку Репу бли ке на подр шци – 
ука зао је Ман чић.

Дра ган Сте ва но вић, држав ни секре-
тар је изра зио задо вољ ство што је у 

Руми, упра во пово дом завр шет ка јед ног 
кон крет ног про јек та.

 – Овим про јек том смо рум ску општи ну 
у доброј мери зашти ти ли од зага ђе ња и 
отпад них вода, а са дру ге стра не смо 
дали шан су инве сти то ру који, у овом 
момен ту, запо шља ва 1.350 људи. 
„Хачин сон“ може несме та но да ради и да 
даље раз ви ја свој посао. Види мо да је 
ово било јед но вред но ула га ње. Са рум-
ском општи ном вре ди сара ђи ва ти, а у 
парт нер ском одно су на овом про јек ту 
смо још од 2015. годи не – рекао је Сте-
ва но вић.

Он је под се тио, да је кроз под сти цај на 
сред ства, опре де ље но нешто мање од 
два мили о на евра „Хачин со ну“, као инве-
сти то ру, што је иза зи ва ло и неке нега тив-
не комен та ре. 

– Овде се мисли ло да ће бити упо сле-
но само 200 рад ни ка, а сада их је пре ко 
1.300, што је само доказ да за памет не и 
раци о нал не ства ри, у Руми има слу ха, а 
ми то уме мо да пре по зна мо и тако ће 
бити и даље. Под се ти ћу да је у послед-
њих неко ли ко годи на у Руму дошло 
доста инве сти ци ја, са чети ри инве сти то-
ра смо ми, кроз под сти ца је, ради ли. 
Вред ност тих про је ка та је пре ко 40 мили-
о на евра, а наши под сти ца ји су пре осам 
мили о на евра. Рума је поста ла јед на од 
нај о збиљ ни јих и нај ра зви је ни јих општи-
на у Срби ји – ука зао је Сте ва но вић и 
додао, да је за раз вој и опре ма ње „Рум-
ске петље“ уло же но, кроз парт нер ске 
одно се, око 70 мили о на дина ра, а да је 
Мини стар ство при вре де у томе уче ство-
ва ло са пре ко 30 мили о на дина ра.

Одлу ком Општин ског већа, пре чи стач 
је пове рен на упра вља ње рум ском ЈП 
„Водо вод“-у. 

– За прво вре ме ће ту бити анга жо ван 
један опе ра тер и један тех но лог. У току 
јед ног месе ца може мо да пре ра ди мо 292 
куб на метра отпад не воде у две кате го-
ри је, више и мање запр ља не тех но ло-
шке воде из „Хачин со на“, што је за сада, 
дово љан капа ци тет – рекао је дирек тор 
овог јав ног пред у зе ћа Сло бо дан Ста нић.

С. Џ.

Обилазак пречистача
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ИСТИ НЕ И ЗАБЛУ ДЕ: КАКО СЕ ЛЕЧИ МО

Паци јент мора има ти
пове ре ње у свог лека ра

У дана шње вре ме често смо скло ни да сво је боле сти 
нала зи мо на интер не ту или да чита мо упут ства за леко-
ве, која опет могу да про бу де у нама страх од неже ље-
них деј ста ва. Док тор Адил Елхаг саве ту је сво је паци јен-
те да то не чита ју, а он као лекар, нарав но, зна шта тамо 
пише 

Гло бал но загре ва ње ути че на то да 
се пола ко губе пре ла зна годи шња 
доба, као што су про ле ће и јесен. 

Све чешће смо све до ци наглих тем-
пе ра тур них раз ли ка за само неко ли ко 
дана, када се тем пе ра ту ра може про ме-
ни ти и за 15 сте пе ни Цел зи ју са. Овакве 
тем пе ра тур не осци ла ци је не при ја ју ни 
здра вим осо ба ма, а камо ли хро нич ним 
боле сни ци ма. Док тор Адил Елхаг, спе-
ци ја ли ста опште меди ци не, нагла ша ва 
да вели ке тем пе ра тур не раз ли ке ути чу 
на орга ни зам као стрес. Позна то је да 
сва ка стре сна ситу а ци ја ути че на пад 
иму ног систе ма. То, нарав но, нема дуго-
роч не после ди це, али може тре нут но 
ути ца ти на здра вље људи.

– Код здра вих људи може доћи до 
виру сних и бак те риј ских инфек ци ја или 
до поја ве тако зва ног про лећ ног умо ра. 
Човек се тада може осе ћа ти умор но, 
има ти гла во бо љу, може бити поспан, 
на при мер.  Код хро нич них боле сни ка 

углва ном дола зи до погор ша ња посто-
је ће боле сти. Посеб но су тада пого ђе ни 
кар ди о ва ску лар ни и плућ ни боле сни-
ци, па чак и пси хи ја триј ски. Дола зи до 
ску пља ња или шире ња крв них судо ва 
у зави сно сти од вазду шног при ти ска. 
Када се крв ни судо ви сузе, пове ћа ва се 
крв ни при ти сак. Код срча них боле сни-
ка, може доћи до погор ша ња основ не 
боле сти. За плућ не боле сни ке, јутра 
би могла да буду про блем јер се јавља 
магла и већа је вла жност вазду ха. Такви 
боле сни ци могу има ти гуше ње, осе ћа-
ти недо ста так вазду ха, зама ра ње или 
поспа ност, обја шња ва док тор Адил.

Ако у тим слу ча је ви ма хро нич ни боле-
сник уви ди погор ша ње сво је основ не 
боле сти, док тор Адил саве ту је да се 
одмах јави свом лека ру. Тако ђе, сва ки 
хро нич ни боле сник се мора при др жа ва-
ти сво је тера пи је. 

– Када гово ри мо о здра вим људи ма, 
рекао бих да је сло је ви то обла че ње вео-

ма важно.  Можда је то сад већ и виц, 
али је ствар но добра пре вен ти ва. Тако-
ђе, важно је и узи ма ње теч но сти. Сва ки 
здрав човек днев но би тре ба ло да уне-
се мини мум две литре теч но сти днев-
но. Поред тога је важно поди за ти свој 
иму ни систем Ц вита ми ном, селе ном 
или цин ком. Ако се поја ви тем пе ра ту ра 
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Саве та Маре, Шид: Не читам упут ства 
за леко ве. Ја ни не пијем леко ве! Поне-
кад и про чи там. Углав ном ми муж чита.

Биља на Жму ра, Шид: Нарав но, оба-
ве зно! Да знам шта сме та, да ли ми шко-
ди, да ли болу јем од неке дру ге боле сти 
којој тај лек не одго ва ра – Биља на Жму ра

Зла ти ца Ристи во је вић, Срем ска 
Митро ви ца: Не читам. Сва шта може 
човек да про чи та: оти ца ње лица, јези ка, 
зама ра ње, црве ни ло и слич но. Чове ку 
уне су неку сум њу. Кад погле дам коли ко 
има тих штет них деј ста ва,онда ми се лек 
и не пије. Ево, ја сам јед ном про чи та ла 

упут ство за лек који сам доби ла па кад 
сам виде ла шта тамо пише, нисам га на 
кра ју ни попи ла.

Души ца Оџић, Срем ска Митро ви ца: 
Не желим да губим вре ме чита ју ћи то. То 
није добро. На при мер, за сва ки лек за 
при ти сак кажу да ћете има ти про блем са 
срцем или бубре зи ма. 

Дра ган Цакић, Рума: Ја веру јем апо-
те ка ри ма и лека ри ма и како су они пре-
пи са ли узи ма ње леко ва,  тако се и при-
др жа вам. Рет ко читам та упут ства, то 
моја жена све про чи та.

Звон ко Кова че вић, Рума: Никад не 

читам та упут ства. Оно што ми лекар или 
апо те кар кажу како се кори сти лек ја га 
тако кори стим. Ако купу јем нешто без 
рецеп та онда саслу шам шта ми апо те кар 
каже.

