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Јавно комунално предузеће
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топлотне енергије „Топлификација“
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У току су радо ви на рекон струк
ци ји дела тро то а ра и пар кин га 
у ули ца ма Цара Душа на, Уче 

Зеко ви ћа, Дунав ске и Наде Јано
ше вић у цен тру Крче ди на. Око 600 
мета ра пешач ке ста зе биће попло
ча но новим беха тон пло ча ма шири
не од 3 до 4 метра. Гра ђе вин ци 
тре нут но укла ња ју дотра ја ле, испу
ца ле и упа ле бетон ске коц ке које су 

у лошем ста њу и при пре ма ју под ло
гу за поста вља ње новог беха то на. 
Радо ве у Крче ди ну оби шао је пред
сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак са сарад ни ци ма и том при ли ком 
иста као да је у току нај лак ши део 
посла, има ју ћи у виду да је мно го 
вре ме на и енер ги је уло же но у при
ба вља ње доку мен та ци је, изра ду 
про јек та и обез бе ђи ва ње сред ста ва.

– У које год село да оде мо, од 
мешта на чује мо исто – да се нешто 
први пут ради после 20 или 30 годи
на. Ипак, важно је да пра ви мо при
о ри те те, пре све га, због финан си ја, 
а да је буџет ста бил ни ји били бисмо 
у могућ но сти да одго во ри мо свим 
потре ба ма месних зајед ни ца. Уко
ли ко доби је мо пове ре ње гра ђа на 
на сле де ћим избо ри ма, у наред не 
чети ри годи не биће ура ђе но мно го 
више него у прет ход не чети ри. Раз
лог за опти ми зам лежи у чиње ни ци 
да је ста ње у буџе ту сва ким даном 
све боље, да је вра ћен вели ки део 
дуга и да посто ји визи ја како цела 
општи на тре ба да изгле да у будућ но
сти – каже Гак и дода је да је сушти
на посла локал не само у пра ве да се 
ура ди све како би се сугра ђа ни ма 
олак шао сва ко днев ни живот.

Први човек инђиј ске општи не под
се тио је да су пре неко ли ко дана 
реви та ли зо ва не ули це Мило ра да 
Гру ји ћа и Мило ша Видо ви ћа, као и 
при лаз амбу лан ти. Тако ђе, план је 
да се у наред на два месе ца започ не 
рекон струк ци ја цркве не огра де која 
се тре нут но нала зи у вео ма лошем 
ста њу. У окви ру оби ла ска радо ва у 
самом цен тру Крче ди на, пред сед
ник Општи не Инђи ја иско ри стио је 
при ли ку и да оби ђе Основ ну шко
лу „22. јул“ у којој су про шле годи не 
оба вље ни зна чај ни радо ви, а све у 
циљу обез бе ђи ва ња бољих усло ва 
за бора вак уче ни ка. М. Ђ.

Пот пу но уре ђе ње
цен тра Крче ди на

Пред сед ник Владимир Гак оби шао радо ве у цен тру Крче ди на

Центар села добиће лепши изглед
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Пре не ки дан Срп ска пра во слав
на цр ква про сла ви ла је дан Све
тог Јо ва на Зал то у стог. Пра зник 

овог све ца обе ле жа ва се и у но вем
бру, а овај фе бру ар ски дан по све ћен 
је пре но су ње го вих мо шти у Ца ри град  
483. го ди не. Па шта? Па ни шта. Го то
во ни шта, ре кла бих, да ни сам ма ло 
про тр ча ла кроз ин тер нет пор та ле 
днев них но ви на и та мо на и шла на 
за ни мљи ва упут ства о то ме ка ко ва ља 
про сла ви ти дан Све тог Јо ва на Зла то
у стог, не бих зна ла ко ли ко глу по сти 
мо же да се про чи та, са мо ако се чо век 
по тру ди. Не кад се го во ри ло „па пир 
тр пи све“, а да нас у ди ги тал ној ери не 
знам шта то тр пи го ми лу бе сми сли ца 
и спр да чи не о нај о збиљ ни јим ства ри
ма. Јер, тек сто ви о да ну овог све ти те
ља ни су не што нај стра шни је што 
мо же да се про чи та, то је тек бе ниг на 
глу пост ко ја, кад се упо ре ди са озбиљ
ним те ма ма као што су ко ро на ви рус, 
де лу ју сме шно ко цр та ни филм. 

Елем, ка же не по зна ти ау тор на јед
ном од сај то ва днев них но ви на: „У 
не ким кра је ви ма Ср би је још се и 
да нас ве ру је да же не на пра зник Све
тог Јо ва на Зла то у стог не сме ју да у 
ру ке узи ма ју ву ни цу, ко нац или игле, 
јер овај све ти тељ не же ли да оне на 
ње гов пра зник ра де већ да се сви под
јед на ко, уз не ку до бру књи гу, опу сте и 
по све те ду хов ном раз во ју пре не го 
ма те ри јал ном бо га ће њу.“ Крај ци та та. 
Не знам ода кле бих по че ла, да л’ од 
„до бре књи ге“ или од „ду хов ног раз во
ја“ у „не ким кра је ви ма Ср би је“. Ак це
нат је за пра во на оно ме „још се и 
да нас ве ру је“, што би тре ба ло да зна
чи да је то ве ро ва ње од дав ни на ко је 
се за др жа ло и да нас. А ко ја је то 
му че на же на у дав на вре ме на оста
вља ла игле и ву ни цу на пра зник Све
тог Јо ва на Зла то у стог и узи ма ла књи
гу у ру ке? Све су ре дом би ле не пи
сме не, као и њи хо ви му же ви, уо ста
лом, као и не срећ ни ау тор тек ста. 
Ми слим, он ни је бу квал но не пи смен, 
уме да по ре ђа сло ва у реч, ре чи у 
ре че ни цу, али су штин ски је анал фа бе
та кад мо же да на пи ше та кву глу пост. 

Али, ау тор ту не за вр ша ва сво ју по у
ку о све ти те љу. Он да ље ка же: „Ако 
већ ус пе те да по бег не те од оба ве за у 
овом стре сном вре ме ну, про ше тај те и 
до цр кве. За па ли те све ћу у част Све

тог Јо ва на Зла то у стог и по мо ли те му 
се. Ви де ће те, на кон то га, све ће вам у 
жи во ту ићи лак ше.“ Мо жда ће те ус пе
ти да се за по сли те у тим днев ним 
но ви на ма, па да и ви пи ше те та ко 
ле пе и по уч не тек сто ве и де ли те са ве
те. Ко зна? 

Ка мо сре ће да су же не оста вља ле 
игле и ву ни цу и узи ма ле књи ге у ру ке, 
не би да нас би ло та квих кре те на ко ји 
лу пе та ју ко „Мак сим по ди ви зи ји“ (бар 

се на дам да не би). Не го ни су, а ни су 
ни њи хо ви му же ви. Не го су ра ди ли 
све су пр от но од са вета вр лог ау то ра. 
Што зна чи да се ни су по све ћи ва ли 
књи зи и ду хов ном раз во ју не го ма те
ри јал ном бо га ће њу. Па смо оста ли 
ду хов но за о ста ли, али ма те ри јал но 
бо га ти. Је л’ та ко? Али, за то тре ба да 
иде мо у цр кву и да се мо ли мо да не 
по лу ди мо чи та ју ћи срп ску днев ну 
штам пу. 

