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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
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Web: www.smtoplana.rs

МИТРОВАЧКОПОРОДИЛИШТЕ

ЛенкаиТеодорапрве
бебеуновојгодини

ДевојчицаЛенка,која јерођена1.
јануара у 2 часа и 45 минута је
првабебарођенауСремууновој

2020. години.Девојчица је на рођењу
била тешка 3.900 грама и дугачка 51
центиметар.ЊенамајкајеВеснаНин
ковићизЈаска.
Теодора је прва беба рођена са

територије града Сремска Митрови
ца.Она јенасветдошла3. јануарау
двачасапослепоноћи,анарођењује
била тешка 3.280 грама и дугачка 48
центиметара,ањенамајкајеАлексан
драБосанчићизЛаћарка.Мајкеибебе
су посетили 3. јануара градоначелник
Владимир Санадер, заменица градо
начелника Светлана Миловановић,
начелник Градске управе за здрав
ствену и социјалну заштиту Војислав
Мирнићитомприликомсуимуручили
поклоне.
Владимир Санадер је овом прили

комистакаодалокалнасамоуправаи
Влада Републике покушавају да кроз
низпронаталитетнихмерапобољшају
природниприраштај.
–Каоисвакегодине,ГрадСремска

Митровица дарује прворођену бебу
са територије нашег града. Овај наш
долазакупородилиштеОпштеболни
цепоказуједанамјенаталитетбитан
идаћемосеинареднихгодинаборити
дабројрођенедецебудевећи,истако
јеСанадер.
Мајка прве митровачке бебе, мале

Теодоре Александра Босанчић није
криласвојусрећуизахвалност.
– Порођај је протекао одлично.

Сестре и доктори су веомаљубазни,

беба је добро. Она је треће дете у
нашојпородици,реклајеАлександра.
Војислав Мирнић је изјавио да је

Град Сремска Митровица за 2020.
годину определио значајна средства
зародитељскидодатакзапрворођене
бебе.
–Речјеоукупномизносуод10мили

онадинара,односнопо30.000динара
засвакупрворођенубебунатеритори
ји нашег града. Ово је једна од мера
пронаталитетне политике коју Град
спроводи, а хтео бих да напоменем

да јеиЗаконофинансијскојподршци
породицисадецомопределиозначај
насредствауизносуод105.000дина
разапрворођенодете,задругорођено
детепо10.000динарау24месеца,а
затрећеичетвртодете12.000,одно
сно 18.000 динара у наредних десет
година.Сматрамдасуоводобремере
пронаталитетне политике, рекао је
Мирнићидодаодајеутоку2019.годи
нерођено309беба,којесубилепрва
децаусвојимпородицама.
Начелник Гинеколошкоакушерске

службедрДраганМалобабић јеиста
као да Република Србија, Покрајина
Војводина, Град Сремска Митровица
и руководствоОпште болнице редов
нопратепородилиштеупредвиђеним
активностима.
–Стогајенашепородилиштесређе

ноиспремночекабудућемаме.Тако
ђе,желеобихдаизразимжаљењезато
штојебројпорођајаупрошлојгодини
уодносуна2018.годинубиозначајно
мањи, тако да смо укупно имали 119
беба мање. У 2019. години рођено је
1.383бебе,одтога700мушкихи683
женскебебе.Рођеноје19близанацаи
ималисмоједнутрудноћу,којасезавр
шила рођењем тројки. Поручио бих
суграђанкамадакаријераисвеостало
штоидеузњу,нијенајбитнијаствару
животу.ПрвороткауСремујесадавећ
старија од 29 година и апеловао бих
нанашесуграђанкедасештораније
опредељују за рађање, док је њихов
организам млад, рекао је др Драган
Малобабић. З.Поповић

Фото:Б.Туцаковић

АлександраБосанчић
ималаТеодора

ВеснуНинковићималуЛенкупосетиојеградоначелникВладимирСанадерсасарадницима
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Се ћам се деч је пе сми це, 
за пра во са мо по чет ка: Ја 
сам ке са Де са, а ја Ми ле са, а 

ја Аг не са. Чи ја је ово клац ка ли ца? 
А он да вла сник клац ка ли це (тј. кан
та ра) ка же: Ја сам тег чи то гво жђе, 
за бра шно, ше ћер, ка фу и гро жђе! 
Да ље се тег љу ба зно рас пи ти вао 
ко ли ко је ко ја ке са те шка и да ли би 
и ка ко мо гли за јед но да се клац ка
ју. То је би ло у пе сми ци, а у жи во ту 
су и Де са и Ми ле са и Аг не са за ко
ном за бра ње не, осим ако ни су би о
ра згра ди ве. О те гу да и не го во ри
мо, ди ги тал не ва ге су га пре га зи ле. 
Ме ни ре чи „пла сти ка“ и „би о ра згра
ди во“ ни ка ко не мо гу ста ти у исту 
ре че ни цу, али ето, ка жу да има и 
та кве пла сти ке. Чи сто сум њам.

За бра на пла стич них ке са је ве ро
ват но је дан од ве ћих фо ло ва који 
нам се десио на почет ку 2020. Као, 
ми бри не мо о жи вот ној сре ди ни па 
ће мо пла стич не ке се, му че ни це, 
за бра ни ти, али сву оста лу пла сти
ку у ко ју је фа брич ки упа ко ва на 
ве ћи на на мир ни ца не ће мо. Као, 
упо тре бља ва ће мо па пир не ке се, 
јер то је еко ло шки ко рект ни је. 
До ду ше, мо ра ће мо да по се че мо 
шу ме Ама зо на, оне ко је још ни је 
за па лио Ле о нар до ди Ка прио, да 
би смо на пра ви ли то ли ко па пир них 
ке са, али ко га бри га. Ово са за бра
ном зву чи баш она ко еко ло шки, 
та ман ко ли ко и га ше ње јав не 
ра све те на је дан сат у „част пла не
те Земље“. 

У вре ме ка да сам чи та ла го ре 
по ме ну ту пе сми цу, зна чи пре јед но 
4045 го ди на, уоп ште ни је би ло 
пла стич них ке са. Мај ке ми. Ме ђу
тим, шта се та да уоп ште ку по ва ло 
у про дав ни ца ма? Хај де ис пи сни ци, 
по себ но ви са се ла, се ти те се 
ма ло. Хлеб, со, ше ћер, по не ка 
бом бо на, ма ло пра шак, са пу на, зеј
ти на ... Мле ко се до но си ло из ком
ши лу ка, јер увек је на се лу не ко 
имао кра ву. Оста виш шер пи цу на 
ска ли на ма пред ула зним вра ти ма у 
ко ју га ком ши ни ца, фри шко по му
зе но, успе. И обич но је они ма ко ји 

ни су пра ви ли сир, не ка ба ба Ги за 
или ка ко се већ зва ла у ком се лу 
(име са ми до пи ши те, ба ба Ги за је 
„мо ја“) су бо том по сле  под не до но
си ла сир (под ли ва ни и сит ни) на 
ку ћу, за не дељ но рас те за но. По вр
ће смо има ли у соп стве ним ба шта
ма, као и во ће. Ме со из до ма ће 
ра ди но сти, на рав но. Па кад одеш у 
про дав ни цу, ствар но ти је до во љан 
це гер или не ка плат не на тор ба. 
Кад се на при мер ку по ва ла во да за 
пи ће? Са мо по не ки де ка је она ко, 
због здра вља пио ки се лу во ду 
„ра ден ску“ или „књаз“ и то из ста
кле них фла ша. Пи ла се ар тер ска 
во да или обич на че сму ша. А 

да нас? Ку пу је се све, би ло да си на 
се лу или у гра ду. Од во де, до лу ка 
и сла ни не. По сле осред њег па за ра 
у са мо у слу зи оста не ра зно ра зне 
пла стич не ам ба ла же за по ве ћи 
џак, а ту не ра чу нам пла стич ну 
ке су у ко јој је до нет па зар. Мле ко је 
у пла сти ци, јо гурт је у пла сти ци, 
пи во је у пла сти ци, во да је у пла
сти ци. Јер тре ба да ље? Пра шак за 
веш је у пла сти ци, „таш“ за су до ве 
је у пла сти ци, „вим“ за ри ба ње је у 
пла сти ци. И „бо хор“ је у пла сти ци, 
са мо се сад зо ве „ле нор“. Све је у 
пла сти ци, и сад нам тре ба ју па пир
не ке се да сву ту пла сти ку ста ви мо 
у њу! Па ко је ту луд? А ко збу њен? 

Млекојеупластици,јогуртјеупластици,пиво
је у пластици, вода је у пластици. Јер треба
даље?Прашак за веш је у пластици, „таш“ за
судовејеупластици,„вим“зарибањејеупла
стици.И„бохор“јеупластици,самосесадзове
„ленор“. Све је у пластици, и сад нам требају
папирнекеседасвутупластикуставимоуњу!
Пакојетулуд?Акозбуњен?
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Вертепи

СлађанМанчићналитургијиуПлатичеву

ПаљењебадњакауВрднику

ШиромСрема
прослављенБожић

У свим пра во слав ним хра мо ви ма 
на тери то ри ји Сре ма, 6. јану а ра, 
на Бад ње вече, одр жа не су 

литур ги је, а потом се палио бад њак. 
Тако је било и у цркви у Пла ти че ву, која 
је посве ће на архан ге лу Гаври лу, где је 
литур ги ји и паље њу бад ња ка при су
ство вао и пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић са сарад ни ци ма, али и 
вели ки број вер ни ка, међу који ма je 
било много деце и мла дих. 

Нарав но, паље ње бад ња ка и литур
ги ја за Бад ње вече, не могу да про ђу 
без вер те па. Обрад Вуко вић каже да 
вер те пи пре но се глас да се родио Исус 
и да је то нај леп ши срем ски оби чај.

– Наши вер те пи сво јом поја вом и 
оним што гово ре, под се ћа ју на тај дав
ни дога ђај. То је оби чај који се негу је 
само у Сре му и ниг де више у Срби ји – 
каже Обрад Вуко вић.

Први човек рум ске општи не Сла ђан 

Ман чић, након литур ги је и паље ња 
бад ња ка, поже лео је свим мешта ни ма 
да овај нај ра до сни ји дан доче ка ју у 
кру гу сво јих поро ди ца.

– Желим сви ма, пре све га, сре ћу и 
здра вље, јер када човек има здра вље 
и када му је кућа испу ње на радо шћу, 
све дру го се лак ше пости же – рекао је 
Ман чић. Он је додао да се послед њих 
неко ли ко годи на сви из локал не само
у пра ве тру де да при су ству ју обе ле жа
ва њу ових вели ких хри шћан ских пра
зни ка у раз ли чи тим хра мо ви ма, како 
би их обе ле жи ли и доче ка ли са жите
љи ма мно гих села.

– Нема ништа леп ше, него бити са 
сво јим људи ма, сугра ђа ни ма, ком ши ја
ма, при ја те љи ма. Тако је било и у Пла
ти че ву. На радост свих нас, при су ство
вао је велик број људи. Цркве на пор та 
је била мала да при ми све људе који 
су дошли. Тако тре ба да буде и убу ду

ће, како је рекао парох Зоран Петро
вић, да се дру жи мо, збли жи мо и осла
ња мо јед ни на дру ге – пору чио је Сла
ђан Ман чић.

Бад њи дан је обе ле жен све тим 
литур ги ја ма у свим пра во слав ним 
црква ма и у Срем ској Митро ви ци. Гра
до на чел ник Вла ди мир Сана дер при су
ство вао је све тој литур ги ји у цркви 
Све тих сир ми јум ских муче ни ка у насе
љу Мала Босна. Поред вели ког бро ја 
оку пље них вер ни ка, литур ги ји су при
су ство ва ли још и мини стар пољо при
вре де Бра ни слав Неди мо вић и посла
ник у Скуп шти ни АП Вој во ди не Дми тар 
Ста ни шић.

Вла ди мир Сана дер је том при ли ком 
чести тао гра ђа ни ма Бад ње вече и нај
ра до сни ји хри шћан ски пра зник Божић.
Након све ча не литур ги је, по тра ди ци ји, 
запа ље ни су бад ња ци, а потом је усле
дио ватро мет.

ЗоранСеменовићнаБадњевечеушидскојцркви
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ПаљењебадњакауцрквиСветихсирмијумскихмученика(Foto:sirimiuminfo)

ПаљењебадњакауПлатичевуЛитургијунаБанстолуслужиоепископсремски

– Желим да овај пра зник свим гра ђа
ни ма доне се више успе ха, радо сти, 
сре ће љуба ви и да се зајед но кре не мо 
напред, рекао је у Малој Босни гра до
на чел ник Вла ди мир Сана дер.

Зоран Семе но вић, заме ник пред сед
ни ка Општи не Шид, са сарад ни ци ма је 
на Бад ње вече при су ство вао бого слу
же њу у Цркви пре но са мошти ју Све тог 
оца Нико ла ја и паље њу бад ња ка у 
цркве ној пор ти. Вели ки број Шиђа на је 
при су ствао овом дога ђа ју, који наја
вљу је нај ра до сни ји хри шћан ски пра
зник – Божић.   

Све ту литур ги ју у Хра му Бла ге Мари
је на Бан сто лу у поне де љак, 6. јану а ра 
слу жио је епи скоп срем ски госпо дин 
Васи ли је са све штен ством. Вели ки 
број ста нов ни ка овог насе ља, али и 
обли жњих Чор та но ва ца, при су ство вао 
је литур ги ји и паље њу бад ња ка. Том 
чину при су ство вао је и први савет ник 

руског ама ба са до ра у Срби ји и ата ше 
за кул ту ру Алек сан дар Кона ни хин. Он 
је иста као да су руски и срп ски народ 
увек били на истој стра ни, те да само 
тако могу и даље да наста ве на путу 
напрет ка, уз обо стра ну подр шку. Из 
Хра ма Бла ге Мари је, попу лар не Пути
но ве цркве, на Бад ње вече су посла те 
и речи подр шке Срби ма у Црној Гори. 

Уз жеље за лич ном и поро дич ном 
сре ћом, Инђијци ма је 6. јану а ра, у цен
тру гра да, бад ња ке поде лио пред сед
ник Општи не Вла ди мир Гак. Ово је, 
ујед но, била при ли ка и да раз го ва ра са 
сугра ђа ни ма.

– Углав ном су пози тив ни комен та ри 
на све оно што смо ура ди ли у прет ход
не три и по годи не. Поја вљу ју се и кри
ти ке, али и нове иде је, и веруј те да то 
увек да добре резул та те – иста као је 
пред сед ник Општи не Инђи ја.

Гак је, истог дана, у Цркви Све тог 

цара Кон стан ти на и цари це Јеле не 
при су ство вао литур ги ји, а потом и 
паље њу бад ња ка у цркве ној пор ти. 
Нај мла ђе, оку пље не око ватре у коју је 
нало жен бад њак, нај ви ше је обра до
вао ватро мет.

У више пра во слав них хра мо ва у ири
шкој општи ни, 6. јану а ра су у при су ству 
вер ни ка, одр жа не литур ги је и паље ни 
су бад ња ци. Мио драг Бебић, заме ник 
пред сед ни ка Општи не, при су ство вао 
је паље њу бад ња ка у Врд ни ку, у цркви 
Све тог Јова на Пре те че. Ова црква 
дати ра из 1777. годи не, а 1832. годи не 
доби ла је нови зво ник.

– Свим гра ђа ни ма ири шке општи не 
чести там Божић, нај ра до сни ји хри
шћан ски пра зник, са искре ним жеља
ма да га про сла ве са сво јим нај ми ли ји
ма, у миру, здра вљу и бла го ста њу – 
рекао је Мио драг Бебић.