Oлгица Пеко, Рума: Деша ва се да 
отво рим то упут ство и про чи там за шта 
се упо тре бља ва, како делу је, како се 
кори сти, да ли је ште тан за нешто. Пошто 
имам стал ну тера пи ју за при ти сак, онда 
већ знам како се упо тре бља ва и за те 
леко ве не читам. За ове оста ле леко ве 
отво рим и про чи там, није се игра ти са 
леко ви ма.

АНКЕ ТА

Да ли читате упутства за лекове?

Саве та Маре, Биља на Жму ра, Зла ти ца Ристи во је вић, Души ца Оџић, Дра ган Цакић, Звон ко Кова че вић и Олги ца Пеко

која је од 37 до 38 сте пе на Цел зи ју са, 
не би је тре ба ло спу шта ти одмах ауто-
мат ски спу шта ти. Тре ба ло би саче ка-
ти три дана. Уко ли ко ни тада не дође 
до побољ ша ња, човек мора да се јави 
свом лека ру. У прет ход ном пери о ду се 
јави ло мно го људи са тешким, лошим 
нала зи ма плу ћа. То углав ном била 
акут на респи ра тор на инсу фи ци јен ци ја 
плу ћа. То је јед но став но резул тат агре-
сив но сти виру са и сла ба отпор ност 
орга ни зма. Чак се деша вло да неко ко је 
здрав има јак иму ни тет, сам себе поч не 
да уни шта ва. Осо бе са ова квом упа лом 
плу ћа су има ле јак или слаб иму ни тет, 
наво ди Адил Елхаг.

У дана шње вре ме често смо скло ни 
да сво је боле сти нала зи мо на интер-
не ту или да чита мо упут ства за леко ве, 
која опет могу да про бу де у нама страх 
од неже ље них деј ста ва. Док тор Адил 
Елхаг саве ту је сво је паци јен те да то не 
чита ју, а он као лекар, нарав но, зна шта 
тамо пише. 

– За леко ве про тив масно ће, на при-
мер, кажу да иза зи ва ју боло ве у миши-
ћи ма или њихо ва оште ће ња. Ја имам 
јед ну паци јент ки њу која има про блем са 
таквом врстом леко ва, од сигур но 1.000 
паци је на та. Сва ки лек има жеље на и 
неже ље на деј ства, као и кон тра ин ди-
ка ци је. Боље је, на при мер, сачу ва ти се 
од инфарк та и шло га, него неке могу ће 
боле сти. Фар ма це ут ске куће су у оба-
ве зи да то напи шу. Често спо ми њем 
јед ну дан ску сту ди ју у којој је наве де но 
да људи који кори сте диу ре ти ке могу 
доби ти кар ци ном коже, и то базо це лу-
лар ни,који нема могућ ност мета ста зе. 
Било ми је чуд но да се као узо рак узи-
ма ју Дан ци, све тле пути, који има ју нов-
ца да оду на разна егзо тич на лето ва ња. 
Мислим да паци јент мора има ти пове ре-
ње у свог лека ра, наво ди док тор Адил.

Фар ма це ут ки ња Сне жа на Крстић 
наво ди да упут ство за леко ве јесте 
наме ње но паци јен ти ма, али да је 
инфор ма тив ног карак те ра. 

– Ја као фар ма це ут не читам упут-
ство за леко ве, углав но кори стим реги-
стар Аген ци је меди цин ских сред ста ва. 
Зада так сва ког фар ма це у та па и лека ра 
јесте да обја сни паци јен ту сва ку недо у-
ми цу у вези са леком који кори сти. Сва-
ки лек има сво је добре и лоше стра не. 
Паци јент не би тре ба ло да пре ста не да 
узи ма лек уко ли ко про чи та да посто ји 
могућ ност неког неже ље ног деј ства, већ 
уко ли ко се код њих кон крет но јави неки 
про блем, тре ба ло би да се јави лека ру 
или фар ма це у ту. Паци јент би тре ба ло 
да наве де уко ли ко узи ма неку редов ну 
тера пи ју. Више ће бити кори сти у лече-

њу при мар не боле сти, него ште те, наво-
ди Сне жа на Крстић.

Фар ма це ут ки ња Роза ли ја Вито ми ро-
вић, вла сни ца при ват не апо те ке у Руми, 
наво ди увек паци јен та какве сим пот ме 
има и да на кра ју од с дру гим леком од 
оног који је наме ра вао да купи.  

– Мора да при хва ти мој савет, не 
може узе ти лек који он хоће. Анти би о-
ти ци у сло бод ној про да ји не иду, него 
на рецепт. Ина че је заблу да о пре те ра-
ној упо тре би анти би о ти ка у сло бод ној 
про да ји. Што се тиче уно са анти би о ти ка 
код људи уоп ште, 80 одсто анти би о ти ка 
уно си мо хра ном, наро чи то месом. Код 
интен зив ног сто чар ства живо ти ње се 
шти те анти би о ти ци ма, кор ти ко сте ро и-
ди ма због напред ног раста,  и то је оно 
што сва ко днев но уно си мо у орга ни зам, 
без зна ња да то и ради мо. Дакле, дале-
ко је већи унос анти би о ти ка пре ко хра-
не и сти ца ње рези стен ци је на бак те ри је 
због тога, него због недо зво ље не при ме-
не анти би о ти ка, гово ти Роза ли ја.

Тако ђе, ова фар ма це ут ки ња наво ди 
да је паци јен ти рет ко пита ју о неже ље-
ним деј стви ма леко ва. Пре ма њеном 
миу шље њу, зада так сва ког фар ма це у та 
јесте да пита сва ког паци јен та да ли има 
стал ну тера пи ју и да уоп ште да се инте-
ре су је за ста ње њихо вог ога ни зма. 

– Често не зна ју, на при мер, да не сме-
ју да пију кафе тин ако има ју висок при-
ти сак, а тра же га, увек их ја питам. Сада 
је била сезо на виро за и гри па,кол дрекс 
и дефри нол, ком би но ва ни леко ви, су 
били вео ма тра же ни. То је адре на лин-
ски тип лека. Паци јен ти то не зна ју па га 
пију, а кад доби ју тахи кар ди ју и пови ше-
ње при ти ска,  тек онда од мене сазна ју 
да то не могу да кори сте. Код мене лек 
може иза ћи из апо те ке само ако сам ја 
сигур на да је паци јент добио оно шта 
тре ба, наво ди Роза ли ја.  Е.М.Н.

Сне жа на Крстић
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МОНА ХИ ЊЕ ИЗ СРП СКИХ ВЛА ДАР СКИХ ПОРО ДИ ЦА (2)