Не знам ода кле бих по че ла, да л’ од „до бре књи ге“ или 
од „ду хов ног раз во ја“ у „не ким кра је ви ма Ср би је“. 
Ак це нат је за пра во на оно ме „још се и да нас ве ру је“, 
што би тре ба ло да зна чи да је то ве ро ва ње од дав ни на 
ко је се за др жа ло и да нас. А ко ја је то му че на же на у дав
на вре ме на оста вља ла игле и ву ни цу на пра зник Све тог 
Јо ва на Зла то у стог и узи ма ла књи гу у ру ке? Све су 
ре дом би ле не пи сме не, као и њи хо ви му же ви уо ста лом, 
као и не срећ ни ау тор тек ста
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ОДР ЖАН ДАН ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА МЛЕ КА У ХОТЕ ЛУ „СРЕМ“

БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ: 
Модернизовати
производњу млека

Дан про из во ђа ча мле ка 
обе ле жен је у петак, 7. 
фебру а ра у Хоте лу 

„Срем”. Том при ли ком су се у 
Срем ској Митро ви ци оку пи ли 
про из во ђа чи мле ка из Срби је, 
Репу бли ке Срп ске и Хрват ске. 
При сут ни ма су се обра ти ли 
мини стар пољо при вре де у 
Вла ди Репу бли ке Срби је Бра
ни слав Неди мо вић и Борис 
Паша лић, мини стар пољо
при вре де у Репу бли ци Срп
ској. Oдржана су пре да ва ња и 
пре зен та ци је мле кар ских 
пред у зе ћа. Бра ни слав Неди
мо вић је изја вио да је у Срби
ји тре нут но зау ста вљен тренд 

сма ње ња бро ја грла гове да у 
Срби ји и наја вио ино ва ци је у 
про из вод њи мле ка. 

– Под сти че мо набав ку ква
ли тет них грла гове да, изград
њу обје ка та из раз ли чи тих 
изво ра финан си ра ња. Раз ви
ја мо и нова тржи шта и важно 
је да смо зау ста ви ли нега ти
ван тренд који је био при су тан 
неких 20 годи на. Срби ја је већ 
кре ну ла у набав ку робо та за 
мужу. Нај ве ћи про блем пољо
при вре де јесте мањак рад не 
сна ге. Јед но став но рече но, 
нема више људи који би 
музли кра ве, чак ни када би 
суб вен ци је биле 70.000 дина

ра по грлу. На држа ви и 
ресор ним мини стар стви ма је 
да дају подр шку и пру же 
помоћ мле ка ри ма да се са 
про бле ми ма избо ре. Зато 
мора мо инси сти ра ти на 
модер ни за ци ји и наба вља ти 
нову опре му. Држа ва даје 75 
одсто сред ста ва за купо ви ну 
робе. Нарав но, не могу сви да 
је купе, али на нама је да 
помог не мо коли ко год може
мо, да дамо што више нов ца, 
да се избо ри мо са свим овим 
про бле ми ма који посто је, 
рекао је Неди мо вић.

Он се освр нуо и на кон тро
лу кава ли те та мле ка.

– Лабо ра то ри ја за мони то
ринг ква ли те та мле ка у 
Срби ји ради. Раз ли чит је ква
ли тет у зави сно сти од дела 
Срби је у коме се мле ко про
из во ди. Кон тро ла је пот пу но 
неза ви сна, а иде ја нам је да 
од тре ћег квар та ла ове годи
не, кад изме ни мо Закон о 
под сти ца ји ма, узор ку је мо 
мле ко са сва ке фар ме на 
про сто ру Срби је где се про
из во ди већа коли чи на мле ка 
и да сва ки про из во ђач мле ка 
за  две неде ље доби је резул
тат ана ли зе. То ће ради ти 
Наци о нал на рефе рент на 
лабо ра то ри ја, иза ја вио је 

Бра ни са лав Неди мо вић

Борис Паша лић Бран ко Колак Сања Бугар ски Вла ди мир Усо рац

Дан мле ка ра у Хоте лу Срем
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срп ски мини стар пољо при
вре де.

Мини стар Бра ни слав Неди
мо вић је на пита ња нови на ра 
о лажном меду, који се недав
но поја вио на нашем тржи шту 
рекао да се у наред ном пери
о ду може оче ки ва ти још хап
ше ња.  

– У Вла ди Срби је посто ји 
посеб на гру па која се бави 
реша ва њем про бле ма лажног 
меда на тржи шту наше 
земље. Ухап си ли смо два, 
три про из во ђа ча. Ухап си ће мо 
их још неко ли ко. Две вели ке 
акци је су у току. Пре да то је 
све Тужи ла штву, па ће пра во
суд ни орга ни дати сво ју оце
ну, рекао је Неди мо вић.

Он је додао да је стра те ги ја 
за брен ди ра ње срп ског вина 
при кра ју, а за месец дана би 
тре ба ло да се нађе пред Вла
дом Репу бли ке Срби је.

– Стра те ги ја под ра зу ме ва 
нови при ступ вино гра дар ству 
и винар ству. У изра ди стра те
ги је су уче ство ва ли вели ки 
струч ња ци. Иде ја је да на 
земљи шту од 700 до 1000 
хек та ра сва ке годи не има мо 
нове вино гра де и самим тим 
раз ви ја мо сек тор винар ства. 
Ове годи не у буџе ту има три 
пута више нов ца за овај сек
тор у одно су на прет ход ни 
пери од, ту су још и сред ства 
из ИПАРДа, каже Неди мо
вић.

Борис Паша лић, мини стар 
пољо при вре де шумар ства и 
водо при вре де у Вла ди Репу
бли ке Срп ске, рекао је да је у 
2019. у Репу бли ци Срп ској 
отку пље но око 120 мили о на 
лита ра мле ка, што је за неких 
три мили о на лита ра више 
него у 2018. годи ни, а десе так 
мили о на више него у 2017. 
годи ни. 

– Међу тим, опа да нам број 
фар ми. Има мо око 4100 фар
ми, а расте нам про из вод ња, 
као и број фар ми где има 
више грла. То је тренд који се 
деша ва у свим земља ма у 
окру же њу, па тако и у Репу
бли ци Срп ској. Међу тим, 
има мо бли зу 28.000 музних 
грла и тај број расте. Неких 
гото во 50 про це на та из аграр
ног буџе та се одва ја само за 
мле ко. Мле ка ри има ју подр
шку за набав ку јуни ца, за 
одгој јуни ца, за изград њу 
обје ка та, систе ма за мужу, 
набав ку меха ни за ци је, изја
вио је Паша лић. 

Пред сед ни ца Саве за удру
же ња одга ји ва ча гове да у 
Срби ји Сања Бугар ски наве ла 
је да су ова ква оку пља ња 
врло важна за про из во ђа че 
мле ка.

– То је при ли ка да раз ме ни
мо важне инфор ма ци је у вези 
са пре ра ђи ва чи ма, али и 

зако но дав ством. При ја те љи 
из Хрват ске нас упу ћу ју на 
чега да обра ти мо пажњу код 
при сту па ња Европ ској уни ји, 
наве ла је Сања Бугар ски. 

Бран ко Колак, пред сед ник 
Саве за про из во ђа ча гове да 
Репу бли ке Хрват ске, рекао је 
да је у про це су при сту па ња 
Европ ској уни ји вео ма важно 
не напра ви ти про пу сте, који 
се касни је не могу попра ви ти.

– Ми смо у про це су при сту
па ња Европ ској уни ји напра
ви ли одре ђе не про пу сте и 
жели мо да наше коле ге из 
Срби је на овом ску пу упо зо
ри мо да у том при ступ ном 
пре го ва ра њу  обра те пажњу 
на одре ђе не про бле ме. У 
Хрват ској, као чла ни ци Европ
ске уни је има мо струк тур не 
фон до ве из којих се црпе 
сред ства из Европ ског фон да. 
Тако ђе, посто ји и зага ран то
ва ни под сти цај по хек та ру, 
који изно си око 300 евра, 
рекао је Бран ко Колак.