Е.М.Н.
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ВРАћАњЕОБИчАЈА

ТерањеБожићауМартинцима

Тре ћег дана Божи ћа, 9. јану а ра у 
Мар тин ци ма је орга ни зо ва но тера
ње Божи ћа. Овај ста ри оби чај 

озна ча ва тера ње кара кон џу ла и дру гих 
демо на музи ком, здра ви цом, виком и 
весе љем из домо ва и сока ка. Мешта ни 
отва ра ју сво је капи је и поча сте коња ни
ке вином, раки јом и хра ном, а мла ди их 
поздра вља ју са песмом „Рожде ство“ и 
„Витле је ме“. Коњи су оки ће ни пешки ри
ма, пра пор ци ма и каска ју сео ским ули
ца ма. У Мар тин ци ма је овај оби чај поно
во зажи вео након више од 20 годи на. 

– Нека да је овај дога ђај био масов
ни ји када је већи број људи гајио коње, 

који су се махом кори сти ли у пољо при
вре ди.  У дана шње вре ме, све до ци смо 
да је меха ни за ци ја поти сну ла пле ме ни
те живо ти ње из пољо при вре де. Тера ње 
Божи ћа пред ста вља лепу сли ку јед ног 
ста рог оби ча ја, који поно во негу ју мла
ди људи у Мар тин ци ма. Ту су и там бу
ра ши, који су допри не ли да овај дога ђај 
буде све ча ни ји, како и при ли чи јед ном 
хри шћан ском пра зни ку, рекао је дирек
тор Аген ци је за рурал ни раз вој Петар 
Самар џић.  

Анђел ко Павло вић је ини ци рао да се 
поно во обе ле жи овај ста ри срп ски оби
чај у Мар тин ци ма.

– Ина че, моја поро ди ца гаји коње. И 
упра во смо се пре годи ну дана досе
ли ли из Срем ске Митро ви це у Мар тин
це, како бисмо има ли усло ве да гаји мо 
коње. Виде ли смо да је овај ста ри оби чај 
замро у Мар тин ци ма. Сто га сам одлу чио 
да тако зва но јаха ње Божи ћа орга ни зу
јем ове годи не, а у томе су ме подр жа
ли и оста ли мешта ни Мар ти на ца. Дра
го ми је да се оку пио вели ки број људи. 
Са нама су данас и мешта ни Кузми на, 
Лаћар ка, Шида, Ада ше ва ца.  Надам се 
да ћемо и сле де ће годи не орга ни зо ва ти 
тера ње Божи ћа, рекао је Анђел ко.

Алек сан дар Жилић није крио задо
вољ ство што је овај оби чај поно во оку
пио вели ки број мешта на.

– Ово је при ли ка да се Мар тин ча ни 
при се те ста рих оби ча ја. Надам се да 
ће тера ње Божи ћа код нас од сада па 
нада ље бити поно во тра ди ци ја, рекао је 
Алек сан дар. 

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

АнђелкоПавловић

ТерањеБожићауМартинцима

АлександарЖилић
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Уну тра шњост згра де 
под руч ног оде ље
ња Основ не шко ле 

„Добро сав Радо са вље вић 
Народ“ у Ноћа ју ће уско ро 
доби ти нови изглед. У току 
зим ског рас пу ста запо че ти 
су радо ви, који обу хва та ју 
ком плет но рено ви ра ње учи
о ни ца и оста ле уну тра шњо
сти шко ле. Тако ђе, пред ви
ђе но је поста вља ње огра де 
око шко ле, као и уре ђе ње 
при ла за и поста вља ње сао
бра ћај не сиг на ли за ци је у 
бли зи ни шко ле. Након прве 
фазе радо ва, наста ва ће се 
оба вља ти на спра ту шко ле, 
док би ком плет ни радо ви 
тре ба ло да буду завр ше ни 
до про ле ћа. Радо ве финан
си ра Град Срем ска Митро
ви ца, а извођач је КПЗ. 

– Згра да под руч ног оде
ље ња Основ не шко ле 
„Добро сав Радо са вље вић 
Народ“ у Ноћа ју је била 
у лошем и дева сти ра ном 
ста њу, и због тога је локал
на само у пра ва обез бе ди ла 
сред ства, мате ри јал и изво
ђа ча радо ва, а то је Казне
нопоправ ни завод у Срем
ској Митро ви ци. Радо ви ће 
се изво ди ти и током годи не 
како би се завр ши ла цела 
згра да. До про ле ћа је у пла
ну да се ура ди део ком плет
не сана ци је сани тар ног чво
ра. Шко ла се нала зи ско ро 
на самом путу где је сао бра
ћај  изу зет но про ме тан. Сто
га је Град добио сред ства у 
изно су од 800.000 дина ра од 
Покра јин ског секре та ри ја та 

за сао бра ћај и она ће бити 
наме ње на за поста вља ње 
хори зон тал не и вер ти кал не 
сао бра ћај не  сиг на ли за ци
је, све тло сне сиг на ли за ци
је, раз ли чи тих успо ри ва ча 
брзи не, вибри ра ју ћих тра ка. 
На про ле ће може мо оче ки ва
ти да ћемо има ти и пот пу ну 
функ ци о на лан обје кат шко
ле и ком плет но обе ле же ну 
зону шко ле. Издво јио бих и 
то да је недав но рекон стру и
сан и обје кат на фуд бал ском 
игра ли шту у Ноћа ју, огра да 
око игра ли шта и згра да са 
свла чи о ни ца ма. Завр ше но 
је и три кило ме тра водо вод
не мре же, тре нут но се раде 
при кључ ци. Када вре ме 
дозво ли, завр ши ће се део 
водо вод не мре же и до новог 
гро бља, рекао је дирек тор 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
Петар Самар џић.

Дирек тор Основ не шко

ле „Добро сав Радо са вље
вић Народ“ Сла ђан Папић 
је овом при ли ком иста као 
да ће након ових радо ва, 
згра да под руч ног оде ље ња 
у Ноћа ју доби ти један леп и 
функ ци о на лан изглед.

– Шко ла је изгра ђе на 
1948. годи не. Међу тим, 
мало се ула га ло и дошло 
је до про па да ња. Доду ше, 
после 2000. годи не је про
ши рен плац и сагра ђе на је 
фискул тур на сала. После 
тога смо доби ли сред ства 
за уво ђе ње гре ја ња на гас. 
Тако ђе, ура ђе ни су подо ви 
и кров у прет ход ном пери о
ду, доби јен је нов наме штај, 
заме ње на је и сто ла ри ја. 
Када се ови радо ви завр ше 
доби ће мо један леп и функ
ци о на лан обје кат. Пре о ста је 
нам да ура ди мо сани тар ни 
чвор који је у ката стро фал
ном ста њу и надам се да 

ће се на про ле ће поче ти и с 
тим радо ви ма. За те радо ве 
има мо про јект ну доку мен та
ци ју, а ту је и  добра воља 
Град ске упра ве. Тако ђе, у 
наред ном пери о ду би тре
ба ло реши ти и про блем 
фискул тур не сале, која про
ки шња ва, изја вио је Сла ђан 
Папић. 

Управ ник Казне нопоправ
ног заво да Алек сан дар 
Алим пић је навео да радо
ви обу хва та ју спу шта ње 
пла фо на, заме ну расве те и 
оста ле уну тра шње радо ве.

–Надам се да ћемо у 
наред ном пери о ду успе ти 
да све радо ве да при ве де
мо кра ју како би деца могла 
у јед ном при стој ном објек ту 
могла да се еду ку ју. Посеб
но смо акце нат ста ви ли на 
учи о ни цу за прва ке за коју 
пра ви мо и наме штај, рекао 
је Алим пић. З.Поповић

УРЕЂЕњЕОБЈЕКТАШКОЛЕУНОћАЈУ

Ускоролепшиентеријер

АлександарАлимпић СлађанПапићПетарСамарџић
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ПчЕЛАРСТВО

Лошиусловиза
презимљавањепчела
Када је реч о пре зи мља ва њу пче

ла, током касне јесе ни и почет
ком зиме вре мен ски усло ви ника

ко нису били добри. Иску сни пче лар 
Ста ни мир Јаво рац каже да би било 
добро да су кра јем окто бра и почет ком 
новем бра биле ниске тем пе ра ту ре, 
испод нуле.

– Тада би се пче ле пову кле у клу бе, 
резер вне хра не има ју и то би пола ко 
тро ши ле. Ова ко, оне сада тро ше пуно 
хра не, а ја не пре по ру чу јем да им се 
дода је, јер их тако узне ми ру је мо – сма
тра Јаво рац. Он дода је да неће ваља
ти ако буде изу зет но хлад но у фебру а
ру и мар ту, чак и за оне пче ла ре који су 
добро при пре ми ли кошни це.

– Про бле ме можда неће има ти они 
који су оста ви ли доста меда. Тако ђе, 
ова годи на је била бес па шна, јед на 
од лоши јих у послед њих 20 годи на, а 
багре мо вог меда ско ро и нема – каже 
Ста ни мир Јаво рац. Јаво рац исти че 
да је про блем у про ме на ма вре мен
ских усло ва, буду ћи да се пра ва зима 

оче ку ју тек у јану а ру, те су пче ле зато 
актив не и тро ше више хра не, а при
ме ће но је и да изле ћу из кошни ца у 
потра зи за водом.  С.Џ.

СтанимирЈаворац

БОРКОВАчКОЈЕЗЕРО

Пливање
зачасникрст

Бого ја вљен ско пли ва ње за Часни 
крст, по деве ти пут ће бити орга ни зо
ва но на рум ском Бор ко вач ком језе ру, 
19. јану а ра, у 12 часо ва. Заин те ре со
ва ни се могу при ја ви ти до 17. јану а ра 
у Спорт ском саве зу општи не Рума, а 
сви при ја вље ни ће мора ти да про ђу 
лекар ске пре гле де. Као и прет ход них 
годи на, за гра ђа не ће бити орга ни зо
ван бес пла тан ауто бу ски пре воз до 
Бор ков ца. Ауто бус пола зи из Орло ви
ће ве ули це у 11 часо ва, док је повра
так пла ни ран у 12 часо ва и 45 мину та. 
Про шло го ди шња побед ни ца је била 
девој чи ца Сара Евђе нић.

Бого ја вље ње је један од пет на ест 
нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка и сла
ви се 19. јану а ра. Оби чај по коме је 
овај пра зник пре по зна тљив јесте пли
ва ње за Часни крст. Ста за коју тре ба 
пре пли ва ти је сим бо лич но дуга 33 
метра, коли ко је и Исус имао годи на 
када је раза пет. Орга ни за то ри пли ва
ња за Часни крст су Срп ска пра во
слав на цркве на, Општи на Рума и 
Спорт ски савез општи не Рума, а 
покро ви тељ је Општи на Рума.

Стостипендија
занајбоље

Рум ска општи на је наста ви ла са 
прак сом доде ле сти пен ди ја нај у спе
шни јим сту ден ти ма. На осно ву пред
ло га Коми си је, пред сед ник рум ске 
Oпш тине Сла ђан Ман чић је донео 
одлу ку о доде ли 100 сти пен ди ја за 
ака дем ску 2019/20. годи ну. За сту ден
те прве годи не основ них ака дем ских 
или стру ков них сту ди ја је доде ље но 
30 сти пен ди ја, за сту ден те од дру ге 
до послед ње годи не 55, док је за 
мастер сту ди је опре де ље но 15 сти
пен ди ја. Сти пен ди ја изно си 8.400 
дина ра и доде љу је се за пери од од 
десет месе ци. Реч је о пре ли ми нар ној 
листи, а о евен ту ал ним жал ба ма, 
конач ну реч ће дати чла но ви Општин
ског већа. 

 С.Џ.

Прошлогодишњапобедница
СараЕвђенић

АНИП„БРАНКОРАДИчЕВИћ“

Уписновихчланова

У АНИПу „Бран ко Ради че вић“ у току 
је упис у све гру пе шко ле фол кло ра, 
изво ђач ки састав и Народ ни орке стар. 
Тако ђе, у току је и упис у шко лу сви
ра ња тра ди ци о нал них инстру ме на та. 
Деца узра ста тре ћег раз ре да основ не 
шко ле, па нави ше, могу се при ја ви ти 
за упис. Исто важи и за шко лу тра
ди ци о нал ног пева ња. Наста ва ће се 

одви ја ти инди ви ду ал но, а шко ла обез
бе ђу је инстру мен те у почет ној фази 
рада, струч ну лите ра ту ру и могућ ност 
ван ред ног пола га ња ниже музич ке 
шко ле етно му зи ко ло шког одсе ка. Шко
лом ће руко во ди ти истак ну ти умет ник 
и члан Народ ног орке стра Наци о нал
ног ансам бла „Коло“ Бори слав Бирач.

С.Џ.

АНИПБранкоРадичевић
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ДНЕВНИЦЕНТАРЗАДЕЦУИМЛАДЕСАСМЕТњАМАУРАЗВОЈУ

Посетаипоклоникомпаније„Бош“
Днев ни цен тар за децу и 

мла де са смет ња ма у 
раз во ју Цен тра за соци

јал ни рад у Руми посе ти ли су 
9. јану а ра пред став ни ци ком
па ни је „Бош“, који су кори
сни ци ма ове уста но ве доне
ли ново го ди шње паке ти ће. 
Комер ци јал на дирек тор ка 
ком па ни је Сте фа ни Хил ман 
је деци и рад ни ци ма Днев
ног цен тра поже ле ла срећ не 
пра зни ке и напо ме ну ла да се 
јачи на јед не ком па ни је мери 
и њеном дру штве ном одго
вор но шћу и одно сом који има 
пре ма локал ној зајед ни ци. 
Кори сни ци услу га Днев ног 
цен тра су гости ма при пре ми
ли при год ни про грам, којим 
су пока за ли део оно га што 
су нау чи ли са сво јим вас пи
та чи ма. Сте фа ни Хил ман је 
иста кла да је дир ну та добро
до шли цом и про гра мом који 
је за њих изве ден.

– Сва та насме ја на лица 
откри ва ју каква је овде 
атмос фе ра и са коли ко 
љуба ви они дола зе у ову 
уста но ву. Тре ба да гле да мо 

какве су могућ но сти сва ког 
од нас, а не какви су нам 
недо ста ци. Мислим да нас 
тој лек ци ји сва ка ко уче кори
сни ци ове уста но ве и заи ста 
је било задо вољ ство данас 
доћи у Руму – изја ви ла је 
Сте фа ни Хил ман и наја ви ла 
је даљу сарад њу ком па ни је 
са Цен тром за соци јал ни рад 

и Днев ним цен тром.
Ком па ни ја „Бош“ je кори

сни ци ма у Днев ном цен тру 
доне ла 35 паке ти ћа, али и 
школ ски при бор и дидак тич
ка сред ства за рад не тера
пи је. Дирек тор Цен тра за 
соци јал ни рад Воји слав Мио
ко вић је ука зао да су се кори
сни ци сва ка ко обра до ва ли 

покло ни ма, али да је исто 
толи ко важна и сама пажња 
која им се ука зу је.

– Пози тив на енер ги ја се 
овде и те како осе ти, њу 
наши кори сни ци пре но се на 
дра ге госте, тако да смо још 
јед ном сви зајед но ужи ва ли 
– рекао је Воји слав Мио ко
вић. С.Џ.