Добро твор ке, кти тор ке
и сплет ка ши це
Кра љи ца Јеле на Анжуј ска, жена 

кра ља Уро ша Првог, мона ха 
Симе у на, јед на од нај про све ће ни-

јих и нај у че ни јих осо ба свог вре ме на, 
мона шки чин је при ми ла у Ска дру. 
Пре ма речи ма њеног био гра фа: При
звав ши хри сто љу би ва јед но га наро
чи то га од мона ха сво јих, нај ча сни јег 
стар ца по име ну Јова, и из њего ве 
руке при ми мона шки образ (све ту 
схи му) у цркви све то га Нико ле, у 
слав ном гра ду Ска дру. И у том вели
ком анђел ском обра зу би назва на 
мона хи ња Јеле на, и раз га ра ју ћи се 
таквом љуба вљу срдач не вере у 
Госпо ду, под ла га ше врат свој под 
добар лаки јарам Хри стов, тихо 
живе ћи у сва ком мона шком испра
вља њу, не куша ју ћи ни дању ни ноћу у 
сласт сна, нити дају ћи мира телу 
сво ме. Важно је скре ну ти пажњу на то 
да Јеле ни но мона ше ње у Ска дру није 
пре ци зи ра но: да ли је то било њено 
прво мона шко при сту па ње, или је већ 
била мона хи ња, а сада је било само 
још доби ја ње „све те схи ме“, како је то 
пре во ди лац, мимо Дани чи ће вог тек-
ста, али из фусно те о Кбруко пи су ста-
вио. Сва ка ко, суде ћи по син таг ма ма 
вели кос хи мич ког карак те ра, које су 
код Дани чи ћа у свим руко пи си ма даље 
ско ро исте, може се прет по ста ви ти да 
се кра љи ца Јеле на рани је замо на ши-
ла. Поред ико на у Бари ју и Риму, на 
који ма је њен лик, посто је још два 
њена пор тре та у ризи пра во слав не 
мона хи ње и то у Ђур ђе вим Сту бо ви ма 
1282/3. годи не и у Ари љу 1296. годи не. 
Како фре ске пока зу ју, мона ше ње би 
могло да буде око 1282. годи не 
(Митић). Јеле на се након мона ше ња у 
Ска дру, наста ни ла у свом двор цу у 
Брња ци ма, у Гор њем Ибру. 
Aрхиепископ Дани ло II je са пре гршт 
изу зет них речи опи си вао кра љи цу: 
оштра реч ју, а бла га по при ро ди, 
непо роч на живо том, у запо ве да њу 
крот ка, да обра ти добро ра зум ним 
речи ма, да теши нели це мер но и без
бол но, а коли ка је све ср дач на њези на 
сме лост к Богу, про сто каза ти била 
је укра ше на сва ком врли ном. Опе ва ну 
и все хвал ну бла го дат има ђа ше, коју 
је при ми ла про све ће њем све тог духа, 
позна ва ју ћи све књи ге, била је гото ва 
да одго во ри сва ко ме ко је пита. Оку-
пља ла је сиро ма шне девој ке у сво ме 
дому и о њима је води ла рачу на. Обу-
ча ва ла их је: сва ком добром реду и 
руч ном раду, који при ли чи за жен ски 
пол. А када су одра сле, уда ва ше их за 
муже ве да иду у сво је куће, обда ру ју ћи 
их сва ким богат ством, а на место 
њих узи ма ла је дру ге девој ке као и 

прве. Пре ма Дани лу, Јеле на рече: 
...тре ба и ја да се бри нем да и ја уз 
Бож ју помоћ подиг нем храм у име пре
све те Бого ма те ре, не би ли ми Она 
била моли тве на заступ ни ца у дан 
суд њи. Јеле на је прва међу срп ским 
вла дар ка ма, која је по угле ду на мушке 
вла да ре поди за ла мана сти ре и то у 
сво је име. Несум њи во, један од нај-
зна чај ни јих мана сти ра, који је изгра ди-
ла кра љи ца Јеле на јесте пра во слав ни 
Гра дац. Поди гла је и обно ви ла като-
лич ке мана сти ре на При мор ју, обно ви-
ла је цркву Све тог Срђа и Вах ка на 
реци Боја ни код Ска дра, поди гла је 
цркву Све тог Нико ле у Ска дру, где се и 
замо на ши ла, а у лите ра ту ри се негде 
наво ди и мана стир Бого ро ди ца Ратач-
ка код Бара (Томин). Уче ство ва ла је у 

доно ше њу држав нич ких одлу ка, што, 
изме ђу оста лог, потвр ђу је и њена 
Пове ља. Наи ме, сачу ва на Пове ља 
Дубров ча ни ма кра љи це Јеле не из 
1267/8, запра во пред ста вља гарант, 
да ће Срби ја, док је Јеле на кра љи ца, с 
Дубров ча ни ма трго ва ти и у миру живе-
ти. Јеле ни но обе ћа ње је гла си ло: Обе
ту ју се архи е пи ску пу Дубров’ч ко му, и 
кне зу, и всој опћи не град ској у Госпо да 
Бога Вце др жи те ља, и у Пре чи сту 
јего Матер и у ч’стни и живо тво ре ћи 
крст Господњ’ [...] како ћу љуби ти в’с 
Град, и како му при ја ју вла ди ке које су 
Гра де, тако да га и ја љубљу и тако
ђе да му при ја ју. И ако при ду куп ци 
Дубров ’чци бес кра ља у мој двор, што 
им исха би мојим посла ни јем или на 
моје при ја тељ ство, или нек то вла

Краљица Симонида

Пише: др Снежана Булат
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сте лин или тко годе, све да им ја 
пла ћу. И ако име хте ти краљ посла
ти вој ску на Дубров ник, или гусу, или 
што годе пако сти ти Дубров ни ку, да 
ј од мене ведeнијe у Гра ду раду, коли ко 
нај ве ће могу брзо, и да с’м у вса ку 
вашу нево љу. Пре ко три де сет годи на 
Јеле на је вла да ла обла шћу Зете, Тре-
би ње и кра је ви ма око Пла ва и Гор њег 
Ибра. Допи си ва ла се с духов ним оци-
ма и на њеном дво ру су се саста вља-
ле књи ге. Прва је жена којој је у срп-
ској књи жев но сти посве ће но жити је. 
Фран цу ски ња Јеле на, вели ка добро-
твор ка, кти тор ка мана сти ра и црка ва, 
доби ла је култ од пра во слав не цркве, 
а када се упо ко ји ла у Брња ци ма, 
сахра ње на је у сво јој заду жби ни, у 
мана сти ру Гра дац (Томин). Када је 
про шло три годи не после пре ста
вље ња ове бла же не, отво рен је њен 
гроб, где беше погре бе но њези но 
тело у земљи, и нађо ше га где лежи 
непо вре ђе но, где лежи као у роси ума
ште но све тим миром, цело непро па
дљи во (Дани ло II).

Кра љи ца Симо ни да била је жена 
кра ља Милу ти на, кра ља кога ста ри 
изво ри пред ста вља ју као нај рев но сни-
јег осни ва ча и нај и зда шни јег при ло-
жни ка мана сти ра (Мар ко вић). Као што 
је Тео до си је кра љи цу Ану при ка зао у 
нега тив ној све тло сти и Гри го ри је Цам-
блак у Жити ју Сте фа на Дечан ског 
Симо ни ду карак те ри ше као без раз ло-
жно злу, бестид ну, скло ну сплет ка ре-
њи ма, зло на мер ну и лука ву жену. 
Цам блак је Симо ни ду озна чио као 
глав ног крив ца за Сте фа но во осле-
пље ње. Наи ме, Милу тин је заве ден и 
засле пљен, под ле гао стра сти ма сво је 
мла де жене Симо ни де: Aли како 
постра да? Поди же завист ђаво који 
увек мрзи добро. А извр ши лац таквог 
слу же ња била је њего ва жена. О моје 
сузе, што жен ска пре ва ра савла да 
пра ро ди те ље ву у рају вели ку 
мудрост! Шта овде није хте ла 
завист учи ни ти рев ни ма […] А шта 
је било даље? Над вла да жен ска пре
ва ра достој на жаље ња и при че за 
сузе, побе ди се царе ва пре му дрост 
жен ским сплет ка ма, покло ни се очин
ска мудрост жен ској сла бо сти, уга си 
се роди тељ ска топло та жен ском 
бестид но шћу! Пра вед ни би ухва ћен 
непра вед но, незло би ви љутом зам
ком, мило сти ви неми ло сти во, и, о 
ружног дела, би лишен очи ју. Не би ли 
подроб ни је опи сао овај дога ђај и ука-
зао на гото во исте окол но сти, пра ви 
пара ле лу са визан тиј ским и библиј-
ским насле ђем. Ипак, Цам блак не 
наво ди начи не који ма је мла да Симо-
ни да успе ла да наго во ри мужа на ово 
зло де ло, нити спо ми ње било какве 
опту жбе, али се на осно ву пара ле ле 
са Кон стан ти ном Вели ким, Фау стом и 
Кри спом могу наслу ти ти моти ви које је 
има ла Симо ни да (Попо вић). Ваља 
иста ћи да се Цам бла ко во при ка зи ва-
ње узро ка осле пље ња Сте фа на 
Дечан ског, раз ли ку је од оно га што 
гово ре исто риј ске књи ге, али и Живот 