Вла ди мир Усо рац, пред сед
ник Удру же ња пољо при вред
них про из во ђа ча Репу бли ке 
Срп ске, иста као је да су про
из во ђа чи мле ка у тој земљи у 
неза вид ном поло жа ју. 

–Ми смо држа ви терет, а 
про из во ди мо хра ну, мле ко, 
ђубри во, које је вео ма важно 
у пољо при вред ној про из вод
њи. У Репу бли ци Срп ској сада 
мал те не има мо пусти њу, јер 
посто ји мање од три посто 
хуму са у земљи шту. Имам 
ути сак да држа ва поку ша ва 
да нас се реши, али поку ша
ва мо и ми да опста не мо и да 
реши мо сво је пита ње у сво јој 
држа ви. Наве шћу при мер јед
не фир ме из Кра гу јев ца која 
код нас про да је јогурт и 
павла ку по мар ку. Зна чи, не 
пошту ју нас пре ра ђи ва чи. Да 
нас пошту ју, не би се јогурт 
могао про да ва ти по мар ку, 
већ по нор мал ној цени. Могу 
да закљу чим да се разни 
инте ре си реша ва ју пре ко 
леђа про из во ђа ча мле ка. 
Има мо вели ке под сти ца је по 
25 пфе нин га по литри мле ка, 
али то није довољ но. Једи но 
реше ње су инве сти ци је, кроз 
које бисмо дошли до боље 
про из вод ње. Про блем је у 
рад ној сна зи, које прак тич но 
више нема. Са 17.600 спа ли 
смо на 4000 про из во ђа ча и 
поред ова ко вели ких под сти
ца ја. Ако не буде инве сти ци ја 
у наред них неко ли ко годи на, 
мислим да неће бити ни про
из вид ње мле ка зато што нема 
рад не сна ге. Ако се буде мо 
осла ња ли само на сво је 
дома ћин ство, то је знак да 
неће мо више моћи да про из
во ди мо мле ко, казао је Усо
рац. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Зим ска
са ве то ва ња

То ком про те кле не де ље, 
одр жа на су зим ска са
ве то ва ња за по љо при

вред не про из во ђа че са те ри
то ри је пе ћи нач ке оп шти не у 
Пе ћин ци ма, До њем То вар ни
ку и Ку пи но ву, ко је је ор га ни
зо ва ло пе ћи нач ко Удру же ње 
по љо при вред них про из во ђа
ча у са рад њи са Аген ци јом 
за раз вој Оп шти не Пе ћин ци 
и По љо при вред ном струч ном 
слу жбом из Срем ске Ми тро
ви це, чи ји су струч ни са рад
ни ци Зо ран Мар ти но вић, др 
Вла ди мир Ма рић и Сен ка Ми
шко вић, би ли на рас по ла га њу 
по љо при вред ни ци ма за сва 
пи та ња ве за на за те ме пре
да ва ња  при хра на пше ни це, 
за шти та би ља, за шти та и очу
ва ње зе мљи шта, сто чар ство, 
до ступ не суб вен ци је у сто чар
ству, као и да чу ју ко ји су ак ту
ел ни хи бри ди ку ку ру за на шег 
по зна тог Ин сти ту та за ку ку руз 
Зе мун По ље. 

Ка ко нам је ре кла Ма ри ја
на Па нић, пред сед ни ца Удру
же ња по љо при вред них про
из во ђа ча оп шти не Пе ћин ци, 
за до вољ на је од зи вом по љо
при вред ни ка у Пе ћин ци ма, 
До њем То вар ни ку Ку пи но ву, 
а ве ли ку за ин те ре со ва ност 
по љо при вред ни ци су, ка же, 
по ка за ли за раз не бо ле сти 
пше ни це и ку ку ру за, ко је су 
мо гли и да ви де на слај до ви
ма, али и за са ве те ве за не за 
са му се тву.

– Зим ско са ве то ва ње за 
по љо при вред не про из во ђа че 
по кри ва мно ге обла сти ко је 
по љо при вред ни ци ма зна че 
то ком це ле го ди не. С об зи ром 
да смо бес плат ну ана ли зу зе
мљи шта по де ли ли по љо при
вре ди ци ма, ово је био пра ви 
тре ну так да чу ју дра го це не 
са ве те струч ња ка По љо при
вред не струч не слу жбе из 

Срем ске Ми тро ви це ве за
но за ђу бре ње зе мљи шта и 
при хра ну пше ни це. Ак тив но 
су уче ство ва ли у еду ка ци ји, 
а све то по ка зу је да су на ши 
по љо при вред ни про из во ђа чи 
за ин те ре со ва ни за уна пре ђе
ње про из вод ње у скла ду са 
мо дер ним то ко ви ма по љо
при вред не про из вод ње – ре
кла је Па нић.

Струч ни са вет ник ПСС Зо
ран Мар ти но вић са ве то вао 
је по љо при вред ни ке о ак ту
ел ним те ма ма у ве зи са при
хра ном пше ни це и ђу бре њем 
зе мљи шта, а по ње го вим ре
чи ма ни ка ко не тре ба жу ри ти 
са при ме ном ових агро тех
нич ких ме ра. 

Др Вла ди мир Ма рић, са
мо стал ни струч ни са рад ник 
за ра тар тсво и са ве то да вац, 
скре нуо је па жњу по љо при
вред ним про из во ђа чи ма ко
ли ко је нео п ход но да се пре 
све га ура ди ана ли за зе мљи
шта, да се на пра ви план ђу
бре ња, као и да се за тим на 
осно ву те ана ли зе до би ју пре
по ру ке ко ли ко тре ба ђу бри ва 
при ме ни ти, у ком об ли ку и ка
да тре ба при ме ни ти. 

Као и сва ке го ди не, струч ни 
са рад ник ПСС Сен ка Ми шко
вић при ча ла је о без бед ној 
при ме ни пе сти ци да, про бле
ми ма са штет ним ми кро ор га
ни зми ма, пре све га са ин сек
ти ма. 

Струч ни са рад ник ПСС Јо
ван Бо јић упо знао је по љо
при вред не про из во ђа че са 
те ри то ри је оп шти не Пе ћин ци 
и са суб вен ци ја ма у сто чар
ству ко је су ак ту ел не – за тов
не сви ње, тов на ју над и тов ну 
јаг њад, а ак ту ел не ЗП хи бри
де за пред сто је ћу се тве ну се
зо ну пред ста ви ли су струч ни 
са рад ни ци из Ин сти ту та за 
ку ку руз Зе мун По ље. 
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ОШ „НЕБОЈ ША ЈЕР КО ВИЋ“ БУЂА НОВ ЦИ

Покра ји на обез бе ди ла 
спорт ске рекви зи те
Буђа но вач ка ОШ „Небој ша Јер ко

вић“ доби ла је на кон кур су Покра
јин ског секре та ри ја та за спорт и 

омла ди ну сред ства за набав ку спорт
ских рекви зи та за фискул тур ну салу. Тим 
пово дом, шко лу је 3. фебру а ра посе тио 
Вла ди мир Батез, покра јин ски секре тар 
за спорт и омла ди ну, који је зајед но са 
сво јим дома ћи ни ма, при су ство вао часу 
физич ког вас пи та ња. Вла ди мир Батез 
је ука зао на изу зет но добру сарад њу 
Покра јин ског секре та ри ја та са рум ском 
Општи ном кроз коју је реа ли зо ван зна
ча јан број про је ка та.