ДомаћиниигостиуДневномцентру

КРАЉЕВЦИ

ПакетићизаБожић

Божић но вече у Кра љев ци ма, 
тра ди ци о нал но је про те кло у 
пра знич ном рас по ло же њу. У 

Кра љев ци ма посто ји дуго го ди шња тра
ди ци ја оку пља ња мешта на око ватре. 
Тако је било и ове годи не, а мешта ни 
су се оку пи ли око ватре у Желе знич
кој ули ци. Тра ди ци ја је испо што ва на 
и када је реч о оби ча ју који је у вези 

са вер те пи ма. Вер те пи су прет ход не 
вече ри оби шли дома ћи не, који су их 
доче ки ва ли са при пре мље ном хра
ном и пићем. У обе ле жа ва ње Божи ћа, 
укљу чи ле су се и чла ни це Удру же ња 
жена „Вик то ри ја“ из Кра ље ва ца, које 
су обра до ва ле вели ки број мали ша на 
из овог села, поде лив ши уочи Божи ћа 
сто ти нак паке ти ћа. Мали ша ни и њихо

ви роди те љи су се оку пи ли у вели кој 
сали Дома кул ту ре у Кра љев ци ма, а 
паке ти ће су им поде ли ле Мица Лазић 
и Вери ца Иса ко вић из Удру же ња жена 
„Вик то ри ја“. Ујед но, то је била и добра 
при ли ка за лепо дру же ње, у коме су 
посеб но ужи ва ла деца, задо вољ на 
доби је ним паке ти ћи ма.

С.Џ.

УзватрунаБожићПоделапакетићауКраљевцима
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БУЂАНОВЦИ

СлађанаСимић,прварумска
бебау2020.години

Сла ђа на Симић из Буђа но ва ца је 
прва беба која је рође на у 2020. 
годи ни у рум ској општи ни. Сла

ђа на је рође на 1. јану а ра у 15 часо ва 
у срем ско ми тро вач кој бол ни ци, тешка 
је 3.150 гра ма и дуга 49 центиметара. 
Мај ка Соња Јова но вић (22 годи не) 
каже да је поро ђај про те као без про
бле ма, да су и она и беба добро. 
Беба је на оце њи ва њу доби ла десет
ку. Поро ди цу и прву бебу у рум ској 
општи ни је 8. јану а ра посе тио пред
сед ник Сла ђан Ман чић са сарад ни ци
ма. Том при ли ком, роди те љи ма је уру
че но 50.000 дина ра, хиги јен ски пакет 
за бебу, као и ново го ди шњи паке тић 

за Сла ђа ни ног бра та, пето го ди шњег 
Михај ла. Мај ка Соња Јова но вић је 
рекла да су се, без обзи ра на тешку 
финан сиј ску ситу а ци ју, одлу чи ли за 
дру го дете, јер су желе ли кћер ку.

– Поро ђај је про те као без про бле ма, 
беба и ја смо добро. Захва љу јем пред
сед ни ку и рум ској Општи ни на нов ча
ној помо ћи, али и на коли ци ма за бебу 
која су нам доне ли, јер ми нисмо били 
у могућ но сти да их купи мо. Сла ђа на 
нема ни кре ве тац, него спа ва са нама 
у кре ве ту – рекла је Соња.

Отац Фадил Симић је запо слен у 
рум ском „Мита су“ и поро ди ца живи од 
њего ве пла те, а ту је и кре дит који су 

узе ли за купо ви ну куће у Буђа нов ци
ма.

– Има мо сина Михај ла и испу ни
ла ми се жеља да доби јем девој чи
цу. Задо во љан сам, јер се моја ћер ка 
роди ла здра ва. Поклон од Општи не 
нам мно го зна чи и помо ћи ће нам да 
обез бе ди мо оно што је нео п ход но за 
дете. Тако ђе, коли ца која су нам купи
ли су нам заи ста нео п ход на – рекао је 
Фадил и захва лио је локал ној само у
пра ви која им је и рани је пома га ла.

Први човек рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић је иста као да су посе те прво
ро ђе ним беба ма поста ле прак са, као и 
доно ше ње покло на и новач не помо ћи. 

– Мај ка је изра зи ла жељу да купи мо 
коли ца, па смо то и учи ни ли. Уру чи
ли смо им и нов ча ну помоћ од 50.000 
дина ра, као и хиги јен ске паке те за бебу, 
али и паке тић за мом чи ну, с обзи ром 
на то да Сла ђа на има и ста ри јег бра
та Михај ла. Дра го нам је што се деца 
рађа ју, тре ба да се рађа ју још више. 
Ова поро ди ца има и одре ђе них про
бле ма, када су усло ви у који ма живе 
и у који ма деца одра ста ју у пита њу, а 
ми ћемо их и убу ду ће пома га ти, јер је 
важно да деца одра ста ју у што бољим 
усло ви ма – рекао је пред сед ник Ман
чић. Он је додао да мај ка Соња, као 
неза по сле на, може да кон ку ри ше за 
сред ства која у рум ској општи ни доби
ја ју све неза по сле не поро ди ље, а то је 
10.000 дина ра месеч но које доби ја ју у 
наред них 12 месе ци.

С.Џакула

Посетапрвојбеби

СлађанМанчићуручујепоклонуновцу
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Пред крај децем бра про
шле годи не, жите љи 
Кра ље ва ца су конач

но ком плет но уре ди ли сво
ју цркву, посве ће ну Све том 
Нико ла ју лет њем, поста
вља њем нове купо ле. Наи
ме, црква у Кра љев ци ма је 
раз ру ше на када су Нем ци 
напу шта ли село, те су тада 
оста ли само зидо ви. По 
окон ча њу рата, жите љи су 
кре ну ли у посте пе ну обно ву 
цркве.

– Недо ста ја ла нам је само 
нова купо ла. Локал на само
у пра ва је дала нај ве ћи део 
сред ста ва за њену набав ку, 
а мањи део је обез бе ди ла 
сама црква и дона то ри. Купо
ла је ура ђе на у бакру и сада 
је наша црква јед на од нај
леп ших, ком плет но уре ђе на 
и спо ља и изну тра – каже 
Нико ла Чана џић, пред сед
ник Саве та МЗ Кра љев ци.

Укуп на вред ност купо ле и 
радо ва на њеном поста вља
њу је 1,8 мили о на дина ра, а 
пре ко општин ског кон кур са 
за финан си ра ње про је ка та 
за цркве и вер ске зајед ни це 
обез бе ђе но је нешто пре ко 
мили он дина ра.

С.Џакула

КРАЉЕВЦИ

Новакупола
засеоскуцркву

ЦрквауКраљевцима

Николачанаџић

ГЦ„СРЕМ“
Обележен
Бадњидан

Бад њи дан је тра ди ци о нал
но обе ле жен и у Герон то ло
шком цен тру „Срем“ у Руми, 
осве ће њем бад ња ка и бесе
дом про то је ре ја ста вро фо ра 
хаџи Јова на Јови чи ћа. Сти
хо ве посве ће не овом нај ра
до сни јем хри шћан ском пра
зни ку, гово ри ли су чла но ви 
реци та тор ске сек ци је, у при
су ству вели ког бро ја кори сни
ка, као и запо сле них у Герон
то ло шком цен тру „Срем“ 
Рума. С.Џ.

ООСНСРУМА

Традиционалнаподелабадњака

Већ по тра ди ци ји, на Бад њи дан, рум
ски напред ња ци се оку пља ју на Град
ском тргу, где акти ви сти и функ ци

о не ри СНСа деле гра ђа ни ма бад ња ке, 
посне кола че, кален да ре за нову годи ну... 
Нарав но, то је и при ли ка да се пораз го ва ра 
са гра ђа ни ма и да им се упу те честит ке за 
ново го ди шње и божић не пра зни ке. 

– Ово је већ тра ди ци ја, да се оку пи

мо и поде ли мо гра ђа ни ма бад ња ке и све 
оно што овај наш вели ки хри шћан ски пра
зник чини радо сним и весе лим. Кори стим 
при ли ку да сви ма чести там Бад њи дан и 
Божић, уз тра ди ци о нал ни поздрав Хри стос 
се роди и сре ћан Божић – рекао је Сла ђан 
Ман чић, заме ник пред сед ни ка ОО СНС 
Рума.

С.Џ.

Поделабадњака



12 15. JANUAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНАПЕћИНЦИ

СКУПШТИНАОПШТИНЕ

Залокалниразвој
двемилијардединара

На послед њој сед ни ци Скуп шти не 
општи не Пећин ци у 2019. годи ни, 
одр жа ној 27. децем бра, одбор ни

ци пећи нач ког пар ла мен та изгла са ли су 
општин ски буџет за 2020. годи ну. При
хо ди у буџе ту за наред ну годи ну про
јек то ва ни су на 3.377.762.783 дина ра, 
са рас хо ди ма про јек то ва ним у истом 
изно су, а како је нагла сио пред сед ник 
Општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, 
буџет је урав но те жен и не гене ри ше ни 
дефи цит, ни суфи цит.

– Буџет је, пре све га, раз вој ни. За 
локал ни еко ном ски раз вој опре де ље

но је пре ко 2 мили јар де дина ра, или 60 
процената буџе та, што јасно ука зу је на 
њего ву раз вој ну ком по нен ту. Зна чај на 
сред ства су наме ње на обра зо ва њу. За 
обра зов не уста но ве је у новом буџе ту 
опре де ље но пре ко 360 мили о на дина
ра, што је ско ро 11 про це на та од укуп
ног буџе та. Није зане ма ре на ни соци
јал на ком по нен та. За соци јал на дава ња 
и деч ју зашти ту у буџе ту за наред ну 
годи ну опре де ље но је пре ко 63 мили о
на дина ра – изја вио је пред сед ник Трбо
вић.

На истој сед ни ци усво је ни су про гра

ми посло ва ња јав них кому нал них пред
у зе ћа „Водо вод и кана ли за ци ја“, „Путе
ви општи не Пећин ци“ и „Сава“ за 2020. 
годи ну, као и про гра ме посло ва ња Тури
стич ке орга ни за ци је општи не Пећин ци, 
општин ске Аген ци је за раз вој, Дома 
здра вља „Др Дра ган Фун дук“, Црве ног 
крста, Цен тра за соци јал ни рад, Народ
не библи о те ке, Кул тур ног цен тра и Јав
не уста но ве „Спорт ски цен тар“. Одбор
ни ци су усво ји ли и План и про грам 
кори шће ња сред ста ва за уна пре ђе ње 
без бед но сти сао бра ћа ја на путе ви ма 
општи не Пећин ци за 2020. годи ну.

ШИМАНОВЦИ

Цртаћиучекаониципедијатрије
Општи на Пећин ци дони ра ла је 

теле ви зор слу жби педи ја три
је у амбу лан ти Дома здра вља 

„Др Дра ган Фун дук“ у Шима нов ци
ма. Послед њих дана ста ре годи не, 
дона ци ју су уру чи ли Алек сан дар 
Ман дић, пред сед ник Саве та Месне 
зајед ни це Шима нов ци и члан Саве
та Томи слав Ћир ко вић, а Ман дић 
је том при ли ком нагла сио да је овај 
поклон уру чен у знак захвал но сти 
осо бљу Слу жбе педи ја три је за труд 
и енту зи ја зам који пока зу ју у бри зи 
за здра вље деце из Шима но ва ца. 
Дона ци ју је у име уста но ве при ми ла 
дирек тор ка пећи нач ког Дома здра
вља Дубрав ка Цвет ко вић Мићић, 
која је изја ви ла да ће теле ви зор 
нај ви ше кори сти ти шима но вач ким 
мали ша ни ма, јер ће бити поста вљен 
у чека о ни цу педи ја три је, па ће деца 
уз црта ће моћи да пре кра те вре ме, 
док чека ју на пре глед.
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Једнакприступправдизасвеграђане
Од 1. окто бра 2019. годи не у локал

ним само у пра ва ма је почео да се при
ме њу је Закон о бес плат ној прав ној 
помо ћи са циљем да се свим гра ђа ни
ма Репу бли ке Срби је обез бе ди јед нак 
при ступ прав ди, без обзи ра на мате
ри јал но ста ње. На осно ву реше ња 
Мини стар ства прав де, пру жа о ци услу
га бес плат не прав не помо ћи у општи
ни Пећин ци су Борис Тара на и Биља
на Мило ше вић, пре ма чијим речи ма 
посто је три гру пе кори сни ка бес плат
не прав не помо ћи: кори сни ци соци јал
них услу га, лица лоши јег мате ри јал
ног ста ња и рањи ве гру пе као што су, 
реци мо, деца, избе гла лица и жртве 
наси ља.

– Гра ђа ни који има ју потре бу за 
беплат ном прав ном помо ћи дола зе 

код нас, доно се нео п ход ну доку мен та
ци ју, којом дока зу ју да при па да ју јед
ној од три гру пе кори сни ка и затим им 
ми ради мо зах тев. Након изра де зах
те ва, доно си се Реше ње о усва ја њу 
наве де ног зах те ва или се доно си 
Реше ње којим се зах тев одби ја, уко
ли ко нису испу ње ни усло ви про пи са
ни зако ном или пра вил ни ци ма. Уко ли
ко су испу ње ни усло ви, стран ка се 
упу ћу је на адво ка та, који је одре ђен 
редом са спи ска адво ка та, које одре
ђу је Мини стар ство прав де. Про тив 
реше ња, којим се дозво ља ва бес плат
на прав на помоћ није дозво ље на жал
ба, док про тив нега тив ног реше ња, 
којим се не дозво ља ва бес плат на 
прав на помоћ жал ба јесте дозво ље на. 
Закон о бес плат ној прав ној помо ћи 

има суп си ди јер ни карак тер. По овом 
Зако ну се може оства ри ти прав на 
помоћ, само ако није по дру гом зако ну 
оства ре на. Бес плат на прав на подр
шка и помоћ су заи ста бес плат ни и 
сно си је локал на само у пра ва, док 
адво ка ти или јав ни беле жни ци има ју 
пра во на накна ду пре ма тари фи коју 
оде ди Вла да Репу бли ке Срби је, а ове 
тро шко ве ће тако ђе сно си ти пећи нач
ка локал на само у пра ва – рекла је 
Мило ше вић.

Све додат не инфор ма ци је веза не за 
бес плат ну прав ну помоћ у општи ни 
Пећин ци, гра ђа ни могу доби ти од пру
жа о ца услу га Бори са Тара не (022/400–
721) и Биља не Мило ше вић (022/400–
730), згра да Општи не Пећин ци, Сло
бо да на Баји ћа 5.

ОГАР

Каналћеспречити
пропадањепута
Ста нов ни ци Нове ули це у Ога ру, 

кра јем про шле годи не, доби ли 
су нови канал у дужи ни од 400 

мета ра, који је пове зан са кана лом 
који иде дуж пута Пећин ци – Огар. 
Како нам је рекао пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Огар Милан Алек
сић, овај канал ће омо гу ћи ти ста нов
ни ци ма, не само ове ули це, него и 
целог насе ља, да се несме та но кре ћу 

овом ули цом без обзи ра на вре мен ске 
усло ве.

– Нови канал, чија је дуби на око 
јед ног метра, саку пља ће атмос фер
ске пада ви не са окол них ора ни ца, 
чиме ће се спре чи ти убр за но про
па да ње овог дела пута. Mеш танима 
Ога ра je током јесе њег пери о да, 
вели ки про блем пред ста вља ла вода, 
која се саку пља ла на делу пута који 

није асфал ти ран, те су се због тога 
ства ра ле рупе, а доста ће зна чи ти 
и пољо при вред ним про из во ђа чи ма 
током жетве, који про ла зе овом ули
цом до сило са, тако да сада могу да 
кру же кроз насе ље – рекао је Алек сић 
и додао да је Месна зајед ни ца овај 
канал иско па ла захва љу ју ћи сред
стви ма које је обез бе ди ла пећи нач ка 
локал на само у пра ва.
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Новиинтерактивнисадржаји
натуристичкимлокалитетима
Тури стич ка орга ни за ци ја 

општи не Пећин ци у 
2020. годи ну ула зи са 

број ним погод но сти ма и 
нови на ма за савре ме ног 
тури сту, који, пре ма речи ма 
дирек то ри це ТО Љуби це 
Бошко вић, све више тра жи 
чул ни дожи вљај.