кра ља Милу ти на. Ови спи си ниг де не 
поми њу Симо ни ду као крив ца за Сте-
фа но во лиша ва ње вида, већ побу ну 
коју је Сте фан поди гао и оче ву казну 
која је усле ди ла. Чак и сам Дечан ски у 
сво јој пове љи изда тој Деча ни ма, каже 
да се ђаво усе лио у зло на рав не и зло-
ми сле не људе, које, одга ји ше моји 
роди те љи и сам ја са љуба вљу срца 
као бра ћу и чеда, који оста ви ше Бога и 
забо ра вив ши нашу вели ку љубав, 
поче ше посте пе но сеја ти зли коров 
изме ђу мене и мога роди те ља (Томин). 
У Живо ту кра ља Милу ти на, пак, 
Симо ни дин лик је осли кан на пот пу но 
дру га чи ји начин и при ча о њој је ујед но 
и пока за тељ да је Симо ни да, попут 
мно гих жена вла да ра, након смр ти 
сво га мужа при сту пи ла мона шком 
живо ту. Када је Милу тин пре ми нуо 
1321. годи не, вра ти ла се у Визан ти ју. У 
Живо ту је наве ден и мана стир у коме 
се она замо на ши ла, али мона шко име 
је оста ло непо зна то: А сама после 
ово га одре кав ши се свет ско га живо
та, обу че се у чрнач ке (мона шке) 
ризе, раз дав ши мно го од сво га има ња 
ништи ма и пође у мана стир св. 
Андре ја, где је вели ка мно жи на црна
ца (мона ха) који ту пре би ва ју. И поче 
се под ве зи ва ти вели ким под ви гом, 

воде ћи свој живот у доброј мери нео
ка ља но чува ју ћи чисто том цело му
дри ја сво је дев ство. Симо ни да је била 
кти тор ка мана сти ра Све тог Јова на 
Пре те че на Мини кеј ској гори. 

Мари ја, жена Сте фа на Дечан ског, 
тако ђе је при сту пи ла мона шком живо-
ту. Након смр ти Сте фа на Дечан ског, 
1331, њего ва удо ви ца је оста ла у 
Срби ји, постав ши мона хи ња Мар та. У 
поме ни ку мана сти ра Деча на поми ње 
се одмах иза кра ља Сте фа на Дечан-
ског и его кральица монахїа Марθа, а 
за њом непо сред но цар Сте фан Душан 
и њего ва жена, те и на над гроб ном 
нат пи су из 1355. годи не сто ји: Из цар
ског руха про ис те кох и у цар ско опет 
сти гох, која у овом све ту мило шћу 
оног ко ме сазда вла дар ком зва на 
бејах Мари ја. Мона шког удо сто јих се 
обра за и у њему наре че на бејах Мар
та кад смрт ни час на ме дође. И 
земљи бејах пре да та у лето 6863, 
месе ца апри ла у сед ми дан, док цар
ство ва пре ми ли мој син свим Србљи
ма и Грци ма, само др жав ни цар Сте
фан и пре ми ли мој унук, краљ Урош. А 
вас, оци и бра ћо у Госпо ду, молим 
поме ни те ме у моли тва ма сво јим.

У сле де ћем бро ју: Важна уло га
жен ске мона шке тра ди ци је

Фран цу ски ња Јеле на, вели ка добро твор ка, 
кти тор ка мана сти ра и црка ва, доби ла је култ од 
пра во слав не цркве, а када се упо ко ји ла у Брња-
ци ма, сахра ње на је у сво јој заду жби ни, у мана-
сти ру Гра дац

Манастир Градац
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Забра ње но пуше ње
Регу лар ни део НБА сезо не се при-

бли жа ва кра ју. Већ су се углав-
ном искри ста ли са ле пози ци је. 

Барем оне које воде у плеј – оф. Нажа-
лост, како ства ри сто је, у настав ку 
сезо не неће мо гле да ти „срп ски“ Сакра-
мен то. Први су испод црте али има ју 
огро ман зао ста так у одно су на Лос 
Анђе лес Кли пер се. Што се тиче остат-
ка наше коло ни је у Аме ри ци, сигу ран 
пут у завр шни цу су обез бе ди ли Нико-
ла Јокић и Боби Мар ја но вић. С обзи-
ром на то за које тимо ве насту па ју, 
нема сум ње да би тре ба ло дале ко да 
догу ра ју у дои гра ва њу.

Нико ла Јокић гази са сво јим Ден ве-
ром ка вели ком фина лу. Мно ги их већ 
сада виде у вели ком окр ша ју са Гол-
ден Стеј том. Боре се са њима за прво 
место на Запа ду. Ко је гле дао Ден вер 
ове сезо не, јасно му је о каквој еки пи 
се ради. Трче, игра ју брзо, реше та ју из 
свих пози ци ја и има ју вели ки број 
добрих игра ча на рас по ла га њу. Оно 
што их чини тако добрим је чиње ни ца 
да су ати пич на еки па. Има ју под коше-
ви ма два цен тра који су сјај ни у аси-
сти ра њу што сва ка ко збу њу је про тив-
ни ке. Уигра ни су и лете по тере ну. 
Попу лар ни Џокер је пред вод ник ове 
еки пе. Већ сам писао о њему и не бих 
да пала му дим више. Одав но Срби ја 
није има ла таквог игра ча, ако наста ви 
ова ко, биће сва ка ко нај бо љи Србин у 
исто ри ји. Нама оста је само да нави ја-
мо сат као некад и пра ти мо мече ве 
Ден ве ра у плеј – офу.

Дру ги наш кошар каш који ће уче-
ство ва ти у завр шни ци НБА сезо не не 
може се баш похва ли ти мину та жом и 
учин ком. Бобан Мар ја но вић, као и у 
прет ход ним еки па ма, игра епи зод ну 
уло гу у Фила дел фи ји. Доби је неких 
десе так мину та по мечу, а када је са 
дру ге стра не неки јачи про тив ник, ни 
толи ко. Оно што је сигур но је, да се 
добро зеза. Тре ба и то зна ти. Она кав 
опи чен, још ће и шам пи он ски прстен 
узе ти јед ног дана. Па нека и узме. Узео 
је и Дар ко Мили чић са Детро и том, а 
играо је још мање од Боби ја. Зва ли су 
га побед нич ка цига ра јер је ула зио 
само када је побе да већ била обез бе-
ђе на. Узео је и Пеђа Сто ја ко вић са 
Дала сом, и то онда када се нај ма ње 
надао, на зала ску кари је ре. Али он је 
дру га димен зи ја у одно су на ову дво ји-
цу. Човек је заслу жио прстен сва ка ко.

Морам рећи да ми је жао Сакра мен-
та јер су у јед ном момен ту били 
озбиљ ни кон ку рен ти за плеј – оф. 

Међу тим, како то обич но бива у НБА, 
тре нер у неком момен ту почи ње да 
дивља и да роти ра игра че без резо на. 
То се посеб но није сви де ло фано ви ма 
у Срби ји јер су Бог да но вић и Бје ли ца 
пали у дру ги план пред крај сезо не. 
Било како било, ути сак је да ова дво ји-
ца једи ни кори сте мозак на тере ну и 
уме ју да пове жу редо ве, шко ло ва ни су 
игра чи и уме ју да игра ју. Јеби га, 
можда сле де ће сезо не.

И за крај, тре ба спо ме ну ти да смо 
испу сти ли при ли ку да гле да мо Мило-
ша Тео до си ћа у завр шни ци. Нарав но, 
већ смо апсол ви ра ли да је Тео добио 
педа лу из Кли пер са. Међу тим, зани-
мљи во је било недав но запа жа ње јед-
ног аме рич ког нови на ра када се поте-

гла при ча о нашем асу. Наи ме, он је 
имао јасан одго вор на пита ње зашто 
се Србин није сна шао у НБА. Јед но-
став но – он пуши. И то није све, каже. 
Није водио здрав живот и поја вљи вао 
се ују тру на тре нин зи ма она ко под буо, 
као да је ноћ про вео у кафа ни за покер 
апа ра том. Реал но, он она кав ситан и 
мли тав, још ако има такве нави ке као 
што овај госпо дин каже, није имао 
шан се да успе у НБА. Где ћеш са оним 
сте на ма да се вијаш по тере ну. Ипак, и 
такав какав је, у Евро пи је док тор 
кошар ке. Добра ствар је и да је на рас-
по ла га њу репре зен та ци ји. Када би још 
дода ли наше мај сто ре из НБА, гле да-
ли би спек такл ове годи не на Свет ском 
у Кини. 