– Мно го шко ла је доби ло нашу подр
шку, а кон крет но, овде у Буђа нов ци ма, 
шко ла је опре мље на рекви зи ти ма за 
наста ву физич ког вас пи та ња у вред но
сти од 870.000 дина ра. Тако ђе, ОШ „Змај 
Јова Јова но вић“ доби ла је мили он и по 
дина ра за сана ци ју кров не кон струк ци је 
и заме ну сто ла ри је, а реа ли за ци ја овог 
про јек та је у току. Наста вља мо са нашим 
стра те шким опре де ље њем, да пре ко 
кон кур са даје мо сред ства за сана ци ју, 
опре ма ње и изград њу спорт ске инфра
струк ту ре у вели ком бро ју шко ла. На тај 
начин ства ра мо боље усло ве за децу, 
пре све га, за бавље ње наста вом физич
ког вас пи та ња и спор том – рекао је у 
Буђа нов ци ма Вла ди мир Батез.

Он је додао да у Покра јин ском секре
та ри ја ту за омла ди ну и спорт школ ски 
спорт виде као основ ну базу и будућ ност 
спор та. 

– И сам сам тако почео, имао сам сво
ја прва так ми че ња у школ ским сек ци ја ма 
на реги о нал ним и репу блич ким так ми

че њи ма, да бих после дошао до злат
не олим пиј ске меда ље. Зато смо сво ју 
пажњу усме ри ли ка школ ском спор ту – 
ука зао је Батез.

С обзи ром на то да је често на путу 
и у посе та ма шко ла ма у целој Вој во ди
ни, када је реч о ста њу спорт ске инфра
струк ту ре Вла ди мир Батез каже да је 
она ста ра, да је тре ба обно ви ти и да је 
то при о ри тет. 

– При о ри тет нам је та инфра струк ту
ра, раз вој школ ског спор та, масов ност, 
ква ли тет на наста ва физич ког вас пи та
ња, здра во одра ста ње и дру же ње, све 

оно што спорт, осим оног што је так ми
чар ски, врхун ски спорт, може да доне се 
деци која су наша будућ ност. Већ две 
до три годи не смо у при чи око сана
ци је пар ке та у Спорт ској хали у Руми. 
Општи на је то иста кла као један од сво
јих при о ри те та, с обзи ром на ста ње и 
на потре бе рум ског спор та. У наред ним 
дани ма ћемо про ба ти да дого во ри мо тај 
зајед нич ки про је кат и да про ба мо да га 
реа ли зу је мо. Рума је општи на која зна
чај но ула же у спорт, која је вео ма добро 
пози ци о ни ра на и има добре капа ци те
те и спорт ску инфра струк ту ру, хотел ски 

Душан Љуби шић и Вла ди мир Батез

Зајед нич ка фото гра фи ја
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сме штај за орга ни за ци ју мно гих дога
ђа ја, так ми че ња, бли зу је аеро дром, 
аутопут... Све су то ства ри које Руму 
ста вља ју на мапу као место на тери то
ри ји Вој во ди не где могу да се орга ни зу ју 
зна чај на међу на род на так ми че ња, а ми 
ћемо се тру ди ти да им у томе помог не
мо. Код нас посто ји воља и жеља да се 
зајед нич ки посао у Спорт ској хали, што 
пре завр ши – пору чио је покра јин ски 
секре тар Вла ди мир Батез. 

Са Вла ди ми ром Бате зом ОШ „Небој ша 
Јер ко вић“ је посе тио и Душан Љуби шић, 

начел ник Општин ске упра ве, који је, 
тако ђе, иста као добру сарад њу локал
не само у пра ве и виших орга на вла сти. 
Он је под се тио да је недав но пред сед
ник Сла ђан Ман чић пот пи сао уго вор за 
суфи нан си ра ње рекон струк ци је ули ца 
15. мај и 15. август, а доби је на су и сред
ства за суфи нан си ра ње поста вља ња 
видео над зо ра на рас кр сни ци Павло вач
ке и Глав не ули це.

– То пока зу је да зна мо да кон ку ри
ше мо на пра ви начин, али и да посто
ји слух у покра јин ској адми ни стра ци ји 

за наше про јек те. Веру јем да ћемо и 
даље бити успе шни у томе. Захва лио 
бих покра јин ском секре та ру Вла ди ми
ру Бате зу на доби је ним сред стви ма за 
ОШ „Небој ша Јер ко вић“ у Буђа нов ци ма. 
Под се ти ћу да је и град ска ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“ доби ла сред ства за сана ци
ју кро ва фискул тур не сале, а то је све у 
циљу побољ ша ња усло ве рада у нашим 
основ ним и сред њим шко ла ма. И сама 
локал на само у пра ва кон ти ну и ра но обез
бе ђу је зна чај на сред ства за опре ма ње 
и рекон струк ци ју свих рум ских шко ла – 
иста као је Душан Љуби шић. 

Љуби шић је додао и да посто ји вели
ка могућ ност да у овој годи ни буду обез
бе ђе не финан си је за ком плет ну рекон
струк ци ју пар ке та у Спорт ској хали.

– Доби ли смо опре му која пот пу но 
зао кру жу је један про цес сре ђи ва ња 
усло ва за наста ву физич ког вас пи та ња. 
Захва љу ју ћи локал ној само у пра ви, сре
ди ли смо фискул тур ну салу, а сада смо 
захва љу ју ћи Покра јин ском секре та ри
ја ту, ком плет но опре ми ли салу са свим 
гим на стич ким спра ва ма и спорт ским 
рекви зи ти ма, доби ли смо лоп те за све 
спор то ве, про фе си о нал не кожне, тако 
да од сада сва наша деца и рекре а тив
ци има ју ква ли тет не усло ве за бавље ње 
физич ким вас пи та њем и спор том. Нашу 
шко лу поха ђа око 300 уче ни ка, ради
мо у три сме не, а спе ци фич ност је то 
што има мо и исту ре на оде ље ња у КПЗ 
Срем ска Митро ви ца – рекао је Ђор ђе 
Мир ко вић, дирек тор ОШ „Небој ша Јер
ко вић“ у Буђа нов ци ма.

После зва нич ног дела и изја ва, уче
ни ци су при ка за ли сво је вешти не кори
шће ња доби је них спорт ских рекви зи та 
и иско ри сти ли су при ли ку да се дру же 
са про сла вље ним спор ти стом Вла ди
ми ром Бате зом. Мно ги ма се Батез пот
пи сао на школ ске дре со ве. Под се ти мо, 
поред број них меда ља, врху нац Бате зо
ве одбој ка шке кари је ре је сва ка ко зла то 
које је осво је но на Олим пиј ским игра ма 
у Сид не ју 2000. годи не.

С. Џаку ла

При ли ком бо рав ка Вла ди ми ра 
Ба те за, по кра јин ског се кре та ра за 
спо рт и омла ди ну у Бу ђа нов ци ма, 
пи та ли смо га и ка ква је си ту а ци ја у 
Вој во ди ни ка да је спорт ска ин фра
струк ту ра у пи та њу и ка ква је опре
мље ност школ ских фи скул тур ни 
са ла. Вла ди мир Ба тез ка же да је об и
шао све оп шти не и гра до ве у Вој во ди
ни, а да је оба ве зан део ње го вих 
по се та упра во оби ла зак фи скул тур
них са ла у шко ла ма. 