– Живот је убр зан, сло бод
ног вре ме на је све мање, 
тако да савре ме ни човек 
тежи ка томе да за крат ко 
вре ме што више види, дожи
ви и нау чи. Зато смо за ову 
годи ну пла ни ра ли много 
интер ак тив них ради о ни ца на 
свим лока ли те ти ма, а посеб
но у Аксен ти је вом кућер ку у 
Ога ру, који је, као нај ста ри ја 
срем ска кућа и спо ме ник 
кул ту ре од изу зет ног зна ча ја, 
постао неза о би ла зан тури
стич ки пункт. Из тог раз ло га 
пла ни ра мо за ову годи ну 
одр жа ва ње неко ли ко кре а
тив них, умет нич ких и пре 
све га интер ак тив них ради о
ни ца са нај мла ђи ма, који ће 
се на тај начин боље упо зна
ти са вред но сти ма кул тур не 
башти не и зна ча јем њеног 
очу ва ња. Тако ђе, за функ ци
о ни са ње про сто ра током 
зиме je нео п ход на изград ња 
соб не пећи. Као и цела кућа, 
и пећ ће бити изгра ђе на тра
ди ци о нал ним мате ри ја ли ма 
и обли ком карак те ри стич ним 
за овај тип куће. Топла зида
на пећ у кући, доча ра ће 
посе ти о ци ма амби јент сео
ске зиме, а кори сни ци ма 
омо гу ћи ти реа ли за ци ју про
гра ма и у зим ском пери о ду 
– изја ви ла је Бошко вић и 

дода ла да је током про шле 
годи не обез бе ђен откуп 
сусед не пар це ле за који је 
изра ђен про је кат за при хват 
тури ста, а за чију реа ли за ци
ју је нео п ход но кон ку ри са ти 
за сред ства код раз ли чи тих 
репу блич ких и покра јин ских 
фон до ва.

Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Пећин ци je у про те
клих неко ли ко годи на реа ли
зо ва ла про гра ме на атрак
тив ним тури стич ким лока ци
ја ма широм пећи нач ке 
општи не, а поред Аксен ти је
вог кућер ка, посе ти о ци ма је 
зани мљи ва и крај ња тач ка 
тури стич ке руте Етно кућа 
„Пут ник“ у Купи но ву, где ће, 
пре ма речи ма дирек то ри це 
Бошко вић, архе о ло шка 
ради о ни ца за децу бити 
допу ње на новим садр жа ји

ма, као што је архе о ло шка 
сла га ли ца, која ће нај мла ђи
ма пру жи ти могућ ност да у 
окви ру ради о ни це откри ва ју 
дело ве сла га ли це и на тај 
начин интер ак тив но, кроз 
игру, сти чу нова зна ња о 
архе о ло ги ји, као нау ци, али 
исто вре ме но и о исто ри ји 
наше га кра ја.

– Још један од при о ри те та 
у наред ном пери о ду ће бити 
про мо ци ја наше општи не 
као Еден пре де ла – изу зет не 
европ ске дести на ци је у 
Срби ји. Ова награ да нам је 
доне ла вели ку медиј ску 
пажњу и инте ре со ва ње за 
нови про из вод на нашој 
тури стич кој рути, а циљ нам 
је да и локал но ста нов ни
штво уви ди бене фи те ове 
награ де. Тако ђе, пла ни ра мо 
нови про је кат у „Пре де лу где 

при ро да грли исто ри ју“, како 
гла си наш тури стич ки сло
ган, а про је кат ће носи ти 
назив „Пре део загр ља ја – за 
савр шен дан“. Наи ме, у 
сарад њи са обра зов ним 
уста но ва ма и удру же њи ма 
из наше општи не, реа ли зо
ва ће мо упо зна ва ње свих 
струк ту ра ста нов ни штва са 
при род ним и кул тур ним 
вред но сти ма општи не 
Пећин ци, са посеб ним 
акцен том на шум ској меди
ци ни, која је ино ва тив ни 
тури стич ки про из вод и зна
ча јан сег мент за доби ја ње 
Еден награ де. Овај про је кат 
ради мо у сарад њи са ЈП 
„Вој во ди на шу ме“, а шум ска 
меди ци на ће се прак ти ко ва
ти у пра шу ми Дебе ла гора на 
Обед ској бари – рекла је 
Бошко вић.

ЉУКОВО

Реконструкција
вртића

У току су радо ви на рекон
струк ци ји објек та врти ћа у инђиј
ском селу Љуко во. Како су иста
кли пред став ни ци локал не само
у пра ве, радо ви тре ба да буду 
завр ше ни до кра ја фебру а ра 
теку ће годи не. Вред ност инве
сти ци је је око пет мили о на дина
ра, од чега је Општи на Инђи ја 
опре де ли ла два мили о на, а оста

так Фон да ци ја „Новак Ђоко вић“. 
Под се ти ће мо, одбор ни ци СО 
Инђи ја усво ји ли су одлу ку у вези 
са кори шће њем згра де Основ не 
шко ле „Петар Кочић“ у Љуко ву, у 
окви ру које ће бити сре ђе не про
сто ри је, а у њима ће након рекон
струк ци је бора ви ти око 40 мали
ша на.

М.Ђ.
РадовинавртићууЉукову
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Лицитација
пољопривредног
земљишта

У ири шкој 
општи ни је у току 
кон курс за дру ги 
круг лици та ци је 
за дава ње у 
закуп пољо при
вред ног земљи
шта у држав ној 
сво ји ни. За дру ги 
круг је пре о ста ло 
558,55 хек та ра, а 
рок за при ја вљи
ва ње заин те ре со ва них пољо при вред ни
ка је 24. јану ар, док ће се лици та ци ја 
одр жа ти 30. и 31. јану а ра. Како сазна је
мо од Нена да Авра мо ви ћа, чла на Коми
си је за спро во ђе ње поступ ка изда ва ња 
држав ног земљи шта у закуп, у дру гом 
кру гу почет не цене за лици ти ра ње ће 
бити мање за 20 про це на та. 

– Седам шифри над ме та ња је опре де
ље но за инве сти ци о на ула га ња, одно
сно поди за ње воћ ња ка и вино гра да и те 
повр ши не се дају у закуп од 30 до 40 
годи на, а пре о ста ле за биљ ну про из вод
њу на десет годи на – каже Ненад Авра
мо вић.

Под се ћа мо, у првом кру гу лици та ци је 
држав ног пољо при вред ног земљи шта у 
ири шкој општи ни, који је завр шен 21. 
окто бра, било је пону ђе но укуп но 766,2 
хек та ра, а изли ци ти ра но је 207,13 хек та
ра, док оста так иде у овај дру ги круг.

– Пости гли смо про сеч ну цену од 326,7 
евра по хек та ру, а као и на рани јим лици
та ци ја ма, у првом кру гу су оти шле нај
ква ли тет ни је повр ши не. Тако ђе, забе ле
жи ли смо и пораст бро ја сто ча ра, који су 
земљи ште узе ли у закуп по пра ву пре чег 
заку па. Са 46 сто ча ра смо пот пи са ли 61 
уго вор – исти че Ненад Авра мо вић.

У ири шкој општи ни је, пре ма про гра му, 
пред ви ђе но дава ње у закуп укуп но 1.327 
хек та ра пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни. С.Џ.

НенадАврамовић

ИРИГИВРДНИК:НОВОГОДИШњИБАЗАР

Подељено560пакетића
Тури стич ка орга ни за ци

ја општи не Ириг је и ове 
годи не орга ни зо ва ла 

мани фе ста ци ју Ново го ди шњи 
базар, у окви ру које је поде
ље но 560 бес плат них ново го
ди шњих паке ти ћа. Доби ли су 
их сви мали ша ни са тери то
ри је ири шке општи не, које су 
роди те љи на вре ме при ја ви ли. 
Паке ти ћи су 1. јану а ра поде
ље ни деци у Врд ни ку, испред 
Тури стич ке орга ни за ци је, као и 
у Вин ској ули ци у Ири гу.

– Ово го ди шњи базар је био 
изу зет но посе ћен, било је 
доста деце са роди те љи ма, 
али и тури ста, који су ових 
дана бора ви ли у Бањи Врд ник. 

Желим да захва лим сви ма који 
су помо гли реа ли за ци ју наше 
мани фе ста ци је. Пре све га, 
општин ским функ ци о не ри ма, 
који су издво ји ли соп стве на 
сред ства за купо ви ну паке ти
ћа, али и оста лим дона то ри ма 
– рекао је Дра ган Дра ги че вић, 
дирек тор Тури стич ке орга ни
за ци је Ириг. Он је додао да им 
је жеља да ова мани фе ста ци ја 
поста не тра ди ци о нал на.

– Надам се да ћемо и наред
них годи на на овај начин усре
ћи ти мали ша не из ири шке 
општи не, јер нема леп шег 
начи на да се започ не годи на – 
каже Дра ган Дра ги че вић.

С.Џ.
ПоделапакетићауВрднику

ДУ„ДЕчИЈАРАДОСТ“ИЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Акција„Осмехнадар“

У ири шкој ДУ „Дечи ја радост“ деца и 
њихо ви роди те љи, као и запо сле
ни, реа ли зо ва ли су током дру ге 

поло ви не децем бра хума ни тар ну акци
ју „Осмех на дар“. То је тра ди ци о нал на 
акци ја током које се при ку пља ју слат ки
ши, играч ке, школ ски при бор и књи ге. У 
сарад њи са ДУ „Дечи ја радост“ и Цен
тром за соци јал ни рад из Ири га, поно
вље на је акци ја доде ле ново го ди шњих 
паке ти ћа деци из ири шке општи не. 
Ново го ди шње паке ти ће је 27. децем бра 
доби ло око 100 мали ша на из соци јал но 
угро же них и хра ни тељ ских поро ди ца. 
Доде ли паке ти ћа, у пра знич но укра ше
ним про сто ри ја ма уста но ве, прет хо ди
ла је лут кар ска пред ста ва „Сне шко“ коју 

су реа ли зо ва ли роди те љи и вас пи та чи 
из лут кар ске сек ци је.

– Захва љу је мо роди те љи ма који су 
пре по зна ли зна чај ове хума ни тар не 
акци је и подр жа ли нас и ове годи не, са 
циљем да деци при у шти мо радост при
па да ња и дари ва ња у пра знич ним дани
ма. Потру ди ли смо се да нијед но дете 
не буде пре ско че но и да паке тић доби
ју, чак и они који из неког раз ло га нису 
могли да дођу – рекла је дирек тор ка ДУ 
„Дечи ја радост“ Јеле на Вида но вић.

Реци мо још да је „Осмех на дар“ прва 
хума ни тар на сту дент ска орга ни за ци
ја, која дуги низ годи на пру жа помоћ и 
подр шку соци јал но угро же ној деци на 
тери то ри ји целе Срби је. С.Џ.

Реализаторихуманитарнеакције
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Почињеизградњапијаце
изатвореногбазена
Одбор ни ци Скуп шти не 

општи не Инђи ја усво
ји ли су на послед

њој сед ни ци у 2019. годи ни 
буџет за 2020.годи ну. Буџет 
од пре ко 5,8 мили јар ди 
дина ра је, како је иста као 
пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак, и ове годи
не пре ди мен зи о ни ран као 
и прет ход ни, са напо ме ном 
да је током буџет ске 2019. 
годи не било нео п ход но вра
ти ти зате че не дуго ве и реа
ли зо ва ти про је кат асфал ти
ра ња свих неас фал ти ра них 
ули ца.

– Веће инве сти ци је пла
ни ра не буџе том су изград
ња нове град ске пија це чија 
је вред ност око 240 мили о
на дина ра и изград ња нове 
спорт ске хале у Бешки чија 
је вред ност, тако ђе, око 240 
мили о на дина ра. У буџет за 
2020. годи ну увр ште ни су 
и сви пред ло же ни про јек
ти, како јав них пред у зе ћа, 
уста но ва тако и свих месних 
зајед ни ца. Нисмо желе ли 
да одби је мо није дан про је
кат, од град ње цркве у Јар
ков ци ма па до изград ње 
хале у Бешки. Овај пут смо 
више одго вор но сти ста ви
ли на месне зајед ни це, јав
на пред у зе ћа и уста но ве, 

у сми слу да од ове годи
не узму уче шће и у писа
њу и реа ли за ци ји про је ка
та а не, као до сада, да тај 
посао раде две, три осо бе у 
Општин ској упра ви – рекао 
је Вла ди мир Гак.

Он је под се тио да у буџе ту 
за 2020. годи ну, поред „вели
ких“, пред ви ђен је и вели ки 
број „мањих“ про је ка та.

– Ту се нала зе про јек
ти који се тичу изград ње 
пешач ких ста за у дужи ни 
од 100, 200 мета ра , изград
ње сао бра ћај ни ца где је 

оста ло још 50, 100 мета ра 
да се ура ди...Већ  на првом 
реба лан су буџе та увр сти
ће мо про је кат изград ње 
затво ре ног базе на у Инђи ји 
који ће се гра ди ти у неко
ли ко фаза, током наред не 
чети ри годи не. Сада се већ 
ради на рекон струк ци ји цен
тра у Новом Слан ка ме ну, 
Новим Кар лов ци ма и Крче
ди ну, гра ди ће се капе ле на 
месним гро бљи ма у Чор та
нов ци ма и Мара ди ку. Тако
ђе, биће завр ше ни радо ви 
на капе ли у Љуко ву, а у том 

селу су акту ел ни радо ви на 
рекон струк ци ји врти ћа. Заи
ста се мно го ради и ради ће 
се по сели ма наше општи
не јер су то про јек ти који су 
вео ма бит ни за мешта не – 
нагла сио је Гак.

Пред сед ник инђиј ске 
општи не је на кра ју пору
чио да сарад ња са месним 
зајед ни ца ма мора бити уна
пре ђе на, јер једи но пред
став ни ци вла сти у сели ма 
има ју увид шта је тач но 
потреб но за њихо во село.

М.Ђ.

На послед њој сед ни ци 
локал ног пар ла мен та у 
Инђи ји у 2019. годи ни 
усво јен је Годи шњи про
грам рада Аген ци је за 
рурал ни раз вој који доно
си и одре ђе не нови не.

Аграр ни буџет за про
шлу 2019. годи ну изно сио 
је 34 мили о на дина ра, што 
је за шест мили о на дина ра 
више него 2018. годи не, а 
сред ства су се доде љи ва
ла пољо при вред ни ци ма 
кроз пет под сти цај них 
мера све у скла ду са Про
гра мом подр шке за спро
во ђе ње пољо при вред не 
поли ти ке и поли ти ке 
рурал ног раз во ја општи не 
Инђи ја.

 Напра ви ли смо модел 
који добро функ ци о ни ше а 
кроз кон стант ну интер ак ци
ју и кому ни ка ци ју са пољо
при вред ни ци ма виде ли 
смо да су задо вољ ни 
иста кла је Ива на Пејо вић 
Шеврт, дирек то ри ца Аген
ци је за рурал ни раз вој 
општи не Инђи ја и наја ви ла 
нову меру која се одно си 
на рурал ни раз вој и опста
нак мла дих на селу.

Тру ди ће мо се да напра
ви мо такав кон курс кроз 
који ћемо насто ја ти да 
задр жи мо мла де на селу и 
дамо им сву нео п ход ну 
помоћ и подр шку да оста ну 
и раде у сво јим сре ди на ма 
рекла је Пејо вић Шеврт.

Новемереподршке
руралномразвоју

СедницаСОИнђија

Новапијацау2020.години



1715. JANUAR 2020.          M NOVINE

ТУРИСТИчКАОРГАНИЗАЦИЈАОПШТИНЕИНЂИЈА

Уређењеспоменика
Тури стич ка орга ни за

ци ја општи не Инђи ја, 
у 2020. годи ни реа ли

зо ва ће неко ли ко вели ких 
про је ка та. Маја Бошњак, 
дирек то ри ца ТО општи не 
Инђи ја, иста кла је да је у 
пла ну неко ли ко про је ка та 
који се тичу уре ђе ња тури
стич ких лока ли те та. 