Зани мљи во је било недав но запа жа ње јед ног аме рич-
ког нови на ра када се поте гла при ча о нашем асу. Наи ме, 
он је имао јасан одго вор на пита ње зашто се Србин није 
сна шао у НБА. Јед но став но – он пуши. И то није све, 
каже. Није водио здрав живот и поја вљи вао се ују тру на 
тре нин зи ма она ко под буо, као да је ноћ про вео у кафа-
ни за покер апа ра том
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Бежа ни ја – ОФК  Жар ко во 3:2; 
Будућ ност – Мета лац 2:1; Инђи-
ја – Зла ти бор 2:0; Нови Па зар – 
ТСЦ 0:1;Рад нич ки 1923 – ОФК-
Бе чеј 1918 2:0; Син ђе лић – 
Јавор Ма тис 1:0; Сло бо да – 
Теле оп тик 3:3; Борац – Траjал 
0:1.

01. ТСЦ 28 18 8 2 57:18 62
02. Јавор 28 18 5 5 58:25 59
03. Инђи ја 28 16 5 7 45:20 53
04. Рад нич ки 28 14 6 8 34:28 48
05. Зла ти бор 28 15 2 11 39:28 47
06. Мета лац 28 12 9 7 44:31 45
07. Син ђе лић 28 11 11 6 27:20 44
08. Бежа ни ја 28 13 3 12 38:34 42
09. Тра јал 28 11 5 12 25:31 38
10. ОФК Жар к. 28 10 7 11 34:37 37
11. Бечеј 1918 28 9 6 13 30:36 33
12. Будућ ност 28 8 8 12 26:32 32
13. Борац 28 6 7 15 22:40 25
14. Теле оп тик 28 5 8 15 21:41 23
15. Сло бо да 28 4 6 18 15:54 18
16. Нови Па зар 28 2 8 18 12:52 14

Бео чин: Цемент – Кабел 0:2; 
Нови Банов ци: Омла ди нац – 
Желе зн. 0:0; Саку ле: Борац – 
Рад н. (З) 4:1; Ста ри Банов ци: 
Дунав – ОФК Вршац 0:1; Субо-
ти ца: Бач ка – Мла дост 1:0; 
Кула: Хај дук 1912 – ЧСК 5:1; 
При гре ви ца: Брат ство – Дина-
мо 1945 2:0; Ср. Митро ви ца: 
Рад н. (СМ) – Рад нич ки (НП) 2:0; 
Ц. Зве зда је била сло бод на. 

01. Хај дук 1912 18 14 3 1 28:5 45
02. Кабел 19 14 2 3 39:13 44
03. Брат ство 19 11 5 3 33:19 38
04. Омла ди нац 19 12 2 5 22:12 38
05. Желе зни чар 19 9 5 5 19:13 32
06. Дина мо 19 7 6 6 21:16 27
07. Рад нич . (З) 19 6 9 4 21:18 27
08. Рад нич  (СМ) 19 7 5 7 27:24 26
09. ОФК Вршац 19 6 4 9 15:19 22
10. Бач ка 1901 18 7 1 10 21:26 22
11. Борац 19 6 3 10 25:28 21
12. Цемент 19 5 5 9 19:26 20
13. Мла дост 19 5 5 9 14:28 20
14. Ц. Зве зда 18 5 3 10 15:23 18
15. Дунав 19 4 5 10 24:34 17
16. ЧСК Пива ра 19 3 5 11 17:35 14
17. Рад нич . (НП) 19 3 4 12 12:33 13

Ерде вик: Сло га (Е) – Под ри-
ње 2:0; Шај каш: Борац (Ш) – 
Поду на вац 2:0; Каћ: Југо вић – 
ЛСК 1:0; Чуруг: Хај дук (Ч) – Хај-
дук (Д) 0:6; Кисач: Татра – Сло-
га (Т) 0:3; Ста ра Пазо ва: Једин-
ство – Рад нич ки 0:2; Рума: 
Први Мај – Сре мац 0:0; Хај дук 
(Б)је био сло бо дан. 

Мар тин ци: Борац (М) – Сло-
вен 2:1; Љуко во: Љуко во – Сло-
бо да 2:1; Попин ци: Напре дак – 
ПСК 2:0; Кле нак: Борац (К) – 
Гра ни чар 2:0; Салаш Ноћај ски: 
Будућ ност – Доњи Петров ци 1:1; 
Голу бин ци: Јадран – Пар ти зан 
2:2; Нови Кар лов ци: Полет – 
Желе зни чар 0:0; Купи но во: 
Купи но во – Рудар 0:1.

01. Желе зни чар 18 12 5 1 39:6 41
02. Јадран 18 13 2 3 40:19 41
03. Сло бо да 18 13 2 3 34:13 41
04. Пар ти зан 18 12 3 3 52:14 39
05. Будућ ност 18 10 2 6 53:22 32
06. ПСК 18 10 2 6 28:27 32
07. Рудар 18 6 7 5 23:17 25
08. Д. Петров ци 18 7 3 8 29:37 24
09. Борац (К) 18 7 2 9 35:38 23
10. Љуко во 18 6 5 7 24:28 23
11. Полет 18 6 4 8 28:26 22
12. Напре дак 18 6 0 12 26:39 18
13. Борац (М) 18 5 2 11 21:32 17
14. Сло вен 18 3 4 11 16:38 13
15. Гра ни чар 18 4 1 13 22:67 13
16. Купи но во 18 1 2 15 8:55 4

Кру ше дол: Кру ше дол – Мла-
дост 8:0; Вишњи ће во: Хај дук – 
ОФК Бикић 2:1; Жар ко вац: 
Напре дак – Фру шка Гора 1:0; 
Беше но во: БСК – Шумар 0:3; 
Чал ма: Сло га (Ч) – Оби лић 
1993 0:1; Пећин ци: Доњи Срем 
2015 – Митрос 0:1; Вогањ: Сло-
га (В) – Фру шко го рац 2:1; 
Обреж: Гра ни чар – Зека Буљу-
ба ша 3:2.

01 Први Мај 17 13 1 3 36:14 40
02 Југо вић 17 11 3 3 21:12 36
03 Сло га (Е) 17 9 3 5 31:17 30
04 Борац (Ш) 17 8 6 3 26:14 30
05 Под ри ње 17 8 5 4 25:12 29
06 Сре мац 17 8 5 4 18:13 29
07 Хај дук (Д) 16 9 0 7 31:13 27
08 Рад нич ки 17 7 2 8 26:26 23
09 Поду на вац 17 7 1 9 24:22 22
10 Хај дук (Б) 16 6 3 7 27:27 21
11 Татра 17 5 5 7 16:18 20
12 Сло га (Т) 16 6 2 8 14:25 20
13 Једин ство 17 4 5 8 18:24 17
14 ЛСК 17 3 3 11 13:37 12
15 Хај дук (Ч) 17 0 0 17 2:54 0

Ноћај: Ноћај – Гра ни чар 2:0; 
Ноћај: Змај – Срем (СР) 6:1; 
Срем ска Митро ви ца: Трго вач-
ки – Борац (ВР) 4:0; Лежи мир: 
Пла ни нац – Поле та рац 2:1; 
Шашин ци: Сло бо да – Борац 
(Ра) 2:0; Заса ви ца: Сло га – 
Срем (СМ) 1:1.