– Нажа лост, у мно гим оп шти на ма 
се зна чај но сма њио број де це, а има
мо и ми гра ци ју школ ске омла ди не 
пре ма ве ћим цен три ма. Не ка да су се 
де ца усме ра ва ла ка ве ћим цен три ма 
по за вр шет ку сред њих шко ла где су 
од ла зи ла на да ље шко ло ва ње или 
ак тив ни је ба вље ње спо р том. Да нас,  
по себ но у ма њим оп шти на ма, де ца 
од ла зе од мах по сле основ не шко ле – 
ис ти че Ба тез. 

Упра во за то са да  има мо не баш  
до бро рас по ре ђе ну спорт ску ин фра
струк ту ру, јер су  гра ђе ни  не ки ве ћи 
објек ти у оп шти на ма где су са да  
за бе ле же на не га тив на де мо граф ска 
кре та ња. Са дру ге стра не, у не ким 
гра до ви ма по сто ји ве ли ка по тре ба,  

због ве ли ког при ли ва де це и омла ди
не,  за ве ћим спорт ским ка па ци те ти
ма. 

– У том сми слу смо ура ди ли јед ну 
ма пу ве за ну за по тре бе  спорт ске 
ин фра струк ту ре. Оно што је и По кра
јин ска вла да кре ну ла да ра ди је да 
смо тар ге ти ра ли осам оп шти на у Вој
во ди ни ко ји не ма ју аде кват не  спорт
ске ха ле та квих  ди мен зи ја да мо же 
да по кри је по тре бе свих дво ран ских 
спор то ва. Не ке  од тих спорт ских ха ла  
су већ кре ну ле да се гра де, а циљ 
По кра јин ске вла де у свом ман да ту је, 
да сви они ко ји су обе ле же ни као при
о ри тет, до би ју сво је спорт ске ха ле – 
ре као је Вла ди мир Ба тез.

 Он до да је да упо ре до те ку и ак тив
но сти на са на ци ји  оних спорт ских 
ха ла ко је су до тра ја ле и да су оне 
гру пи са не по ста њу и по тре ба ма за 
са на ци јом.

– Ме ђу тим, при о ри тет су нам 
оп шти не ко је са да не ма ју аде кват не 
спорт ске објек те и њи ма ће мо пр во 
из ла зи ти у су срет. То су ка пи тал ни 
објек ти и ту оп шти не за сред ства тре
ба да кон ку ри шу пре ко Упра ве за 
ка пи тал на ула га ња – ука зао је Вла ди
мир Ба тез.

Сви ма јед на ки усло ви за спо рт

Батез у раз го во ру са уче ни ци ма
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РУМА

Лане седам избе глич ких 
поро ди ца доби ло куће
Рум ска Oпш тина је у 

мину лој годи ни реа ли
зо ва ла јав ни позив за 

откуп сео ских кућа за седам 
избе глич ких поро ди ца на 
тери то ри ји општи не. Овај 
про је кат је окон чан испо ру
ком малог гран та, одно сно, 
доби ја њем паке та гра ђе
вин ског мате ри ја ла који је 
био нео п хо дан за адап та ци
ју сва ке од тих кућа. Укуп на 
вред ност про шло го ди шњег 
про јек та стам бе ног збри ња
ва ња је била 9,8 мили о на 
дина ра, а рум ска Oпш тина 
је уче ство ва ла са 10 про це
на та. За сва ко дома ћин ство 
је обез бе ђе но 1,4 мили он 
дина ра и то 1,2 мили о на за 
купо ви ну куће, док је грант 
у гра ђе вин ском мате ри ја лу 
изно сио 200.000 дина ра. 
У дру гој неде љи фебру а
ра гра ђе вин ски мате ри јал 
је допре мљен избе глич
ким поро ди ца ма које су 
доби ле сред ства и купи ле 
куће, а међу њима је била 
и поро ди ца Анки це и Душа
на Мику ли ћа из Пути на
ца. Њима је ово, ујед но, и 
прва помоћ коју су доби ли. 

Анки ца и Душан живе са 
сином Пером и доби ли су 
сав потре бан гра ђе вин ски 
мате ри јал за сана ци ју кро
ва. 

Јав ни позив за доде лу 
помо ћи за реша ва ње стам
бе них потре ба избе гли ца 
при купо ви ни 15 сео ских 
кућа у окви ру Реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма, Стам
бе ни про грам у Репу бли ци 
Срби ји, биће обја вљен 12. 

фебру а ра. Jавни позив ће 
тра ја ти од 12. фебру а ра до 
27. мар та, а све инфор ма
ци је у вези са поме ну тим 
јав ним пози вом заин те ре
со ва на лица могу доби ти 
на теле фон: 479–162 и код 
пове ре ни ка за избе гли це, у 
Општин ској упра ви у Глав
ној 107 у Руми.

Помоћ је бес по врат на и 
одо бра ва се за реша ва ње 
стам бе них потре ба избе

гли ца које има ју при ја вље
но бора ви ште или пре би ва
ли ште на тери то ри ји рум ске 
општи не. За купо ви ну куће 
је одре ђен мак си мал ни 
износ у виси ни од 9.500 
евра у динар ској про тив
вред но сти, док је вред ност 
помо ћи у гра ђе вин ском 
мате ри ја лу до 1.500 евра 
у динар ској про тив вред но
сти, по поро дич ном дома
ћин ству.  С. Џ.

Гра ђе вин ски мате ри јал за поро ди цу Мику лић

ЦРВЕНИ КРСТ

Акци ја добро вољ ног дава ња крви
Црве ни крст Рума, у 

сарад њи са Заво дом 
за тран сфу зи ју крви 

Вој во ди не, 6. фебру а ра је 
орга ни зо вао акци ју добро
вољ ног дава ња крви у вели
ком холу Кул тур ног цен тра 
„Бра на Црн че вић“. Иако су 
увек потреб не зали хе крви, 
овај пут се посеб но апе ло
ва ло на дава о це који има ју 
нул ту нега тив ну и А нега
тив ну крву гру пу, буду ћи 
да су ове две крв не гру пе 
дефи ци тар не. Као и увек, и 
за ову, дру гу по реду акци
ју у теку ћој годи ни, одзив 
Румља на је био вели ки. У 
рум ском Црве ном крсту су 
задо вољ ни реа ли зо ва ном 
акци јом и захвал ни Кул тур
ном цен тру који је омо гу ћио 
да се ова акци ја спро ве де у 
њихо вом про сто ру. Дошло 
је укуп но 74 дава о ца, а њих 

73 је дало крв. Међу њима је 
12 лица која су по први пут 
дала крв, а зате кли смо и 
дво је мла дих, Јова ну Попо
вић и Мила на Мар ко ви ћа.

– Ово је шести пут да 
дајем крв, а први пут сам 
дала крв у четвр том раз ре
ду сред ње шко ле, када је 
Црве ни крст орга ни зо вао 

акци ју при ку пља ња крви са 
сред њо школ ци ма. Доду ше, 
баш на самој тој акци ји сам 
одби је на из здрав стве них 
раз ло га, али сам после тога 
дала крв и од тада се тру
дим да помог нем људи ма у 
нево љи – каже Јова на.

Милан по дру ги пут даје 
крв, а како каже, жеља му 
је да помог не дру ги ма, јер 
лека ри ма који се боре за 
живо те људи, крв је увек 
потреб на.

Сле де ћа акци ја добро
вољ ног дава ња крви биће 
орга ни зо ва на 5. мар та, а 
реч је о град ској акци ји. 
Дава лац може бити сва ка 
здра ва осо ба узра ста од 18 
до 65 годи на. Жена може 
дати крв на сва ка чети ри 
месе ца, а мушка рац на сва
ка три месе ца.