– Поред поме ну тог Келт
ског насе ља у Инђи ји, за 
чије радо ве је већ рас пи са
на јав на набав ка, издво ји ла 
бих пар тер но уре ђе ње око 
спо ме ни ка Слан ка ме нач кој 
бици – иста кла је Бошњак и 
дода ла да је идеј ни про је кат 
већ завр шен и да га је одо
брио Завод за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре Репу бли ке 
Срби је. У окви ру про јек та 
биће изве де но пар тер но 
уре ђе ње које обу хва та хор
ти кул ту р но уре ђе ње, уре
ђе ње пла тоа, поста вља ње 
одго ва ра ју ћег моби ли ја ра 
и уре ђе ње пар ки ра ли шта. 

Дирек то ри ца Тури стич
ке орга ни за ци је под се ти ла 
је на вели ки про је кат, који 
се одно си на архе о ло шки 
лока ли тет Гра ди на у Ста
ром Слан ка ме ну, а који је у 
про це су при пре ме за УНЕ
СКО листу свет ске кул тур не 
башти не.

– Реч је о про јек ту у вези 
са гра ни ца ма Рим ског цар
ства, који је међу на род ни 
про је кат, али у окви ру номи
на ци је Срби је, лока ли тет 
у Ста ром Слан ка ме ну је 
ушао у ужи избор. Бави
ће мо се актив но сти ма на 
уре ђе њу лока ли те та и спре
ма њу номи на ци о ног доси
јеа – рекла је дирек то ри ца 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја уз под се
ћа ње да ће ове годи не орга
ни зо ва ти и подр жа ти бли зу 
30 тра ди ци о нал них мани
фе ста ци ја на тери то ри ји те 
срем ске општи не.

М.Ђ. СпоменикСланкаменачкојбици

КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕООСНСШИД

Наистомзадатку
У четвр так, 9. јану а ра, у про сто ри

ја ма Општин ског одбо ра СНСа 
у Шиду, одр жа на је редов на кон

фе рен ци ја за меди је. Наста вље но је 
са пред ста вља њем актив но сти месних 
зајед ни ца, а овог пута је то учи нио 
пред сед ник Саве та месне зајед ни
це При ви на Гла ва Гој ко Мија то вић, 
док је о раду месног одбо ра СНСа у 
овом селу гово ри ла пове ре ник Ката
ри на Митро вић. Гој ко Мија то вић је на 
почет ку обра ћа ња суми рао резул та те 
из про шле годи не.

– Месна зајед ни ца При ви на Гла ва, 
реа ли зо ва ла је вели ки број про је ка та 
током 2019. годи не. Реа ли зо ва ни су 
број ни инфра струк тур ни про јек ти, који 
су од вели ког зна ча ја за мешта не При
ви не Гла ве. Ура ђе на је јед на сала у 
Дому кул ту ре, а уско ро почи њу радо ви 
на дру гој. Заме ње на је ком плет на сто
ла ри ја, као и про зо ри на згра ди Дома 
кул ту ре. Савет месне зајед ни це је у 
сарад њи са локал ном само у пра вом 
ура дио канал ску мре жу на мести ма 
која су озна че на као кри тич на. Сани
ра на су чети ри атар ска пута, а сви 
при ла зи су насу ти стру га ним асфал
том. У 2020. годи ни биће реа ли зо ван 
један зна ча јан про је кат, пешач кобици
кли стич ка ста за од При ви не Гла ве до 
Бикић Дола. У пла ну је да та ста за буде 
и осве тље на. Радо ви ће се финан си

ра ти из сред ста ва Месне зајед ни це 
При ви на гла ва – иста као је Мија то вић.

Чла но ви Срп ске напред не стран ке 
у овом селу, били су анга жо ва ни кроз 
раз не рад не акци је, а посеб но је истак
ну та помоћ ста ри јим мешта ни ма током 
зим ског пери о да. Упра во о тим актив
но сти ма, гово ри ла је Ката ри на Митро
вић, пове ре ник СНСа.

– Месни одбор При ви на гла ва имао 
је број не акци је током целе годи не. 
Акти ви сти наше стран ке су, на вели ко 

задо вољ ство ђака и мешта на, уре ди ли 
и ста зу која води до ауто бу ског ста ја ли
шта. Акци је у селу су бази ра не на уре
ђе њу живот не сре ди не и на побољ ша
њу кул тур ног живо та наших мешта на. 
Редов но раз го ва ра мо са мешта ни ма 
и тако сазна је мо за њихо ве потре бе, 
жеље и про бле ме. Месни одбор СНСа 
При ви на Гла ва и у наред ном пери о ду 
ће орга ни зо ва ти акци је хума ни тар ног 
карак те ра – рекла је Ката ри на Митро
вић. Д.Попов

ГојкоМијатовићиКатаринаМитровић
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕћА

Јавнипревозскупљизапетпосто
Чла но ви Општин ског већа, одр

жа ли су у уто рак, 31. децем бра 
послед њу сед ни цу у овој годи ни. 

На днев ном реду су се нашле три тач ке, 
које су се одно си ле на реше ње о раз ре
ше њу Деја на Који ћа и име но ва њу Небој
ше Или ћа за пове ре ни ка за избе гли це 
општи не Шид, на пери од од чети ри годи
не. Тако ђе, доне то је реше ње о одо бра
ва њу цена пре во за пут ни ка у при град
ском сао бра ћа ју на тери то ри ји општи не 
Шид и реше ње о доде ли сред ста ва из 
буџе та Општи не Шид за про гра ме и про
јек те из обла сти спо р та за 2020. годи ну. 
По завр шет ку сед ни це, Ром ко Папу га, 
заме ник секре та ра Општи не Шид, поја
снио је све три тач ке днев ног реда.

– То су тач ке које су се мора ле ура ди

ти у овој кален дар ској годи ни. Када је 
реч о доде ли сред ства из Фон да за 
спорт, утвр ди ли смо сред ства која су 
опре де ље на неким клу бо ви ма за наред
ну так ми чар ску годи ну. Поред тога, 
Општин ско веће је утвр ди ло ценов ник, 
по коме ће се врши ти јав ни пре воз, а 
пове ћа ње је пет посто у одно су на прет
ход них пет годи на, када се није мења ла 
цена. Мисли мо да тај износ неће мно го 
ути ца ти на стан дард гра ђа на. Доса да
шњи пове ре ник за избе гли це Дејан 
Којић је раз ре шен дужно сти из здрав
стве них раз ло га, а нови пове ре ник је 
Небој ша Илић, који је те посло ве у јед
ном пери о ду већ оба вљао – иста као је 
Ром ко Папу га.

Д.Попов РомкоПапуга

ОСВЕТЉЕНМОСТУМОРОВИћУ

Мостуновомруху

Послед њи дани кален дар ске 
годи не обич но се „тро ше“ на 
неке мање зна чај не ства ри, 

али то није слу чај у шид ској општи
ни. У поне де љак, 30. децем бра све
ча но је пуште на јав на расве та на 
мосту Дра ги ња Ник шић на реци 
Босут у Моро ви ћу. Ни тем пе ра ту ра, 
која је била у мину су, није спре чи ла 
мешта ни не овог села, а било их је и 
из дру гих месних зајед ни ца, да при
су ству ју овом важном дога ђа ју. Мост 
је рекон стру и сан и офа р бан, a на кра
ју и осве тљен. Заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе но вић није 
крио задо вољ ство због завр ше них 
радо ва.

– Пошто ва ни при ја те љи, после 

оно га што су Моро ви ћа ни обе ћа ли 
нама, да ће се тру ди ти и мар љи во 
ради ти, изра жа вам вели ко задо вољ
ство што и ми испу ња ва мо обе ћа ња 
дата њима. То се пре све га одно си на 
осве тље ње моста Дра ги ња Ник шић. 
Након више од 50 годи на посто ја ња 
и 40 годи на отка ко је послед њи пут на 
мосту нешто рађе но, вече рас ћемо 
овај рекон стри са ни мост и осве тли
ти. Моро вић је село које то заслу жу
је. Могу да наја вим да ћемо сле де ће 
годи не ради ти и мост на Сту дви – 
иста као је Семе но вић.

– Ово је за Моро вић исто риј ски тре
ну так. Ми смо се заи ста тру ди ли у 
годи ни која је за нама, и Савет месне 
зајед ни це Моро вић и Општи на Шид, 

која нам је пру жа ла вели ку подр шку. 
Успе ли смо мно го тога да ура ди мо, 
да оно што је обе ћа но и реа ли зу је
мо. Тре ба да буде мо поно сни на све 
постиг ну те резул та те у 2019. годи ни. 
Моро вић је јед но од нај леп ших села 
у Сре му и с пра вом носи назив „срем
ска Вене ци ја“ – рекла је Весна Лукић, 
члан Саве та месне зајед ни це Моро
вић. 

Мост ће сва ка ко бити атрак ци
ја Моро ви ћа, а радо ви на мосту су 
поче ли сре ди ном 2019. годи не, када 
је ура ђен асфалт, а затим је сле ди ло 
песка ре ње и уре ђе ње јав не расве
те. Све ча ност је окон ча на паље њем 
расве те и вели ким ватро ме том.

Д.Попов
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ЈАВНАРАСПРАВАОНАЦРТУПЛАНАЈАВНОГЗДРАВЉА

Бригаоздрављу
У сре ду, 8. јану а ра, у сали Скуп

шти не општи не Шид, одр жа
на је јав на рас пра ва о Нацр ту 

пла на јав ног здра вља општи не Шид 
за пери од од 2020. до 2025. годи не. 
Јав на рас пра ва је тра ја ла 20 дана, од 
20.12.2019. до 08.01.2020. годи не. Сва 
заин те ре со ва на лица могла су сво је 
пред ло ге, суге сти је и при мед бе доста
ви ти у писа ном обли ку пре ко поште 
или лич но на адре су Општин ске упра
ве Шид. Овај изу зет но важан доку мент 
пред ста ви ли су пред сед ни ца Саве
та за здра вље општи не Шид Вуки ца 
Крмек и заме ник секре та ра Општи не 
Ром ко Папу га.

– План јав ног здра вља је један стра
те шки важан доку мент од вели ког зна
ча ја. План усва ја Скуп шти на општи не 
Шид и његов циљ је уна пре ђе ње здра

вља људи. При самој изра ди Пла на 
узе ти су у обзир мно ги пока за те љи. Пре 
све га, то се одно си на пара ме тре, као 
што су доступ ност лека ра, доступ ност 
здрав стве не слу жбе, живот на сре ди на, 
јед ном реч ју сви пока за те љи који бит
но ути чу на здра вље људи. Закљу чак 
је да тре ба мно го ради ти да би се здра
вље уна пре ди ло. Пла ном су обу хва ће
не све ста ро сне гру пе, од нај мла ђих до 
нај ста ри јих. Поред тога, обу хва ће на је 
ром ска и мигрант ска попу ла ци ја и ура
ђен је акци о ни план, што под ра зу ме ва 
низ актив но сти које би се у наред них 
пет годи на спро во ди ле – обја сни ла је 
Вуки ца Крмек.

Заме ник секре та ра Општи не Шид 
Ром ко Папу га је рекао да је ово још 
јед на јав на пре зен та ци ја акта који је у 
над ле жно сти Скуп шти не општи не Шид.

– Оно што је добро јесте да већ 
почет ком 2020. годи не усва ја мо нешто 
што ћемо у наред них пет годи на да 
спро ве де мо, а то је да ниво здра вља у 
општи ни Шид подиг не мо на виши ниво. 
Све оно што је на бази ста ти стич ких 
пода та ка, гово ри о томе, да би мно го 
тога тре ба ло попра ви ти и у ком сме ру 
би тре ба ло пред у зи ма ти мере. Нада мо 
се да ће бити људ ства и сред ста ва да 
се овај план реа ли зу је у прак си – рекао 
је Папу га.

После спо ве де не јав не рас пра ве, 
Нацрт пла на јав ног здра вља општи не 
Шид за пери од од 2020. до 2025. годи
не са свим при мед ба ма, пред ло зи ма и 
суге сти ја ма доста ви ће се Општин ском 
већу општи не Шид ради утвр ђи ва ња 
Пред ло га одлу ке о буџе ту. 

Д.Попов

ДОНАЦИЈАОПШТОЈБОЛНИЦИ

ТелевизоризаОдељењехемодијализе

Начел ник Град ске упра ве за здрав
ство Воји слав Мир нић је 31. 
децем бра са сарад ни ци ма посе тио 

Оде ље ње хемо ди ја ли зе Опште бол ни це 
и том при ли ком уру чио седам ТВ апа
ра та. Реч је о дона ци ји, коју је Удру же
ње бубре жних инва ли да гра да Срем ска 
Митро ви ца  оства ри ло  путем кон кур са 
за реа ли за ци ју про јек та за ова кве наме
не.

– Ова вред на дона ци ја омо гу ћи ће лак
ши и при јат ни ји бора вак паци јен ти ма у 
Оде ље њу хемо ди ја ли зе и нама из Град
ске упра ве је вели ко задо вољ ство што 
може мо да обра ду је мо оне који се овде 
лече. Ово је и вид дру штве не одго вор но
сти, пока зу је мо бри гу за наше сугра ђа не 

који овде сва ко днев но дола зе на тера пи је 
и жеља нам је да им буде удоб ни је и при
јат ни је уз теле ви зиј ске про гра ме које ће 
одсад моћи да гле да ју, рекао је при ли ком 
посе те Воји слав Мир нић и додао да ће 
одлич на  сарад ња, која посто ји са Удру
же њем бубре жних инва ли да, бити наста
вље на и у 2020.годи ни, на задо вољ ство, 
пре све га кори сни ка здрав стве не зашти
те, а онда и цело куп не зајед ни це.

Вио ле та Србља нин, пред сед ни ца 
Удру же ња бубре жних инва ли да , изра зи
ла је вели ко задо вољ ство, јер су у при
ли ци да помог ну паци јен ти ма који дола
зе на дија ли зу у митро вач кој бол ни ци и 
што уз  помоћ локал не само у пра ве могу 
да буду део про је ка та који ће све њихо ве 

актив но сти и подр жа ти.
Вред ну дона ци ју за оде ље ње хемо

ди ја ли зе зва нич но је пре у зео дирек тор 
Опште бол ни це др Жив ко Врцељ и том 
при ли ком посеб но захва лио Град ској 
упра ви за здрав ство на анга жо ва но сти 
за број ну помоћ митро вач кој бол ни ци и 
њеним оде ље њи ма у про те клој годи ни 
и посеб ну захвал ност Удру же њу бубре
жних инва ли да које непре ста но ради на 
раз ли чи тим врста ма помо ћи за наше 
паци јен те на хемо ди ја ли зи.