01. Сло га 12 10 2 0 44:11 32
02. Трго вач ки 12 8 3 1 31:12 27
03. Срем (СР) 12 7 1 4 31:24 22
04. Пла ни нац 12 6 3 3 31:18 21
05. Сло бо да 12 7 0 5 21:16 21
06. Гра ни чар 12 6 1 5 17:15 19
07. Змај 12 4 3 5 33:28 15
08. Борац (Ра) 12 4 2 6 24:35 14
09. Срем (СМ) 12 2 5 5 29:35 11
10. Борац (ВР) 12 3 1 8 21:41 10
11. Поле та рац 12 1 3 8 20:32 6
12. Ноћај 12 2 0 10 18:53 6

01. Д. Срем 17 13 3 1 48:14 41
02. Оби лић 17 12 2 3 31:12 38
03. Хај дук 17 11 4 2 42:13 37
04. Кру ше дол 17 11 0 6 39:16 33
05. ОФК Бикић 17 9 4 4 29:12 31
06. Митрос 17 10 0 7 35:30 30
07. Шумар 17 8 2 7 29:22 26
08. БСК 17 7 3 7 29:18 24
09. Сло га (В) 17 6 6 5 25:20 24
10. Напре дак 17 7 3 7 26:23 24
11. Гра ни чар 17 7 2 8 33:29 23
12. Ф. Гора 17 6 3 8 19:27 21
13. З. Буљу . 17 5 1 11 20:32 16
14. Фру шко г. 17 2 3 12 10:61 9
15. Сло га (Ч) 17 2 2 13 19:51 8
16. Мла дост 17 0 2 15 8:62 2

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

КАРА ТЕ КЛУБ СРЕМ

Четр на ест меда ља
Држав но Првен ство у ката ма и бор ба ма за 

поле тар це, пио ни ре и наде одр жа ло се од 23 
до 24. мар та у спорт ској хали Језе ро у Кар гу-
јев цу. Првен ство је орга ни зо ва ла Кара те феде-
ра ци ја Срби је, а уче шће је узе ло пре ко 123 
клу бо ва и пре ко 1.200 пла си ра них так ми ча ра 
из реги о на. Кара ти сти Кара те клу ба „Срем“ 
осво ји ли су укуп но 14 меда ља и тиме зау зе ли 
место међу нај у спе шни јим клу бо ви ма у држа-
ви. Осво је но је пет злат них, три сре бр не и 
шест брон за них меда ља. Зла то су осво ји ли: 
Мио на Мурић (2010) у кла си Ц и у апсо лут ном 
нивоу, Сара Стар че вић (2008) у кла си Б и у 
апсо лут ном нивоу, Нина Дра гој ло вић (2006) у 
каси Д.  Сре бр не меда ље су узе ли: Јова на 
Жега рац (2008) у кла си Ц, Анђе ла Перо вић 
(2010) у апсо лут ном нивоу, Биља на Дра гој ло-
вић (2009) бор бе до 30 кило гра ма.  Брон зу су 
осво ји ли: Еле на Мило ше вић (2007) у кал си Б и 
у апсо лут ном нивоу, Мате ја Видо вић (2008) 
кла са Е, Јова на Радо ва но вић (2007) кла са Д, 
Ире на Гру ја нић (2011) кла са Е и Хеле на Мал-
ба шић (2009) кла са Д.  З.П.

АК „СРЕМ“

Нема миро ва ња
Атле ти ча ри „Сре ма” не миру ју. Овог викен-

да бори ли су се на два фрон та, тркач ком и 
бацач ком. 

У субо ту, 23. мар та је у Инђи ји одр жан 39. 
Крос Сре ма, осво је но је пет меда ља. Побед-
ни ца у трци девој чи ца тре ћи-четвр ти раз ред 
на 500 мета ра је Ката ри на Шко рић, док су 
сре бр не меда ље осво ји ли Мау на Мир ко у 
трци јуни о ра на 3.000 мета ра, Андреј Јок си-
мо вић у трци пио ни ра на 800 мета ра, Душан 
Петро вић у трци сред њо шко ла ца на 800 мета-
ра и Ксе ни ја Бар на у трци рекре а ти ва ца на 
1.500 мета ра. 

У неде љу, 24. мар та у Срем ској Митро ви ци 
у орга ни за ци ји АК „Срем” је одр жа но зим ско 
првен ство Срби је у бацач ким дисци пли на ма 

за јуни о ре и пио ни ре. На так ми че њу је обо рен 
и један свет ски рекорд у баца њу копља у 
кате го ри ји пио нир ки. Чла ни ца САК „Сен та” 
Адри а на Вила гош, баци ла је копље на даљи-
ну од 65,77 мета ра и поста ви ла нови држав ни 
и свет ски рекорд у овој дисци пли ни. 

Атле ти ча ри АК „Срем” осво ји ли су три 
меда ље. Сара Ста ни ми ро вић је у баца њу 
копља у кате го ри ји јуни ор ки осво ји ла сре бр ну 
меда љу. Слав ко Сте вић, ина че ска кач у вис, 
уче ство вао је у јуни ор ском так ми че њу у баца-
њу диска и хицем дугач ким 37,03 метра осво-
јио брон зу. Тре ће пла си ра на је била и Мила 
Миљ ко вић у дисци пли ни баца ње кугле за 
пио нир ке, резул та том 10,92 метра. Б. К.

ОДБОЈ КА

Основ ци први
На так ми че њу основ них шко ла Срем ског 

окру га у одбој ци 21. мар та у Доњем Товар ни-
ку, од  пет еки па, деча ци ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“ су побе да ма над еки па ма из Нове Пазо ве 
и Ваши це, осво ји ли прво место.

Избо ри ли су пла сман за међу ре ги о нал но так-
ми че ње које ће се одр жа ти у Ваље ву. З. К.

САВА ТЕ

Успех Румља на
Првен ство Срби је за мла ђе јуни о ре, јуни о ре 

и сени о ре у ком бат сава теу одр жа но је 24. мар-
та у рум ском Спорт ском цен тру. Над ме та ло се 
56 так ми ча ра из 14 клу бо ва, а поно во је нај у-
спе шни ји био СБК „Рума“ са осво је них пет 
злат них и чети ри сре бр не меда ље. 

Злат не меда ље су осво ји ли Петар Јова нов, 
Нико ла Ракић, Јова на Касап, Мар ко Вида ко вић 
и Вла ди мир Јан ко вић, а сре бро Ђура Руп, 
Нема ња Гру јић, Нико ли на Касап и Нема ња 
Кури џа.

Орга ни за то ри првен ства су били СБК „Рума“ 
и Сава те савез Срби је. Покро ви те љи так ми че-
ња у Руми су били Мини стар ство омла ди не и 
спор та и локал на само у пра ва.

 С. Џ.
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ОВАН: Поку ша ва те 
да про ме ни те уста-
ље на пра ви ла на 
послов ној сце ни, али 

при ме ћу је те изве сно него до ва-
ње. Око ли на није заин те ре со ва-
на да подр жи ваше савре ме не 
иде је о посло ва њу. Довољ но сте 
сна ла жљи ви да оства ри те раз-
ли чи те емо тив не кон так те, али 
не воли те да се нала зи те на 
мети нечи јег испи ти ва ња. 

БИК: Врло сте енер-
гич ни у ситу а ци ја ма 
када бра ни те сво је 
послов не циље ве и 

инте ре се, али нема те довољ но 
кон цен тра ци је да се посве ти те 
детаљ ној ана ли зи дога ђа ја. 
Важно је да раци о нал но кори сти-
те сво ју енер ги ју и вре ме. Ком-
пли мен ти које доби ја те од неко га 
са стра не, наво де вас на погре-
шна оче ки ва ња. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ста ло 
вам је да буде те 
запа же ни у послов-
ним кру го ви ма, али 

све има сво ју цену или разум ну 
гра ни цу, до које вам је дозво ље-
но да импро ви зу је те са ори ги-
нал ним иде ја ма. У љубав ном 
живо ту углав ном се упра вља те 
пре ма сво јим емо тив ним импул-
си ма и потре ба ма. Парт нер са 
при мет ним него до ва њем слу ша 
ваше иде је. Про на ђи те склад ну 
фор му лу. 

РАК: На врло успе-
шан и ефи ка сан 
начин може те да 
завр ши те низ послов-

них дого во ра на раз ли чи тим 
стра на ма. На ваше само по у зда-
ње додат но ути чу пози тив ни 
комен та ри и сја јан ути сак о коме 
се гово ри. Парт нер поне кад уме 
да поре ме ти ваш емо ти ван 
ритам, на сре ћу уме те да се ори-
јен ти ше те пре ма кре а тив ним 
садр жа ји ма и новим изво ри ма 
радо сти. 