С. Џаку ла
Милан Мар ко вић и Јова на Попо вић
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ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ

15 мили о на за 94 лица
За реа ли за ци ју мера актив ног 

запо шља ва ња у рум ској општи
ни, у окви ру Локал ног акци о ног 

пла на запо шља ва ња, за ову годи ну је 
у општин ском буџе ту опре де ље но 15 
мили о на дина ра. ЛАП запо шља ва ња 
се доно си ради дефи ни са ња циље ва 
и при о ри те та поли ти ке запо шља ва ња 
како би се омо гу ћи ло пове ћа ње запо
сле но сти у рум ској општи ни.

Овим пла ном су пред ви ђе не две 
мере актив не поли ти ке запо шља ва ња, 
струч на прак са и јав ни радо ви. 

– За струч ну прак су смо опре де ли
ли 7,5 мили о на дина ра и пла ни ра но је 
запо шља ва ње 50 лица. Током тра ја ња 
про гра ма струч не прак се, Наци о нал на 
слу жба за запо шља ва ње ће анга жо ва
ним лици ма испла ћи ва ти сред ства у 
месеч ном изно су од 20.000 дина ра за 
тре ћи и четвр ти сте пен струч не спре
ме, 22.000 дина ра за шести и 25.000 
дина ра за сед ми сте пен – каже Мари
ја на Колон џи ја, шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и пољо при вре ду. 

Оде ље ње за финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду заду же но је за реа
ли за ци ју мера пред ви ђе них Акци о ним 
пла ном, зајед но са Саве том за запо
шља ва ње, али и уз тех нич ку подр шку 

Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње. 
Иста сума нов ца, дакле, 7,5 мили о на 
дина ра, опре де ље но је и за дру гу меру, 
спро во ђе ња јав них радо ва. Пла ни ра но 
је запо шља ва ње 44 лица. Упо сле ни ће 
пре ко јав них радо ва доби ја ти накна ду 
за оба вљен посао у виси ни од 25.000 
дина ра, која се уве ћа ва за поре зе и 
допри но се, а пред ви ђе на је и јед но
крат на накна да посло дав цу за тро шко
ве спро во ђе ња јав ног рада у виси ни од 
2.000 дина ра по анга жо ва ном рад ни
ку. – Општи на Рума је, тако ђе, у мину
лој годи ни, за мере актив не поли ти ке 
запо шља ва ња одре ди ла 15 мили о на 
дина ра. Тада је за реа ли за ци ју про гра
ма струч не прак се опре де ље но десет 
мили о на дина ра, а утро ше но је 9,14 
мили о на дина ра. Кроз овај вид запо
шља ва ња било је упо сле но 48 лица: 
20 са висо ком струч ном спре мом, 13 са 
шестим сте пе ном и 15 лица са четвр
тим сте пе ном струч не спре ме – рекла 
је Мари ја на Колон џи ја.

Када је реч о јав ним радо ви ма, про
шле годи не је у овој обла сти било 
опре де ље но пет мили о на, а утро ше но 
је 4.964.704 дина ра. Тако је Уста но
ва Спорт ски цен тар Рума анга жо ва
ла десет лица за уре ђе ње пар кин га и 

око ли не базе на, а јав ни рад је тра јао 
мак си мал них чети ри месе ца. Исто вре
ме но, ЈП „Кому на лац“ је анга жо вао 19 
лица за чишће ње и уре ђе ње запу ште
них зеле них повр ши на, тако ђе, на чети
ри месе ца, а ЈП „Водо вод“ је, у окви
ру свог јав ног рада, анга жо ва ло осам 
лица за чишће ње и уре ђе ње око ли не 
Фабри ке воде, изво ри шта и буна ра. 

С. Џаку ла

Мари ја на Колон џи ја

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Кон тро ла ква ли те та вазду ха
На сед ни ци Општин ског већа усво

је на је изме на пла на јав них набав
ки Општин ске упра ве Општи

не Рума за теку ћу годи ну. Наи ме, у 
општин ском буџе ту, локал на само у пра
ва је обез бе ди ла 120 мили о на дина ра 
за ком плет ну рекон струк ци ју ули ца 15. 
мај и 15. август, али су овом изме ном 
у план увр шће на сред ства у изно су од 
200 мили о на дина ра, којим ће про је кат 
суфи нан си ра ти Покра ји на. Под се ти мо, 
сред ства су недав но доби је на на кон
кур су Упра ве за капи тал на ула га ња АП 
Вој во ди не.

Чла но ви Општин ског већа су на овој 
сед ни ци, која је одр жа на 5. фебру а ра, 
усво ји ли и про грам кон тро ле ква ли те та 
вазду ха на тери то ри ји општи не Рума за 
2020. годи ну. Овим про гра мом се успо
ста вља локал на мре жа мер них места 
за пра ће ње ква ли те та вазду ха, одре ђу је 
се број и рас по ред мер них места, као и 
обим, врста и уче ста лост мере ња нивоа 
зага ђу ју ћих мате ри ја у вазду ху. Пра ће
ње ква ли те та вазду ха се оства ру је кон
тро лом нивоа зага ђу ју ћих мате ри ја од 
ста ци о нар них и покрет них изво ра зага
ђи ва ња, као и пра ће њем ути ца ја зага ђе
ног вазду ха на здра вље људи и живот ну 
сре ди ну. Зага ђе ност вазду ха у цели ни 
град ског цен тра ће се мери ти на мер
ном месту код згра де Општин ске упра
ве, за про стор ну цели ну Рума – руб на 

зона, рад не зоне „Запад“ мер но место 
је у насе љу Тивол, код Пољо при вред
не шко ле, док је тре ће мер но место код 
ОШ „Душан Јер ко вић“ где ће се мери ти 
издув ни гасо ви у сао бра ћа ју.

Сини ша Трку ља, инспек тор за зашти
ту живот не сре ди не исти че да су сва
ко днев на мере ња изу зет но ску па и да 
само један дан мере ња кошта 5.000 
дина ра.

– Дефи ни са но про гра мом, мере
ња зага ђе но сти вазду ха ће се врши ти 

чети ри пута годи шње, дакле, за сва ко 
годи шње доба, а сва ко ће тра ја ти по 14 
дана. Додат но ће се мери ти кон цен тра
ци је суспен до ва них чести ца и озо на, то 
су све еле мен ти који су у прет ход ном 
пери о ду узро ко ва ли зага ђе ност вазду
ха. Мере ње ће ради ти овла шће на струч
на кућа коју је над ле жно Мини стар ство 
овла сти ло у погле ду кадро ва и опре ме. 
Наше је било да одре ди мо мер на места 
и које ћемо пара ме тре ради ти у скла ду 
са уред бом – каже Сини ша Трку ља. 

Он исти че да, ако буде иска ка ња, 
одно сно, ако се утвр ди да је ваздух тре
ће кате го ри је, биће потреб но да се ради 
крат ко роч ни акци о ни план. За њега 
сагла сност даје Мини стар ство зашти те 
живот не сре ди не, а тада се фор ми ра и 
коми си ја која пред ла же мере и акци је у 
циљу спре ча ва ња, одно сно, сма ње ња 
нега тив них ути ца ја. До сада је у Руми 
било јед но мер но место и то код згра де 
Општин ске упра ве. – Нај ве ћи зага ђи ва
чи у Руми су енер гет ски сек тор, котлар
ни це на мазут, инди ви ду ал на ложи шта, 
угаљ као енер гент, инду стри ја у зави
сно сти од про из вод ње и енер ге на та, као 
и сао бра ћај – каже инспек тор Трку ља.