Др Врцељ је још иста као да су ова кви 
момен ти важни за паци јен те и  изра жа
ва наду да ће и наред не годи не сарад ња 
са људи ма добре воље бити на висо ком 
нивоу.
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НАГРАДЕЗАНАЈБОЉЕУчЕНИКЕРОМСКЕНАЦИОНАЛНОСТИ

Подршкашколовањумладих

Нај бо љи уче ни ци ром ске наци
о нал но сти, током пра зни ка су 
награ ђе ни нов ча но и таблет 

рачу на ри ма, у скло пу про јек та подр
шке шко ло ва њу мла дих Рома у општи
ни Ста ра Пазо ва. Нај е фи ка сни ји начин 
за изла зак мла дих Рома из сиро ма
штва јесте њихо во шко ло ва ње. Тим 
пово дом је Општи на Ста ра Пазо ва 
награ ди ла оне који се посеб но исти
чу. Сед мо ро је доби ло нов ча на сред
ства у изно су од 12 хиља да дина ра, 

а њих четр на е сто ро таблет рачу на ре. 
До пре осам годи на, у општи ни Ста ра 
Пазо ва, про це нат Рома који су завр
ши ли основ ну шко лу био је низак, а 
оних који су окон ча ли сред њу шко
лу, био је зане мар љив. Алек сан дар 
Бали но вић из локал не Кан це ла ри је за 
инклу зи ју Рома, иста као је да данас тај 
про це нат изно си и до 80 одсто. Ђор
ђе Ради но вић, пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва, каже да Општи на Ста
ра Пазо ва редов но спро во ди акци је 

поде ле уџбе ни ка и школ ског при бо ра 
за ђаке ром ске наци о нал но сти, у циљу 
њихо вог пот пу ног инте гри са ња у све 
про це се у локал ној сре ди ни. Из локал
не само у пра ве наја вљу ју да ће наста
ви ти са про гра ми ма инклу зи је Рома, 
побољ ша њем њихо вог мате ри јал ног 
поло жа ја. Награ де нај бо љим ђаци ма 
су, након про гра ма реше ња стам бе них 
про бле ма или обез бе ђи ва ња огре ва, 
само један од инстру ме на та у низу у 
реа ли за ци ји тог циља. 

БРЗАПРУГАБЕОГРАД
СТАРАПАЗОВА

Левиколосекумарту

Гене рал ни дирек тор Инфра струк ту ре 
желе зни це Срби је Миро љуб Јев тић, 
наја вио је да би леви коло сек брзе пру
ге Бео град цен тар – Ста ра Пазо ва од 
34,5 кило ме та ра, тре ба ло да буде завр
шен и отво рен за сао бра ћај 19. мар та. 
Дру ги коло сек, одно сно цела брза пру га 
Бео град цен тар – Ста ра Пазо ва, биће 
гото ва поло ви ном наред не годи не. Јев
тић је рекао „Танју гу“ да ће ово бити 
годи на нај ве ћих и нај зна чај ни јих радо
ва на рекон струк ци ји и модер ни за ци ји 
желе знич ке инфра струк ту ре и да је уз 
помоћ Вла де и Мини стар ства гра ђе ви
нар ства обез бе ђе но више мили јар ди 

евра, како би срп ске пру ге поста ле 
састав ни део европ ских желе зни ца. На 
део ни ци Бео град – Ста ра Пазо ва, 
радо ве изво де кине ске фир ме „Chi na 
Rail way inter na ti o nal“ i „Chi na Com mu ni
ta ci ons Con struc tion Com pany“, а на 
део ни ци Ста ра Пазо ва – Нови Сад, која 
је зајед но са туне лом и вија дук том Чор
та нов ци дуга 40,4 кило ме та ра, фир ма 
руских желе зни ца „РЖД Интер нешнл“. 
До сада је изме ђу Ста ре Пазо ве и 
Новог Сада изгра ђе но око 35 кило ме та
ра пру ге за вели ке брзи не, а завр ше но 
је више од 76 одсто уго во ре них радо ва 
на изград њи туне ла и вија дук та Чор та
нов ци. Та део ни ца брзе пру ге би тре ба
ло да буде завр ше на до кра ја 2021. 

СПОРТУСТАРОЈПАЗОВИ

70милионау2020.
До кра ја јану а ра је отво рен кон курс 

за финан си ра ње и суфи нан си ра ње 
годи шњих и посеб них про гра ма у обла
сти спор та на под руч ју општи не Ста ра 
Пазо ва за ову годи ну. За годи шње про
гра ме актив но сти спорт ских орга ни за
ци ја, издво је но је 50 мили о на дина ра, 
док је 20 мили о на дина ра опре де ље но 
за посеб не про гра ме из обла сти спор
та од инте ре са за ову општи ну. Сред

ства су наме ње на за актив но сти спорт
ских орга ни за ци ја, спорт ских дру шта ва 
и удру же ња, тери то ри јал них и гран
ских спорт ских саве за, као и за изград
њу, одр жа ва ње и опре ма ње спорт ских 
обје ка та или орга ни зо ва ње спорт ских 
так ми че ња. Поред тога, новац је наме
њен и за награ де и при зна ња за постиг
ну те спорт ске резул та те и допри нос 
раз во ју спор та. Поред спорт ских орга
ни за ци ја, удру же ња и спорт ских саве
за, на позив могу кон ку ри са ти и уста но
ве за спорт, шко ле и пред школ ске 
уста но ве, као и месне зајед ни це.

ЕКОНОМИЈА

Безпосла1.400лица
У Сре му је тре нут но без посла бли зу 

13.000 људи. Чак 3.500 чека посао у 
Срем ској Митро ви ци, а нај ма ње неза
по сле них је у Пећин ци ма, све га 780. У 
општи ни Ста ра Пазо ва, која беле жи 
нај ни жу сто пу неза по сле но сти у Срби
ји, без посла је нешто више од 1.400 
људи. Само у Сре му, у прет ход них пет 
годи на, отво ре но је око 20 фабри ка, 
што овај део Срби је чини нај ра зви је
ним. У при лог томе иде и чиње ни ца да 
је у току прет ход не годи не, 6.000 људи 
нашло запо сле ње у срем ском окру гу. 
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СКУПШТИНАОПШТИНЕ

Буџет3,6милијардидинара
Ста ро па зо вач ки одбор

ни ци усво ји ли су већи
ном гла со ва буџет 

општи не за 2020. годи ну, чији 
је уку пан обим 3.643.369.000 
дина ра, од којих при хо ди 
и при ма ња буџе та изно се 
нешто више од три мили
јар де дина ра, а при хо ди из 
дру гих изво ра финан си ра ња 
бли зу 600 мили о на дина ра. 
И ове годи не, нај ви ше сред
ста ва је пла ни ра но за капи
тал не инве сти ци је веза не за 
важне инфра струк тур не про
јек те, рас по ре ђе не у свим 
мести ма општи не. Усво је ни 
су про гра ми посло ва ња за 
2020. годи ну за више јав них 
пред у зе ћа, План гене рал не 
регу ла ци је насе ља Беле
гиш, Кодекс пона ша ња запо
сле них у општин ској упра
ви и План рада Скуп шти не 

за наред ну годи ну. Тако ђе, 
изгла сан је и Пред лог одлу
ке о пра ву на регре си ра ње 
тро шко ва борав ка у пред
школ ској уста но ви за тре

ће, одно сно четвр то дете. 
Током сед ни це Скуп шти не 
општи не, пред се да ва ју ћи 
Горан Јовић је у два навра
та пре ки дао засе да ње због 

непо што ва ња Послов ни ка, 
изре као је неко ли ко опо ме
на одбор ни ци ма, док је јед
ног одбор ни ка искљу чио из 
рада Скуп шти не.

ЈКПВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА

Заштитаводомерa
Како наво де из ЈКПа „Водо вод и 

кана ли за ци ја“, прак са из прет ход них 
годи на пока зу је да се вели ки број 
водо ме ра нала зи у спре ми шти ма која 
су нео д го ва ра ју ћа и у који ма дола зи 
до смр за ва ња мер ног уре ђа ја. Оба ве
за потро ша ча је да бри ну о сво јим уну
тра шњим инста ла ци ја ма и да се ста
ра ју да водо мер но окно буде чисто и 
зашти ће но од смр за ва ња и меха нич
ких оште ће ња, као и да водо мер буде 
досту пан за одр жа ва ње. До смр за ва
ња водо ме ра дола зи у слу ча је ви ма 
када они нису про пи сно сме ште ни у 
одго ва ра ју ћим спре ми шти ма, у подру
ми ма без про зо ра и када дола зи до 
смр за ва ња уну тра шњих инста ла ци ја у 
објек ти ма без утро шка воде. У таквим 
окол но сти ма се пред ла же да се водо

ме ри уто пле, да се испу сти вода из 
инста ла ци ја у објек ти ма где се не ста
ну је током зиме, као и из про сто ри ја 
које се током зиме не гре ју (подру ми, 
гара же, потр кро вља). Посеб но се апе
лу је на вла сни ке викен ди ца, буду ћи да 
се у овим објек ти ма током зиме ређе 
бора ви. Уко ли ко је водо мер поста
вљен плит ко, тада је потреб но поста
ви ти неки тер мо и зо ла ци о ни мате ри јал 
пре ко њега. То могу бити даске, сти ро
пор или сла ма. Из из ЈКПа „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ моле потро ша че да 
водо ме ре не зави ја ју у крпе, јер то не 
пред ста вља довољ ну зашти ту када су 
ниске тем пе ра ту ре. Потр о ша чи који 
има ју про пи сно изгра ђе на водо мер на 
окна, не тре ба да стра ху ју од смр за ва
ња водо ме ра, јер су водо ме ри у ова ко 

изгра ђе ним окни ма испод 
зоне смр за ва ња и уко ли ко је 
водо мер но окно покло пље
но, не посто ји опа сност од 
ова кве врсте оште ће ња. 
Тако ђе, апе лу је се на гра ђа
не да на вре ме про ве ре сво је 
уну тра шње инста ла ци је и 
мер не уре ђа је и тиме пред у
пре де евен ту ал не тро шко ве 
узро ко ва не пуца њем истих. 
Све уоче не ква ро ве на водо
ме ру, гра ђа ни могу при ја ви ти 
на број теле фо на: 0800/333–
021. Уоче не ква ро ве на уну
тра шњим инста ла ци ја ма 
потр о ша чи су оба ве зни да 
откло не о свом тро шку.

ОДБОЈКА:КУПСРБИЈЕ

„Јединство“
уфиналу

Одбој ка ши це Једин ства су успе
ле да у реванш утак ми ци полу фи
на ла Купа Срби је у Лај ков цу побе
де еки пу Желе зни ча ра са 3:2 у 
сето ви ма и да се пла си ра ју у фина
ле Купа. Једин ство је након побе де 
у првој утак ми ци од 3:1 у сето ви ма, 
успе ло да и у реван шу савла да 
Желе зни чар, и да се по тре ћи пут у 
сво јој исто ри ји пла си ра у фина ле 
Купа Срби је. Фина ле ће бити оди
гра но првог мар та, а про тив ник ће 
бити еки па Уба. Место фина ла 
биће накнад но саоп ште но. Ина че, 
одбој ка ши це Једин ства су у сезо ни 
2016/2017. успе ле да ово је Куп 
Срби је.

НОВИБАНОВЦИ

Концерт
ЗорицеБрунцлик
На дру ги дан Божи ћа, 8. јану а ра, 
пред неко ли ко сто ти на гра ђа на у 
Новим Банов ци ма, свој први ово го
ди шњи кон церт одр жа ла је пева чи
ца народ не музи ке Зори ца Брун
цлик. У њеним хито ви ма, прат њи 
Миро љу ба Аран ђе ло ви ћа Кеми ша 
и пева ча Мило ша Вуја но ви ћа, ужи
ва ли су број ни посе ти о ци, који су 
дру го вече Божи ћа реши ли да про
ве ду на кон цер ту, чији је покро ви
тељ била Општи на Ста ра Пазо ва.
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(9)
ГАВРИЛСТЕФАНОВИћВЕНЦЛОВИћ

Пише:ДрСнежанаБулат

Просветитељродом
од„сирмијскихстрана“

Пре ма Речнику књижевних тер
мина, про све ти тељ ство (про све
ће ност) пред ста вља духов ни 

покрет, који је настао на кон цу седам
на е стог века, а чије се дело ва ње осе
ћа ло и у девет на е стом сто ле ћу. С 
вером у разум ност све та и чове ка, 
про све ти тељ ство је с мно го опти ми
зма обли ко ва ло сва под руч ја кул ту ре. 
Доми нан ти носи лац било је гра ђан
ство, али покрет су под у пи ра ли и поје
ди ни вла да ри, попут Фри дри ха II, 
Јоси па II и цари це Ката ри не. Јед на од 
сре ди шњих црта, несум њи во је била 
тежња за науч ним посма тра њем поја
ва и за актив ним рефор ма ма. Сто га су 
и наста ја ле нове нау ке, попут поли тич
ке еко но ми је, ста ти сти ке, соци о ло ги је, 
емпи риј ске соци о ло ги је и упо ред ног 
истра жи ва ња кул ту ре. 

Сва ка поми сао на про све ти тељ ство, 
неми нов но нас води ка тек сту Одговор
на питање: Шта је просвећеност?
чуве ног немач ког фило зо фа Има ну е
ла Кан та (1724–1804), у коме сто ји: 
„Про све ће ност је чове ков изла зак из 
мало лет но сти за коју је сам крив. 
Мало лет ност је неспо соб ност слу же
ња вла сти тим разу мом без нечи јег 
вођ ства. Човек је сам крив за ову 

мало лет ност, ако њен узрок није 
помањ ка ње разу ма, него реше но сти и 
хра бро сти да се њиме слу жи без нечи
јег вођ ства. Sape re aude! Имај хра бро
сти да се слу жиш вла сти тим разу мом! 
Ово је, дакле, мото про све ће но сти“. 

У Фран цу ској то је „siécle deс 
lumiéres“, „про све тље ње разу ма“, као 
и у Немач кој (Aufklärung des Ver stan
des); у срп ској лите ра ту ри то је век 
„здра во го разу ма“, као што би рекао 
Доси теј Обра до вић, или пак, „уче ни 
век“ пре ма Јова ну Раји ћу. Мир ја на 
Сте фа но вић пре ци зно наво ди да је то 
био про ду же ни век раци о на ли стич ке 
фило зо фи је, бит ка про тив сује вер ја, 
изград ња емпи риј ске нау ке, био је то 
уисти ну покрет с про грам ском акци јом 
за све и за сва ко га као облик демо кра
ти за ци је свих обли ка живо та у свим 
наци о нал ним кул ту ра ма у окви ру 
европ ске вели ке иде је. Покрет који се 
засни вао на шире њу кри тич ких иде ја 
про тив свих пред ра су да, покрет гра
ђан ске кла се про тив вла сти феу да ла
ца и феу дал не кон цеп ци је живо та, 
покрет ука зи ва ња на важност разу ма и 
на раз вој кри тич но сти и само стал но
сти мишље ња. Доми нант ни сим бол 
јесте сун це/све тло, као мета фо ра за 

при род ну све тлост разу ма; посту пак 
изла ска из таме дог ме у све тли дан 
про све ти тељ ства. Про све ће ност је у 
срп ској књи жев но сти, несум њи во оди
гра ла исто вет ну уло гу коју је у већи ни 
дру гих европ ских лите ра ту ра има ла 
рене сан са. Под се ћа ња ради, реч је о 
злат ном веку, понов ном рађа њу, кул
тур ном, умет нич ком буђе њу, пре по ро
ду, обно ви нау ке, фило зо фи је, умет но
сти пре ма антич ким узо ри ма. Рене сан
са је заго ва ра ла инди ви ду а ли зам, 
емпи ри зам, раци о на ли зам, у цен тар је 
сме шта ла чове ка који је све стра но 
обра зо ван и који не при хва та дог мат
ско тума че ње све та. 