ЛАВ: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и има-
те врло амби ци о зне 
пла но ве. Уз одре ђе-
ну дозу мудро сти и 

са добро осми шље ним поте зи ма 
лако може те да оства ри те сво је 
послов не наме ре. Ста ло вам је 
да одр жи те роман тич ну сли ку у 
одно су са бли ском осо бом. 
Ваша емо тив на инспи ра ци ја 
поне кад пре ва зи ла зи и нечи ја 
скри ве на машта ња.

ДЕВИ ЦА: Осе ћа те 
кре а тив ну инспи ра-
ци ју и потре бу да 
про ши ри те сво је 

види ке. Важно је да при ла го ди те 
свој про фе си о нал ни стил и вред-
но сне кри те ри ју ме пре ма зајед-
нич ким инте ре си ма. Емо тив ни 
занос у вама буди нове иде је и 
под сти че вели ку радост. Љубав-
на хар мо ни ја пози тив но ути че на 
ваше ком плет но само по у зда ње и 
на вели ки занос. 

ВАГА: Захва љу ју ћи 
добр ој вешти ни пре-
го ва ра ња успе ва те да 
се укло пи те и послов-

не дого во ре. Про ши ри те сво ја 
про фе си о нал на инте ре со ва ња у 
раз ли чи тим прав ци ма изра жа ва-
ња. Нега тив на тен зи ја која посто-
ји изме ђу вас и воље не осо бе 
тре ба да вас покре не на нови 
импулс и љубав но збли жа ва ње. 
Учи ни те све да усре ћи те воље ну 
осо бу. 

ШКОР ПИ ЈА: Пра ти 
вас неиз ве сност у 
про це ни нових дога-
ђа ја на послов ној 

сце ни. Не кри је те да су ваша 
оче ки ва ња вели ка, међу тим 
при ме ћу је те да сарад ни ци 
цесто мења ју сво је мишље ње. 
Осло ни те се на прак ти чан дух и 
на спо соб ност ана ли тич ког 
расу ђи ва ња. Иако ваш љубав ни 
однос није пре те ра но иди ли чан 
, то вам неће сме та ти да се 
пред ста ви те у пози тив ном све-
тлу. 

СТРЕ ЛАЦ: Изне над-
не про ме не на послу 
реме те ваш сва ко-
днев ни ритам, али у 

свом типич ном мани ру делу је те 
врло енер гич но и не оду ста је те 
од зацр та них циље ва. Задо вољ-
ство и хар мо ни ја која вас пра ти у 
поро дич ном живо ту или у одно су 
са воље ном осо бом, пози тив но 
се рефлек ту је на ваше пона ша-
ње и изглед. 

ЈАРАЦ: У неким изне-
над ним дога ђа ји ма 
мора те дело ва ти тре-
зве но. Поне кад 

посто је про бле ми који зах те ва ју 
фазу кре а тив не инку ба ци је, пре 
него што се искри ста ли ше доба 
одлу ка. У одно су са парт не ром 
честе про ме не рас по ло же ња 
ства ра ју додат ну нер во зу. Дога-
ђа ји из вашег љубав ног живо та 
не тре ба да зао ку пља ју пажњу 
јав но сти. Буди те дис крет ни. 

ВОДО ЛИ ЈА: Уме те 
да про це ни те повољ-
ну ситу а ци ју и веру је-
те у сво је зна ње. 

Важно је упо тре би те прак тич но 
иску ство и да пра вил но зашти ти-
те сво је инте ре се. У одно су са 
воље ном осо бом, боље је да 
неке ства ри мудро пре ћу ти те 
него да заго ва ра те дија лог који 
води ка ривал ству или рас пи ри-
ва њу ниских стра сти. 

РИБЕ: У досто јан-
стве ном сти лу и без 
суви шних пита ња 
при хва та те нечи је 

кри тич ко мишље ње које вам се 
не допа да. Усме ри те сво ју кре а-
тив ну енер ги ју у кори сном прав-
цу и стр пљи во саче кај те на одго-
ва ра ју ће усло ве. Сво ја осе ћа ња 
не може те да под ве де те под нека 
разум на мери ла, али то вам 
неће сме та ти да оства ри те сво је 
љубав не наме ре.

VREMEPLOV
27. март

1790. Из ми шље не су пер тле. 
1941. У Бе о гра ду је, пред зо ру, у 
офи цир ском пу чу сврг нут 
ре гент кнез Па вле Ка ра ђор ђе-
вић и на пре сто је до ве ден 
ма ло лет ни краљ Пе тар II Ка ра-
ђор ђе вић. Зба че на је и вла да 
Дра ги ше Цвет ко ви ћа и Влат ка 
Ма че ка и обра зо ва на но ва с 
ге не ра лом Ду ша ном Си мо ви-
ћем на че лу.  

28. март
1797. На та ни јел Бригс из Њу 
Хемп ши ра па тен ти рао је веш 
ма ши ну. 
1811. Умро је срп ски про све ти-
тељ, пи сац, фи ло зоф и пе да гог 
Ди ми три је Об ра до вић, по знат 
по мо на шком име ну До си теј, 
пр ви срп ски ми ни стар про све те, 
јед на од нај зна чај ни јих и нај у ти-
цај ни јих лич но сти срп ског на ро-
да кра јем 18. и по чет ком 19. 
ве ка. 

29. март
1886. Хе ми чар и фар ма це ут 
Џон Пем бер тон по чи ње да 
ре кла ми ра ко ка-ко лу (са ко ка и-
ном). 
 

30. март
1746. Ро ђен је Фран ци ско Го ја, 
шпан ски сли кар и гра вер. 
1853. Ро ђен је Вин сент ван Гог, 
хо ланд ски и фран цу ски сли кар, 
је дан од нај о ри ги нал ни јих и нај-
тем пе ра мент ни јих мо дер них 
европ ских сли ка ра. 

31. март
1596. Ро ђен фран цу ски фи ло-
зоф, ма те ма ти чар и фи зи чар 
Ре не Де карт, чи је је де ло озна-
чи ло рас кид са ско ла сти ком и 
за че так мо дер не фи ло зо фи је 
ра ци о на ли зма.
1889. 320 ме та ра ви со ка Ај фе-
ло ва ку ла, че лич не кон струк ци-
је, зва нич но је отво ре на за свет-
ску из ло жбу, у знак се ћа ња на 
Фран цу ску ре во лу ци ју. 
1921. Ал берт Ајн штајн одр жао 
је пре да ва ња у Њу јор ку пред-
ста вив ши при том сво ју но ву 
те о ри ју - те о ри ју ре ла ти ви те та. 

1. април
1889. У Чи ка гу је про да та пр ва 
ма ши на за пра ње су до ва. 
1946. У пр вој ве ли кој рад ној 
ак ци ји омла ди не Ју го сла ви је 
по сле осло бо ђе ња зе мље од 
на ци стич ке оку па ци је у Дру гом 
свет ском ра ту, по че ла је из град-
ња пру ге Брч ко-Ба но ви ћи. Пру-
гу ду гу 90 ки ло ме та ра из гра ди-
ло је 60.000 мла дих из свих 
кра је ва зе мље 7. но вем бра 
1946.

2. април
1917. У Со лу ну је Срп ски вој ни 
суд по кре нуо про цес про тив гру-
пе офи ци ра, укљу чу ју ћи ге не-
рал штаб ног пу ков ни ка Дра гу ти-
на Ди ми три је ви ћа Апи са. Оп ту-
жбе за при пре ма ње по бу не у 
вој сци, за пре врат и уби ство 
ре ген та и срп ског пре ми је ра 
Ни ко ле Па ши ћа ни су до ка за не, 
али је Суд де вет оп ту же них осу-
дио на смрт и дво ји цу на 15 
го ди на ро би је. 