По доби ја њу сагла сно сти Мини стар
ства за зашти ту живот не сре ди не за овај 
про грам, биће рас пи са на јав на набав ка 
за фир му која ће врши ти мере ње ква ли
те та вазду ха у гра ду. С. Џаку ла

Сини ша Трку ља
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Изабрани најбољи 
спортисти у Беочину

У четвр так, 5. фебру а ра у бео чин
ском Цен тру за кул ту ру, спо рт и 
тури зам одр жан је Избор за нај бо

љег спор ти сту за 2019. годи ну, и то по 
19. пут. Орга ни за тор ове мани фе ста ци је 
је Спорт ски савез Бео чин, а сала Цен тра 
за кул ту ру је била испу ње на до послед
њег места. Све ча ност је обе ле жио и при
го дан про грам. Како је рекао пред сед ник 
Општи не Бео чин Митар Милин ко вић, 
Бео чин је град спор та, а ова мани фе ста
ци ја упра во то и дока зу је.

– Наша општи на већ дуги низ годи на 
пре по зна је раз вој спор та и ула же сва ке 
годи не све више финан сиј ских сред ста
ва кроз буџет, али ту су и наши спон зо ри, 
љуби те љи спор та, који су вољ ни да 
помог ну. Поно сни смо што има мо спор
ти сте који су уче ство ва ли на так ми че њи
ма нижег ран га па све до Олим пиј ских 
ига ра. Желим да истак нем да ће се 
локал на само у пра ва још више бори ти и 
зала га ти за ове мла де људе који су вече
рас са нама, рекао је Милин ко вић.

Избо ру спор ти сте за 2019. годи ну при
су ство вао је и Слав ко Оба дов, наш про
сла вље ни џуди ста. Он је иста као да су 
ова кви дога ђа ји вео ма важни за спор ти
сте. 

– Већ 10 годи на дола зим на Избор 
спор ти сте годи не у Бео чи ну и могу да 
закљу чим да је орга ни за ци ја увек боља. 
С дру ге стра не, увек при ме тим коли ко 
мани фе ста ци је овог типа мла дим спор
ти сти ма зна че. Вео ма сам задо во љан 

што Бео чин има изу зет не спор ти сте. 
Посеб но бих издво јио оне који се баве 
бори лач ким вешти на ма. Мно ге од њих 
позна јем, дола зим на сва так ми че ња, 
која се овде орга ни зу ју. Надам се да ће 
ови мла ди људи наста ви ти путем успе ха 
и пре сти ћи резул та те које смо пости гли 
Митар Милин ко вић и ја, изја вио је Оба
дов.

Милен ко Милин ко вић, пред сед ник 
Спорт ског саве за општи не Бео чин, функ
ци о нер Кара те клу ба „Цемент“ и дуго го
ди шњи спорт ски рад ник изра зио је задо
вољ ство што је Избор за спор ти сту годи
не нај ма сов ни ји у Бео чи ну.

– То зна чи да се спорт негу је у Бео чи
ну. Иста као бих и да Општи на мно го ула
же у спорт и да спор ти сти има ју усло ве 
за тре ни ра ње. Има мо јед ну веле леп ну 
спорт ску халу где су засту пље ни сви 
дво ран ски спор то ви, посто је и спорт ски 
тере ни. Врло сам задо во љан што је Бео
чин успе шан у спор ту, иста као је Милен
ко Милин ко вић. 

Нај бо љим спор ти сти ма су, поред пред
сед ни ка Општи не Митра Милин ко ви ћа, 
пред сед ни ка Спорт ског саве за Милен ка 
Милин ко ви ћа, тре не ра Џудо клу ба 
„Цемент“ Андри је Мумо ви ћа, при зна ња 
доде ли ли и про сла вље ни спор ти сти 
Слав ко Оба дов, Душан Дачић, Тади ја 
Качар, Зоран Пан чић.

За нај бо љег спор ти сту про гла шен је 
Огњен Рауковић из Клу ба бори ла чих 
спор то ва  КУНГ Фу Кик Бокс Клуб БФЦ. 

Рау ко вић је у току 2019. годи не оства рио 
изу зет не резул та те: тре ће место на 
Свет ском првен ство ком бат сава те – 
сава те бокс у Туни су, прво место на 
Свет ском купу кунг фу ву шу – сан да бор
бе у Тур ској. На Првен ству Срби је у 
сава те бок су, ком бат сава те био је први, 
а издво јио се и насту пи ма на про фи 
мече ви ма у ино стран ству у К1 и бок су. 
Имао је пре ко 10 насту па. 

Бу дућ ност спо р та оп шти не Бе о чин: 
Ха на Пе тро вић,  Ша бан Ди љај, Ни ко ла 
Гер ма нац, Ср ђан Ми љић, Лу ка Ми љић 
и Ср ђан Ан тељ, Ми лан Ву лин, Не вен 
Ра до ше вић, Ми лош Гу ду рић, Мар ко Ко
ва че вић, Со фи ја Ни ко лић, Мак сим Ша
ки ров, Бег зад Са пи, Алек сан дра Бра
ца но вић, Ра хим Кур те ши, Не ма ња Дир, 
Мар ко Гон чин, Мар ко Ни ко лић, Ан ђе ли ја 
Ми ло ва но вић, Бо рис Бе лич ка и Вук Џам
бас, Са ра Слив њак, Алек сан дар Ја њић, 
Алек са Че ли ко вић, Ни ко ла Џа ча нин, Ема 
Ву че тић и Лу ка То дор чев ски, Ми лан Па
вло вић, Алек сан дар По пић, Мир ко Чу де, 
Алек са Ти хо је вић, Ми хај ло Стје па но вић, 
Ху се ин Мо ри на, Да вид Ча би и Не ма ња 
Јо ва но вић, Алек сан дра Ра си мић, Ти а
на Вр хо вац и Мар ти на Шнај дер, Ма ри на 
Лу кић, Ања Си мић и Алек сан дра Ко ва
че вић, Иван Ко са нић, Мла ден Ћи рић и 
Здрав ко Ћи рић, Алек са Че ли ко вић, Ми
ли ца Ве ле мир и Ма ша Ве ле мир.

Нај бо љи мла ђи пи о нир: Си ни ша Ми
љић Џу до клуб „Це мент“ из по је ди нач ног 
спо р та, Ду шан Тој зан Фуд бал ски клуб 

За нај бо љег спор ти сту про гла шен је Огњен Рауковић из Клу ба бори ла чих спор то ва  
КУНГ Фу Кик Бокс Клуб БФЦ

Нај бо љи спор ти сти и спортски радници Бео чи на
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„Це мент” из ко лек тив ног спо р та.
Нај бо љи мла ђа пи о нир ка: На та ли ја 

Про лић Џу до клуб „Це мент“ из по је ди
нач ног спо р та, Сил ва на Ди љај (Фуд бал
ски клуб „Це мент”) из ко лек тив ног спо р
та.

Нај бо љи пи о нир: Ја ков Штр бац (Ка
ра те клуб „Це мент”) из по је ди нач ног спо
р та, Ја куп Ше ри фа (Фуд бал ски клуб „Це
мент”) из ко лек тив ног спо р та

Нај бо ља пи о нир ка: Јо ва на Стје па но
вић Џу до клуб „Це мент“ из по је ди нач ног 
спо р та, Јо ва на Дра гић (Од бој ка шки клуб 
„Бе о чин“) из ко лек тив ног спо р та.

Нај бо љи ка дет: Фи лип Шка мла (Џу до 
клуб „Це мент“) из по је ди нач ног спо р та 
Ни ко ла Чан ча ре вић (Ко шар ка шки клуб 
„Бе о чин“) из ко лек тив ног спо р та. 