Писци срп ског про све ти тељ ства су 
култ разу ма, обра зо ва ња и про све ћи
ва ња дово ди ли у сре ди ште сво јих 
погле да на свет. Један од истак ну тих 
про све ти те ља, који се свим сила ма 
тру дио да узви си ниво обра зо ва ња и 
кул ту ре међу Срби ма, био је Гаврил 
Сте фа но вић Вен цло вић (око 1680–
1749?). Отац му се звао Сте фан, те 
оту да пре зи ме Сте фа но вић. Како на 
грч ком јези ку стефанос зна чи венац, 
про звао је себе Вен цло вић. Вен цло
вић је био из Сре ма, како и сам каже, 
родом од „сир миј ских стра на“. „Не усу

ГаврилСтефановићВенцловић(Извор:srpskijezikiknjizevnost.wordpress.com)
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ђу ју ћи се да оста ну у Сре му надо мак 
Тура ка, који су сти гли под Бео град, 
бегун ци из Тур ске су се ужур ба но пре
ба ци ва ли у Бара њу и Бач ку, већи ном 
пешке, гоне ћи пред собом сто ку и 
носе ћи нај ну жни је ства ри. Народ не 
масе и све штен ство из Сре ма нагр ну
ло је зајед но са њима пре ма севе ру. 
Зна тан број избе гли ца задр жао се у 
пустим пре де ли ма око Сеге ди на, Баје, 
Сом бо ра, Субо ти це и Дебре ци на. 
Већи део, који се кре тао десном оба
лом Дуна ва, наста нио се у Бара њи, а 
нај ве ћи део бегу на ца, већи ном варо
ша на, пре бе гао је зајед но са све штен
ством до Буди ма, СентАндре је и 
Комо ра на. Вели ки број избе гли ца, гра
де ћи ’хиже како који може’, саку пио се 
у СентАндре ји, где је са углед ним 
гла ва ри ма и варо ша ни ма бора вио јед
но вре ме и Арсе ни је III… Тако се, 
поне сен сео бом, у СентАндре ји 
нашао и Гаврил Сте фа но вић. Мно го 
касни је, као стар човек, он се с каја
њем и гри жом саве сти сећао сво је 
сло бод не мла до сти коју је про вео ’о 
сво јој вољи’ и не без ’мно го га поро ка’. 
На дру гом месту, изме ћу поку да упу ће
них мла до сти, с ностал ги јом узви ку је: 
’Мла дост киче љи ва, раз и гра на и ско ро 
про хо дљи ва!‛ У новој сре ди ни пошао 
је јед ним новим путем“ (Павић). 

Сти гав ши у Сен тан дре ју, Гаврил 
пола зи у ико но пи сач ку и књи жев ну 
шко лу, чуве ног Кипри ја на Рача ни на. 
Мана стир Рача, крај Дри не, био је ско
ро једи ни пре о ста ли расад ник срп ске 
писме но сти. Како исти че Мило рад 
Павић: „Вен цло вић је од Кипри ја на 
при мио гото во све ове накло но сти. Он 
ће се, један од првих у срп ској нови јој 
књи жев но сти, пре ма Кипри ја но вом 
оби ча ју нази ва ти писцем. Пре пи си ва
ће и чита ће књи ге с песма ма Срби ма 
све ци ма, писа ће жити ја све тој Пет ки 
Срп ској и деспо ту Мак си му Бран ко ви
ћу, саста вља ће сти хо ве у модер ној 
барок ној вер си фи ка ци ји, с римом и у 
два на е стер цу и пољ ском три на е стер
цу, саку пи ће у свом делу импо зан тан 
број изре ка и посло ви ца, извр ши ће 
рефор му пра во пи са. Пое зи ја, којој се 
учио у доброј шко ли, оста ће до кра ја 
пра ва вока ци ја Вен цло ви ће ва“.

Након завр шет ка шко ле, Вен цло вић 
је живео као путу ју ћи про по вед ник и 
духов ник по срп ским насе љи ма у гор
њем Поду на вљу, у гра до ви ма Сент 
Андре ји, Ђеру, Комо ро ну и Остро го ну. 
У Ђеру је био капе лан. Када је сти гао 
у Комо рон међу срп ске шај ка че, 
Гаврил Сте фа но вић Вен цло вић је већ 
био позна ти бесед ник. У њего вим 
бесе да ма може мо про на ћи библиј ске 
леген де, апо кри фе, источ њач ке при че, 
спи се из грч ке, визан тиј ске, срп ске, 
хебреј ске исто ри је и др. Као што исти
че Мир ја на Сте фа но вић, у бесе да ма 
се зала гао за „јед на кост поло ва, за 
прав ду пре ма сиро ма шни ма, за шко
ло ва ње. Дао реше ње за сло во Ђ [...] 
После 1747. годи не о њему нема исто
риј ских пода та ка“. 

Иако мно ги ма непо знат, Вен цло вић 

је и те како је заду жио срп ски језик. 
Као пре те ча Дости те је ва и Вуко ва, 
Вен цло вић је писао: „Про сто вам ово 
гово рим вашим срб ским јези ком, а не 
по књи шки скри ве но, ни по лешки, 
пољач ки ли шља пам...“ Касни је у 
пред го во ру Великопостнику 1741. 
Вен цло вић ће рећи: „Не у магли и кроз 
облак учи ти и гово ри ти неве штим 
писму, него про сто им се, јези ком 
њихо вим обра ћа ти, тако да све разу
мљи во људи ма буде“; „Ако непо знат 
глас тру ба даје, ко ће се на бој при пра
ви ти? Тако и ви, ако небла го ра зум но 
речи дад не те наро ди ма, како ће раз у
ме ти гово ре но?“ Њего ви пре во ди јесу 
били на срп ско сло вен ском, али сви 
Вен цло ви ће ви ори ги нал ни радо ви 
били су на народ ном јези ку. 

Пое зи ја Гаври ла Сте фа но ви ћа Вен
цло ви ћа је посеб но инспи ра тив на. 
Мешa Сели мо вић je с пра вом иста као: 
„Да сам се, нео ба ве штен и неу пу ћен, 
нашао пред овим сти хо ви ма, упи тао 
бих се, зачу ђен: чији су? Којег од 
наших вели ких савре ме них песни ка? 
На које ме уну тар ње богат ство под се
ћа ју? Кад је то наш песнич ки језик 
доспео до такве суп тил но сти, кад је то 
наш духов ни раз вој омо гу ћио такво 
дожи вљај но оби ље, да се на нашем 
јези ку могла изра зи ти ова мудро сти
ша на, мета фи зи ци ра на, уну тра окре
ну та и изну тра осве тље на пое зи ја? 
Изгле да гото во неве ро ват но да су ти 
сти хо ви, и мно ги дру ги од тог песни ка, 
изу зет не лепо те, као на самом врху 
неког бли ста вог поет ског века, наста
ли пре више од два сто ле ћа, из пера 
песни ка који је у исто ри ји књи жев но
сти остао забе ле жен као опскур ни 
пре пи си вач цркве них књи га и песник 
скром них могућ но сти, који се слу жио и 
народ ним јези ком“.

Инте ре сан та је чиње ни ца да је сво је 
збор ни ке, Вен цло вић сам укр ша вао, 
ислу стро вао кали граф ским ини ци ја ли
ма и виње та ма и илу ми ни сао мини ја
ту ра ма. Вен цло вић је укуп но напи сао 
око два дест хиља да илу ми ни са них 
стра на фолио фор ма та. 

Посеб но су зна чај ни Вен цло ви ће ви 
редо ви, који ма је исти цао нео п ход но
сти чита ња, уче ња и поха ђа ња шко ле: 
„Памет је сва ком чове ку госпо дар и 
она цару је; да кад је она сле па, човек 
је у мра ку!“; „Ко нау ке неј ма, у мно га 
зла упа да“. „Садру же мој, не лењи се, 
не спа вај дуго; ама пашти се књи ге 
мно ге напи са ти и саста ви ти их; јоште 
није дошао крај све ту – о уче њу мно го 
се тру ди ти ваља.“ 

За овог вели ка на, књи га беше попут 
ико не: „Где се год у ком дому нахо де 
мно ге књи ге, изми че и бежи одо нуд 
сва ко ђавол ско деј ство и мач та ње, 
сва ка при вид на хавет кло ни се... И 
само исто на књи ге згле да ње зау сте же 
чове ка од гре ха. Ако и на путу у ком 
забо рав ку дрзне мо што год нева ља ло 
учи ни ти, вра тив ши се дома, глед не мо 
на књи ге, таки се осу ди мо и у себи 
стре се мо, те се устру ча мо више затр
та ти у она кве зло коб ни це...“
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ОВАН: Посто је пита
ња која се реша ва ју 
или тај не које се 
откри ва ју, искљу чи во 

у бли ском сусре ту са дра гом осо
бом. У дого во ру са сарад ни ци ма 
потреб но је да оства ри те сагла
сност и ува жа ва ње раз ли чи тих 
инте ре со ва ња или прак тич них 
циље ва. Нала зи те се у сјај ној 
фор ми. Важно је да пра вил но 
ускла ди те сво је жеље и могућ но
сти како бисте избе гли нове 
непри јат но сти. 

БИК:Без обзи ра коли
ко делу је те тајан стве
но пред воље ном осо
бом, не успе ва те да 

при кри је те сво је нерас по ло же ње 
или ства ри које поти ску је те у 
себи.Не дозво ли те да вам неко 
покре ће ниске стра сти или жељу 
за послов ним ривал ством. Добро 
раз ми сли те о сво јим пред но сти ма 
и недо ста ци ма. Олак шај те сво ју 
савест у искре ном раз го во ру са 
бли ском осо бом. 

БЛИЗАНЦИ:Уко ли ко 
наи ла зи те на хла дан 
при јем у нечи јем дру
штву, раз ми сли те о 

сво јим мана ма. Негде сте погре
ши ли. Избе га вај те непо зна те 
ситу а ци је или сарад ни ке који сво
јим пона ша њем реме те вашу кон
цен тра ци ју. Важно је да сачу ва те 
при себ ност духа и само кон тро лу. 
Дина ми ка нових деша ва ња и зао
штре на послов на кли ма нате ра ће 
вас да пову че те нове поте зе. 

РАК: Уме сто да раз
ми шља те о нечи јим 
мана ма боље је да 
озбиљ ни је ана ли зи ра

те сво је пона ша ње. Поку ша вај те 
да импре си о ни ра те сво ју око ли ну 
на раз ли чи те начи не. Ста ло вам 
је да при ву че те нечи ју пажњу и да 
оправ да те свој углед. Важно је да 
има те јаку моти ва ци ју и добру 
вољу. Раз ми сли те на који начин 
тре ба да саоп шти те свом парт не
ру неке одлу ке о уре ђе ње зајед
нич ког живо та.

ЛАВ: Посто је неке 
изне над не ком пли ка
ци је које вас објек тив
но успо ра ва ју, тако да 

непре кид но у ходу сми шља те раз
ли чи та реше ња и кори сти те сво је 
скри ве не аду те. У сусре ту са 
сарад ни ци ма под сти че те ства ра
лач ко рас по ло же ње, јер не жели
те да се поми ри те са про сеч ним 
резул та ти ма. Пока жи те већу ноту 
само кри тич но сти. 

ДЕВИЦА: Прак ти чан 
дух и пред у зи мљи
вост коју изра жа ва те 
гаран ту ју успе шне 

резул та те на раз ли чи тим стра на
ма. Уме то да намет не те сво је 
ста во ве, чак и у неким ситу а ци ја
ма када око ли на не пока зу је 
посеб но инте ре со ва ње за ваше 
иде је. У одно су са парт не ром 
све сни сте да има те одре ђе ну 
пред ност и неће те дозво ли ти да 
зајед нич ка деша ва ња иду мимо 
ваше воље. 

ВАГА:Делу је те напе
то, буди те довољ но 
стр пљи ви пред парт
не ро вим зах те ви ма. 

Не пре на гљу је те сво јим одлу ка
ма. У одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма 
потреб на вам је нечи ја аси стен
ци ја. Нема раз ло га да пре це њу је
те сво је могућ но сти. При ја ће вам 
изла зак или шет ња као релак са
ци ја. Важно је да пра вил но ускла
ди те свој разум и осе ћа ња. 

ШКОРПИЈА:  Има те 
неке лепе и рела тив
но мир не и спо кој не 
дане иза себе али 

изгле да да је са тим завр ше но. 
Мно го тога вам сме та када је 
пона ша ње емо тив ног или брач
ног парт не ра у пита њу. Често 
обо је неће те успе ва ти да се 
суздр жи те од кри ти ко ва ња. 
Послов на ситу а ци ја је доста 
повољ на. Оче куј те неде љу са 
вели ким актив но сти ма

СТРЕЛАЦ: Неде ља 
ће кре ну ти кроз потре
бу да буде те мак си
мал но одго вор ни и 

посве ће ни сво јим оба ве за ма. Не 
пре ска чи те неке ства ри и не 
оста вљај те их за сутра, јер је 
више него изве сно да ћете бити 
искри ти ко ва ни од стра не парт не
ра или над ре ђе них. Доно си те 
закљу чак на осно ву субјек тив ног 
ути ска, уза луд раз ми шља те о 
сусре ту са осо бом која није у 
вашем емо тив ном доме ту.   

ЈАРАЦ: Делу је те врло 
амби ци о зно и непре
кид но про ши ру је те 
пла но ве или дого во ре 

које има те са сарад ни ци ма. Неко 
може успе шно да реши ваше 
финан сиј ске диле ме, потреб но је 
да се обра ти те одго ва ра ју ћој осо
би. Сво јом ком плет ном поја вом 
или сти лом изра жа ва ња, при вла
чи те вели ку пажњу и делу је те 
врло шар мант но да дру штво око 
себе. 

ВОДОЛИЈА: Саче кај
те да чује те нечи ји 
комен тар, пре него 
што доно се те нову 

одлу ку. Нема раз ло га да ула зи те 
у нову рас пра ву са неис то ми
шље ни ци ма већ сво ју енер ги ју 
посве ти те кон крет ном реша ва њу 
неких акту ел них пита ња. Сло бод
но може те да се осло ни те на сво
је при ја те ље и да им пове ри те 
неке дели кат не задат ке. Супрот
ста ви те се осо би која под ри ва 
ваш послов ни углед.  

РИБЕ: Ове неде ље 
ћете бити у при лич но 
мут ном рас по ло же њу, 
неси гур ни и забри ну

ти јер се ништа не одви ја она ко 
како сте пла ни ра ли. Парт не ра не 
може те и даље зава ра ва ти само 
лепом при чом. Пре ђи те на дела. 
Неко олак ша ње и побољ ша ње 
рас по ло же ња јесте у дани ма 
викен да. Води те рачу на на шта 
тро ши те новац, извла чи вам се 
из џепа без ика квог пла на. 

VREMEPLOV
15.јануара

1804. Ја њи чар ске ста ре ши не, 
да хи је по че ли су “се чу кне зо ва“ 
у по ку ша ју да спре че по бу ну 
срп ског на ро да про тив ја њи
чар ског зу лу ма. Они су на пре
ва ру ухва ти ли и по гу би ли око 
70 нај у глед ни јих срп ских кне зо
ва, ви ђе них љу ди и све ште них 
ли ца. Тај тра гич ни до га ђај убр
зао је из би ја ње Пр вог срп ског 
устан ка

16.јануар
1920. У САД сту пи ла на сна гу 
про хи би ци ја, за кон ска за бра на 
про из вод ње и про да је ал ко хо
ла.
1945. По бе дом са ве знич ких 
сна га под ко ман дом ге не ра ла 
Бер нар да Монт го ме ри ја и Ома
ра Бре дли ја, окон ча на не мач ка 
офан зи ва у Ар де ни ма, у Бел ги
ји. Нем ци су у тој опе ра ци ји 
из гу би ли 220.000 вој ни ка, са ве
знич ке сна ге 77.000.

17.јануар
1706. Ро ђен аме рич ки на уч ник 
и по ли ти чар Бен џа мин Френ
клин, бо рац за сло бо ду чо ве ка, 
уче сник у Аме рич ком ра ту за 
не за ви сност, је дан од тво ра ца 
“Де кла ра ци је о не за ви сно сти“ и 
аме рич ког уста ва. Као на уч ник 
по знат је као из у ми тељ гро мо
бра на и от кри ћа то ка и ка рак те
ри сти ка Голф ске стру је. 1773. 
Ен гле ски мо ре пло вац Џејмс 
Кук бро дом “Ре зо лушн“, пр ви 
пре шао Ан тарк тич ки круг.