HOROSKOP

Сре да, 27. (14) март
Пре по доб ни Бене дикт Нур сиј-
ски  

Четвр так, 28. (15) март
Све ти муче ни ци Ага по је и дру ги 
с њим

Петак, 29. (16) март
Све ти апо стол Ари сто вул; Све-
ти муче ник Савин

Субо та, 30. (17) март
Све ти Алек си је, Човек Бож ји

Неде ља, 31. (18) март
Све ти Кирил Јеру са лим ски

Поне де љак, 1. април 
(19. март)

Све ти муче ни ци Хри зант, Дари-
ја и дру ги; Пре по доб ни Симе он 
Дај бап ски

Уто рак, 2. април  (20. март)
Пре по доб ни оци поу би ја ни у 
мана сти ру Све тог Саве Осве ће-
ног

Crkveni
kalendar

• Да смо се дру га чи је 
сре ли, све би било рани-
је. 
• Сине, немој да љуљаш 
баку. Није се зато обе си-
ла.
• Никад те нећу забо ра-
ви ти, само иди. 

Кре ма сти 
колач

Састој ци: 2 кеси це посног 
шла га, 250 мили ли та ра неког 
сока или воде, 50 гра ма кики ри ки-
ја, 30 гра ма ора ха, 30 гра ма 
лешни ка, 200 гра ма посног кек са, 
2 каши ке шеће ра, 200 гра ма чоко-
ла де за кува ње, посни мар га рин 
или уље

При пре ма: Круп но саме љи те 
кики ри ки, ора хе и лешни ке. Уму-
ти те шлаг и шећер са соком или 
водом. Додај те лешни ке, ора хе и 
кики ри ки и про ме шај те. Саме љи-
те или изло ми те кекс па додај те у 
сме су, па про ме шај те. Обло жи те 
калуп фоли јом па ста ви те целу 
сме су у њега, израв нај те па на 
врх поре ђај те кекс који сте мало 
нато пи ли у соку.Ста ви те колач за 
замр зи вач на сат вре ме на. Напра-
ви те гла зу ру од чоко ла де и мар га-
ри на или уља па пре лиј те пре ко 
окре ну тог кола ча.
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СВЕТ СКИ ДАН ШАЛЕ

Ода кле поти чу прво а прил ске 
сми ца ли це?
Дан шале се тра ди ци о нал но обе-

ле жа ва широм све та сва ког првог 
апри ла у годи ни. Мно ги ће се сло-

жи ти да је смех лек и да нам је пре ко 
потре бан, а да се дана шњи ца све мање 
сме је. Првог апри ла  људи јед ни дру ги ма 
пра ве без о па сне сми ца ли це, меди ји могу 
обја ви ти лажне ново сти. Таква шала се 
нази ва про ва прил ска шала, а онај коме 
је сми ца ли ца успе ла, узви ку је „Апри ли-
ли- ли!!“. Већи на нас зна да је први април 
Дан шале, али је неси гур на када гово ри-
мо о њего вом поре клу. Посто ји неко ли ко 
тео ри ја која обја шња ва поре кло првог 
апри ла као Дана шале. Јед на од њих је 
пове за на са Биби ли јом када је Ноје први 
пут пустио голу би цу да про ве ри да ли 
се пову кла вода која је наста ла услед 
пола ве, и то пре ра но. Да је то била реч 
о првом апри лу, потвр ђе но је у Хебреј-
ској Библи ји. Дру га тео ри ја која је веза на 
за Библи ју је када је Ису са послао Пон-

ти је Пилат од Иро да и назад, упра во на 
први април. То се у ства ри схва та ло као 
уза лу дан посао, одно сно као сми ца ли ца. 
Овај дан се и везу је за древ ни Рим. Сма-
тра се да су римља ни и Кел ти пра зно-
ва ли фести вал шала у вре ме про лећ не 
рав но днев ни це, која је око Дана шале. 
Древ ни рим ски мит који гово ри о богу 
Плу то ну и отми ци Про сер пи не, боги ње 
жита и жетве је још један дого а ђај који се 
везу је за Дан шале. Про се рпи ни на мај-
ка је могла само да чује глас сво је ћер ке 
и уза луд но је тра жи ла по про стран стви-
ма под зем ног све та. Исто као и у слу ча ју 
Ису са и Пон ти ја, и ово се сма тра ло уза-
луд ним послом. 

Пре ла зак са јули јан ског на гре го ри-
јан ски кален дар је још један од дога ђа ја 
који се везу је за Дан шале. Римља ни и 
Хин ду си су Нову годи ну сла ви ли после 
про лећ не рав но днев ни це, која је 20. или 
21. мар та. У сред њем веку, вели ки део 

Евро пе је сла ви ло 25. март као поче а так 
Нове годи не. Сла вље је тра ја ло седам 
дана, све до првог апри ла. Међу тим, 
папа Гргур XIII je 1582. годи не наре дио 
да се пошту је гре го ри јан ски кален дар по 
коме се Нова годи на про сла вља 1. јану-
а ра. Мно ги су то одби ли да се пови ну ју 
овој наред би и наста ви ли да Нову годи ну 
сла ве око првог апри ла. Они који су при-
хва ти ли нови кален дар, тог дана су зби-
ја ли шале на рачун нео ба ве ште них, а 
при том су исме ва ли заста ре ла сла вља. 
Јед на од тео ри ја је веза на и за бри тан-
ског кра ља из XVI II века, који је сва ки пут 
којим је про ла зио про гла сио путем од јав-
ног зна ча ја. Јед ном је првог апри ла пла-
ни рао да про ђе кроз део гра да Нотин гем-
ши ра. Гра ђа ни су том при ли ком реши ли 
да му не дозво ле ула зак. Због тога, краљ 
је послао вој ску, али када је вој ска сти-
гла, цео град се пома ло лудо пона шао. 
Када је краљ чуо како су се ста нов ни ци 
Нотин гем ши ра пона ша ли, одлу чио је да 
их не казни, јер су за то били ису ви ше 
глу пи. Мало људи зна да је вре ме за 
прво а прил ске шале и сми ца ли це дозво-
ље но само до два на ест часо ва по под не.

Успе шна прво а прил ска шала је она 
након које се сви сме ју, а нај ви ше осо ба 
која је била жртва исте. Позна ти аме-
рич ки хумо ри ста и писац Марк Твен је 
на тему прво а прил ских шала рекао да 
првог апри ла у ства ри сазна је мо какви 
смо оста лих 364 дана у годи ни.

З. Попо вић

Шпа ге ти с дрве та
ББЦ је 1. апри ла 1957. у еми си ји 

Пано ра ма при ка зао репор та жу о поро-
ди ци из Тици на (Швај цар ска) која узга ја 
ста бла на који ма расту шпа ге ти. У сре-
ди шту репор та же била је жена која бере 
шпа ге те с дрве та. Гле да о ци су Би-Би-Си 
након еми си је засу ли писми ма и теле-
фон ским пози ви ма. Желе ли су зна ти где 
могу наба ви ти шпа ге ти-ста бло.

Хам бур гер за лево ру ке
Бур гер Кинг је 1998. у нови на ма USA 

Today обја вио оглас за „Left-Han ded 
Whop per“, хам бур гер који је посеб но 
напра вљен за лево ру ке. Састој ци из 
хам бур ге ра при ли ком кон зу ма ци је капа-
ју на стра ну која пого ду је лево ру ки ма. 
Након што су лево ру ки похр ли ли у 
ресто ра не, Бур гер Кинг је при знао да се 
само шалио, те да је у међу вре ме ну 
запри мио на хиља де наруџ би на за хам-
бур гер који одго ва ра дешња ци ма. 

Рат све то ва
Одлич на, иако нена мер на шала из 

1938. дока зу је да је врло лако збу ни ти 
масу која радио не слу ша позор но. 

Орсон Ве лс је радио-дра мом Х. Г. Вел са 
„Рат све то ва“ иза звао масов ну пани ку у 
САД-у јер су слу ша те љи пове ро ва ли да 
су свет заи ста напа ли ван зе маљ ци. 
Аме ри кан ци се нису сми ри ли нити 
након низа упо зо ре ња да се ради 
искљу чи во о фик ци ји и радио-дра ми. 
Прет по ста вља се да је око 1,7 мили о на 
људи при чу схва ти ло здра во за гото во.

Познате првоаприлске шале
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