18.јануар
1944. На кон сед мо днев них 
же сто ких бор би со вјет ске тру пе 
су у Дру гом свет ском ра ту окон
ча ле бло ка ду Ле њин гра да, у 
ко јем је то ком не мач ке оп са де 
од сеп тем бра 1941. од ис цр
пље но сти и гла ди умр ло око 
620.000 љу ди.

19.јануар
1916. На грч ко остр во Крф у 
Јон ском мо ру по че ле су да сти
жу пр ве је ди ни це срп ске вој ске 
по сле по вла че ња пре ко Ал ба
ни је у Пр вом свет ском ра ту. До 
апри ла на Крф је пре ба че но 
око 140.000 срп ских вој ни ка. 
1938. Умро је Бра ни слав 
Ну шић, нај ве ћи срп ски и ју го
сло вен ски ко ме ди о граф, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је. 
Узо ри су му би ли Го гољ и ра ни
ји срп ски ко ме ди о гра фи Сте ри
ја и Триф ко вић.

20.јануар
1945. Умро је срп ски вој во да 
Пе тар Бо јо вић, уче сник у свим 
ра то ви ма од 1876. до 1912, 
ка да је уна пре ђен у чин ге не ра
ла. Од 1915. био је на чел ник 
Ге не рал шта ба, а у сеп тем бру 
1918. ко ман до вао је је срп ским 
сна га ма у про бо ју 

21.јануар
1793. На ги љо ти ни по гу бљен 
фран цу ски краљ Луј XVI. Ре во
лу ци о нар ни Кон вент сврг нуо га 
је с пре сто ла у сеп тем бру 1792, 
а по том је осу ђен на смрт због 
ве ле и зда је. 

HOROSKOP

Среда,15.(2)јануар
Пре по доб ни Сера фим Саров ски; 
Све ти Сил ве стар (Пред пра зни
ство Бого ја вље ња)

четвртак,16.(3)јануар
Све ти про рок Мала хи ја; Све ти 
муче ник Гор ди је

Петак,17.(4)јануар
Сабор 70 све тих апо сто ла; Све
ти Јев ста ти је  срп ски

Субота,18.(5)јануар
Све ти Тео пемт и Тео на – Крстов
дан

Недеља,19.(6)јануар
Неде ља 31. по Духо ви ма Бого ја
вље ње

Понедељак,20.(7)јануар
Сабор све тог Јова на Крсти те ља  
 Јовањ дан

Уторак,21.(8)јануар
Све ти муче ник Јули јан и Васи ли
са; Пре по доб ни Геор ги је Хозе
вит, све ти Гри го ри је Охрид ски

Crkveni
kalendar

• Ја не осећам поску
пљењебензина.Стално
сипамза500динара.
• човек на раскрсници
свимајенапуту.
• Док се можеш разоча
рати–младси.

чоколадна
торта

Састојци: 150 гра ма чоко лад них 
кек си ћа, 45 гра ма масла ца, 120 
мили ли та ра слат ке павла ке, 110 
гра ма шеће ра, 150 гра ма там не 
рас то пље не чоко ла де, две каши чи
це какаа поме ша ног с мало топле 
воде, 200 гра ма крем сира

Припрема: Измр ви те кекс и 
поме шај те их с рас то пље ним 
масла цем и јед ном каши ком шеће
ра. Доби је ну сме су ста ви те на дно 
калу па посу де за пече ње (18 цм 
раз ме ре). Уму ти те слат ку павла ку, 
те додај те охла ђе ну рас то пље ну 
чоко ла ду и какао па поме шај те. У 
дру гој посу ди добро поме шај те 
оста так шеће ра и кре ма сти сир, те 
посте пе но дода ји те при пре мље ној 
сме си од чоко ла де. Када је све 
гото во, сме су пре лиј те пре ко охла
ђе ног бискви та од кек са и масла ца. 
Колач ста ви те у замр зи вач на сат 
вре ме на, а након тога га пре ме сти
те још 30 мину та у фри жи дер.
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После свих пра знич них пизда ри ја и 
суро вог отре жње ња у виду пра
зних џепо ва и вра ћа ња на сва ко

днев не актив но сти, чове ку је потреб на 
нека искра, неки тра чак наде који мами 
осмех на лице. Ако којим слу ча јем, 
Србин реши да се окре не руко ме ту у 
тим пра зним дани ма, упа шће у још 
дубљи канал. Одав но су наши руко ме
та ши пре ста ли да доно се радост напа
ће ном срп ском наро ду у хлад ним јану
ар ским дани ма.

Руко мет на селек ци ја Срби је је испа
ла са Европ ског првен ства. Ако је ико га 
и бри га за то. Испа ли су и пре него што 
су поче ли да се так ми че, ако мене 
пита те. Довољ на је била вест да је 
селек тор Ненад Перу ни чић дао педа лу 
свом помоћ ни ку и про сла вље ном срп
ском руко ме та шу Недељ ку Јова но ви ћу. 
Пре ко СМСа. Памет ном доста. Не бих 
сада да ула зим у блат ња ве рас пра ве 
изме ђу ове дво ји це, али овај дога ђај на 
нај бо љи начин опи су је ста ње у нашем 
руко ме ту.

Изгу би ли смо чак и од Црно го ра ца 
(зашто су игра ли у зеле ним дре со ви ма 
то ником није јасно) који су утеф те ри ли 
сво ју прву побе ду на вели ким так ми че
њи ма. Пове ла се поле ми ка око поје ди
них игра ча у селек ци ји Срби је за које се 
осно ва но сум ња да воде поре кло из 
Црне Горе. Ти под му кли стра ни пла ће
ни ци су све сно под ри ва ли моћ ну срп
ску селек ци ју. Или јед но став но нема ју 
пој ма о руко ме ту.

Ако жели те да ура ди те нешто како 
ваља, само гле дај те како људи воде 
наш Руко мет ни савез и ради те све 
супрот но. Ко зна, можда јед ног јану ар

ског хлад ног дана дожи ви мо да наша 
репре зен та ци ја на неком вели ком так
ми че њу, по први пут, не оди гра оно што 
неки људи с пра вом нази ва ју „сред њо
ве ков ни руко мет“.

Али да не буде све тако црно. Кошар
ка шки фано ви у Срби ји има ју раз лог да 
буду срећ ни. У послед њих неко ли ко 
неде ља гле да мо рап со ди ју Пар ти за на 
и Зве зде.

Црно – бели газе све сво је про тив ни
ке у АБА лиги и Евро ку пу и с пра вом 
носе титу лу тре нут но нај бо ље еки пе на 
овим про сто ри ма. Андреа Трин ки је ри је 
скоц као сјај ну еки пу и тешко је зами
сли ти да ће им неко ста ти на пут до 
кра ја сезо не. Атмос фе ра на три би на ма 
је одлич на и јасно је да је гро ба ри ма 
ипак, нај дра жи спорт кошар ка.

Са дру ге стра не, Црве на зве зда је, 
про шлог пет ка, напра ви ла неве ро ва тан 
пре о крет и у Фран цу ској доби ла еки пу 
Асве ла, иако су дома ћи ни има ли у јед

ном тре нут ку чак 21 поен пред но сти. У 
тој утак ми ци је уства ри саже та доса да
шња сезо на црве но – белих, који су пре 
непу на два месе ца дели ли зад ње 
место у Евро ли ги, а сада се боре за 
„топ осам“. 

Пре о крет је почео дола ском иску сног 
тре не ра Дра га на Шако те који је пре по
ро дио еки пу. У међу вре ме ну су дове де
ни Влад мир Шти мац и Кевин Пан тер, 
два игра ча која би могла бити пун пого
дак. Посеб но Шти мац, с обзи ром на то 
да је до сад Зве зда има ла три цен тра, 
од којих су дво ји ца има ла сна ге за укуп
но 10 мину та игре, а овај тре ћи може 
комот но на гра ђе ви ну да баца џако ве.

У реги о нал ној АБА лиги, Црве ну 
зве зду чека грче ви та бор ба за 
плеј – оф. И ту дола зи мо до сржи 

про бле ма и неиз ве сно сти коју ова лига 
носи са собом. Мно го поли ти ке и кри
ми на ла је упле те но у ово так ми че ње, 
које има (за сада) јед ног пред став ни ка 
у нај ја чем кошар ка шком так ми че њу у 
Евро пи – Евро ли ги. Зве зда није отпу то
ва ла на меч у Под го ри ци искљу чи во из 
поли тич ких раз ло га, изгу би ла бодо ве и 
била кажње на. Сво је вр сни цир кус.

Биће зани мљи во виде ти како ће се 
Евро ли га у будућ но сти одре ди ти пре ма 
нашем реги о нал ном так ми че њу. Уко ли
ко АБА лига изгу би то јед но зага ран то
ва но место у европ ској ели ти, врло је 
могу ће да клу бо ви из реги о на више 
неће виде ти сми сао уче шћа у таквом 
так ми че њу. Пред сед ник Евро ли ге, Ђор
ђи Бар то меу, би тако могао поста ти 
џелат који ће уку ца ти послед њи ексер у 
ков чег ове нака рад не бал кан ске кре а
ту ре.

Повеласеполемика
окопојединихиграчау
селекцијиСрбијезакоје
сеоснованосумњада
водепореклоизЦрне

Горе.Типодмуклистрани
плаћеницисусвесно
подривалимоћну
српскуселекцију.

Илиједноставнонемају
појмаорукомету
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Пионирскиподухват
ивредносведочанство
Послед њих дана децем

бра недав но про те
кле годи не,  срп ска 

исто ри о гра фи ја је поста ла 
бога ти ја за јед но ново дело 
моти ви са но суд би ном нашег 
наро да у вре ме Првог свет
ског рата.

Темом Првог свет ског 
рата Оли ве ра Делић, музеј
ски савет ник Музе ја Срем у 
Срем ској Митро ви ци, бави
ла се од деве де се тих годи
на про шлог века до данас. 
Обја вље но је око два де сет 
радо ва у струч ним исто риј
ским часо пи си ма, нови на
ма и ката ло зи ма о раз ли чи
тим дога ђа ји ма, о почет ку  
рата и напа ду на Срби ју,  о 
људи ма попут рат ног управ
ни ка Казни о не др Мила на 
Кости ћа, о њего вом про
фе си о нал ном путу од сту
дент ских дана до вели ког 
жупа на Сре ма, затим о 
етап ном лого ру у Казни о ни, 
а у Музе ју Сре ма су поста
вље не  чети ри изло жбе на 
тему Вели ког рата, Бит ка 
на Леге ту (1914) и Сабир ни 
логор у Сре ској Митро ви
ци (19151916) која још није 
завр ше на, неке се могу  још 
увек погле да ти док је изло
жба Доку мен та вели ког рата 
затво ре на.  

Поче так 2020. обе ле жен је 
зна чај ним тек стом под нази
вом Неста ли. Срп ски рат ни 
заро бље ни ци и интер ни ра
ни циви ли. Сабир ни логор у 
Срем ској Митро ви ци (1915
1916.).

Књи га је обја вље на у еди
ци ји изда вач ке куће Про ме
теј у Новом Саду и РТС Бео
град у окви ру Еди ци је Срби ја 
19141918. под покро ви тељ
ством Мини стар ства кул ту ре 
и инфор ми са ња под насло
вом Неста ли. Срп ски рат ни 
заро бље ни ци и интер ни ра
ни циви ли. Сабир ни логор у 
Срем ској Митро ви ци (1915
1916)

О овом делу један од  
рецен зе на та пот пу ков ник 
др Дали бор Ден да, науч ни 
сарад ник Инсти ту та за стра
те гиј ска истра жи ва ња Уни
вер зи тет одбра не у  Бео гра
ду је напи сао:

„У срп ској исто ри о гра фи ји 
јед на од недо вољ но обра
ђе них тема јесте сва ка ко и 
пита ње рат них заро бље ни

ка и цивил них интер ни ра ца 
у Првом свет ском рату. О 
томе посто ји тек неко ли ко 
мањих радо ва, тако да књи
га Оли ве ре Делић пред ста
вља један од одго во ра на то 
пита ње на микро нивоу, на 
при ме ру етап ног (сабир ног) 
лого ра у Срем ској Митро ви
ци. У руко пи су је обра ђе но 
функ ци о ни са ње поме ну
тог лого ра и стра да ње срп
ских рат них заро бље ни ка 

и цивил ног ста нов ни штва у 
њему од отпо чи ња ња непри
ја тељ ста ва у лето 1914. 
годи не до првих месе ци 
1916. годи не. Посе бан акце
нат у раду ста вљен је на 
пери од од офан зи ве Цен
трал них сила на Срби ју у 
јесен 1915. до првих месе ци 
1916. годи не када се у Срем
ској Митро ви ци на неко ли ко 
лока ци ја нашло лого ри са но 
више хиља да срп ских рат

них заро бље ни ка и цивил них 
интер ни ра ца. Рад се хро но
ло шки завр ша ва пери о дом 
након кога су они пре ме ште
ни у стал не заро бље нич ке 
и интер нир ске лого ре у уну
тра шњо сти Аустро у гар ске 
монар хи је. Као при ло зи дати 
су уме сно ода бра ни тек сто
ви о зајед нич кој гроб ни ци 
стра да лих срп ских вој ни ка и 
циви ла и поро ди це Милу ти
но вић на Митро вач ком гро
бљу из пера Т. Искру ље ва; 
све до чан ства нови на ра К. 
Цицва ри ћа, као интер нир ца 
у Митро ви ци те био гра фи
ја др Душа на Нико ла је ви ћа 
као дру гог зна чај ног инте
лек ту ал ца који се нала зио у 
истом поло жа ју. Текст засво
ђу ју песме В. Пан ду ро ви ћа и 
В. Или ћа  мла ђег посве ће не 
пат ња ма срп ског чове ка у 
вихо ри ма Вели ког рата, као 
и спи сак изво ра и лите ра ту
ре.

Аутор ка се у руко пи су 
кори сти ла обим ном реле
вант ном лите ра ту ром од 
69 књи га и мањих науч них 
радо ва, архив ским доку мен
ти ма из збир ке Музе ја Сре
ма, Архи ва Сре ма, Аустриј
ског држав ног архи ва у Бечу, 
фон дом Народ не библи о те
ке Срби је, те са више напи
са из штам пе који се одно
се на истра жи ва ни пери од. 
Око сни цу рада чине днев не 
беле шке о сабир ном лого
ру у Срем ској Митро ви ци 
др Мила на Кости ћа, управ
ни ка миро вач ке Казни о не, 
Срби на по наци о нал но сти. 
Књи га Оли ве ре Делић не 
пред ста вља само вред но 
све до чан ство о стра да њу 
заро бље них срп ских вој ни ка 
и цивил ног ста нов ни штва из 
Кра ље ви не Срби је и Монар
хи је, већ и сли ко вит при каз 
уну тра шњих диле ма Срба 
из Сре ма изме ђу при пад но
сти Аустро у гар ској монар хи
ји и ода но сти мати ци земљи 
и соп стве ном наро ду. Како је 
реч о пио нир ском пот хва ту и 
врло вред ном све до чан ству, 
које знат но обо га ћу је кван
тум зна ња савре ме не срп ске 
исто ри о гра фи је о том недо
вољ но позна том сег мен ту 
наше про шло сти, руко пис 
са вели ким задо вољ ством 
пре по ру чу је мо за обја вљи
ва ње.“ 

Књига Оливере Делић не представља
само вредно сведочанство о страдању
заробљених српских војника и цивил
ногстановништваизКраљевинеСрбијеи
Монархије,већисликовитприказунутра
шњихдилемаСрбаизСремаизмеђупри
падностиАустроугарскојмонархијииода
ностиматициземљиисопственомнароду