Нај бо ља ка дет ки ња: Са ра То па ло
вић Ка ра те клуб „Це мент” из по је ди нач

ног спо р та, Те о до ра Фу де рер (Фуд бал ски 
клуб „Це мент“) из ко лек тив ног спо р та.

Нај бо ље на де де ча ци: Ни ко ла Ив ко
вић Ка ра те клуб „Це мент“ из по је ди нач
ног спо р та, Урош Бран ко вић Ко шар ка шки 
клуб „Бе о чин“ из ко лек тив ног спо р та.

Нај бо ље на де де вој чи це: Ан ђе ла 
Гер ма нац Џу до клуб „Це мент“ из по је ди
нач ног спо р та.

Ду ња Се ку лић Од бој ка шког спорт ско 
удру же ње „БОК“ из ко лек тив ног спо р та.

Нај бо љи ју ни ор: Сте фан Ани чић (Џу
до клуб „Це мент“) из по је ди нач ног спо р
та, Ни ко ла Зе кић (Ко шар ка шки клуб „Бе
о чин“) из ко лек тив ног спо р та.

Нај бо ља ју ни ор ка: Ма ри ја Па вло вић 
(Џу до клуб „Це мент“) из по је ди нач ног 
спо р та, Та ма ра Пан џа (Од бој ка шки клуб 
„Бе о чин“) из ко лек тив ног спо р та.

Нај бо љи се ни ор: Вла ди мир Ко стић 

Џу до клуб „Це мент“ из по је ди нач ног спо
р та за по стиг ну те ре зул та те у 2019.го ди
ни.

Вик тор Ђу ка Ко шар ка шки клуб „Бе о
чин“ из ко лек тив ног спо р та за по стиг ну те 
ре зул та те у 2019. го ди ни.

Нај бо ља се ни ор ка: Ив ко вић Ма ри
ја Џу до клуб „Це мент“ из по је ди нач ног 
спо р та за по стиг ну те ре зул та те у 2019.
го ди ни. Ше та ло Ка та ри на Од бој ка шки 
клуб „Бе о чин“ из ко лек тив ног спо р та за 
по стиг ну те ре зул та те у 2019.го ди ни.

Нај бо љи тре нер:  Сто јан Ива но вић.
Нај бо љи спорт ски рад ник: Сте ван 

Ђу ри шић.
Ју би лар не на гра де: Ру ко мет ни клуб 

„Бе о чин 1959” по во дом 60 го ди на по сто
ја ња, Те ни ски клуб „Брејк” по во дом 10 го
ди на по сто ја ња.

Спе ци јал но при зна ње за по моћ у 
раз во ју спо р та у оп шти ни Бе о чин: Ми
лин ко вић Ми тар, пред сед ник оп шти не, 
за из у зе тан до при нос, за ла га ње и  по моћ 
спорт ским клу бо ви ма и спор ти сти ма у 
про те клом пе ри о ду, као пр ви чо век оп
шти не.

Бра ни слав Ни ки то вић, пред сед ник 
Фуд бал ског клу ба „Це мент”, за из у зе тан 
до при нос, по моћ и за ла га ње у фуд ба лу.

Ми лен ко Ми лин ко вић за из у зе тан до
при нос, по моћ и за ла га ње у ка ра теу.

Нај у спе шни ји спо рт ски ко лек тив
Џу до клуб „Це мент” за из у зет но по

стиг ну те ре зул та те у 2019. го ди ни.  
Спе ци јал на при зна ња спо р ти сти ма 

из Бе о чи на про мо ци ја спо р та у Ср би
ји и све ту: Ве ли мир Ко со вић  Џу до клуб 
„Це мент” за оства ре не ре зул та те у џу доу 
у Ср би ји и све ту.

Ча кар Зо ран (КБС КУНГ ФУ Кик Бокс 
Клуб БФЦ Бе о чин) за оства ре не ре зул та
те у сан да кунгфу вушу бор ба ма у Ср
би ји и све ту.

Го ран Пр го њић за оства ре не ре зул та те 
у џу доу у Ср би ји и све ту.

З. Попо вић
фото: Исмет Аде мов ски

Председник Општине Митар Милинковић са Огњеном Рауковићем
и представницима локалне самоуправе
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У Град ској кући, 5. фебру
а ра ра пред ста вље ни 
су резул та ти кон тро ле 

так си пре во за, које је спро
ве ла Град ска упра ва за сао
бра ћај, кому нал не и инспек
циј ске посло ве. Љубо мир 
Вуји чић, начел ник Град ске 
упра ве за сао бра ћај и кому
нал ноинспек циј ске посло ве, 
овом при ли ком је под се тио да 
ова кве кон тро ле нису новост. 
Наи ме, у прет ход ном пери о ду 
су орга ни зо ва не пре вен тив не 
кон тро ле так си пре во за како 
би так си сти били упо зна ти са 
закон ским оба ве за ма.

–Нажа лост, та пре вен тив на 
акци ја није дала мно го резул
та та, тако да смо још у децем
бру кре ну ли и са кажња ва
њем, али и искљу чи ва њем 
из сао бра ћа ја свих так сти ста, 
који нису пошто ва ли закон ске 
оба ве зе, рекао је Вуј чић.

У Срем ској Митро ви ци тре
нут но посто ји око 78 реги стро
ва них так си вози ла, а након 
спро ве де не кон тро ле, уоче но 
је  око 20 так си вози ла, која не 
испу ња ва ју про пи са не усло
ве. Љубо мир Вуји чић је иста
као да је циљ ова квих акци ја 
уво ђе ње реда у так си сао бра
ћај, али и већа без бед ност 
гра ђа на

– Већи на тих вози ла је 
искљу че но из сао бра ћа
ја. Гра ђа ни не би тре ба ло 
да ула зе у так си вози ла за 
која не зна ју да ли су вози
ла исправ на и реги стро ва на 
за так си пре воз, да ли је так
си ста про шао одго ва ра ју ћи 
лекар ски пре глед, да ли је 
вози ло без бед но. Дакле, сва
ко ко уђе у так си, који не испу

ња ва закон ске усло ве јед но
став но није сигу ран, навео је 
Вуји чић.

Он дода је да је кон тро лу 
так си вози ла тешко спро ве
сти, јер се она одви ја, тако ре
ћи на путу.

– Так си није увек лако зау
ста ви ти и спро ве сти кон тро
лу, тако да смо у току ових 
акци ја и фото гра фи са ли вози
ла. Инспек тор или кому нал
ни поли ца јац фото гра фи ше 
так си вози ло и реги стар ске 
табли це, а затим се оне про
сле ђу ју Мини стар ству уну тра
шњих посло ва, које нам обез
бе ђу је подат ке о вла сни ку 
вози ла. Он је потом у оба ве
зи да да изја ву сао бра ћај ном 
инспек то ру. Уко ли ко се утвр
ди да не испу ња ва закон ске 
усло ве, мора бити искљу чен 

из сао бра ћа ја. Реги стар ске 
табли це се оду зи ма ју на пери
од од 10 дана. Уко ли ко се пре
кр шај поно ви наред но оду зи
ма ње табли ца се про ду жа ва 
на 30 дана, ука зао је Љубо
мир Вуји чић. Он је додао да је 
недав но на сед ни ци град ске 
Скуп шти не усво је на Одлу ка 
о аутотак си пре во зу, која је је 
доне се на у скла ду са Зако ном 
о пре во зу пут ни ка у друм ском 
сао бра ћа ју.

Сао бра ћај ни инспек тор 
Дими три је Вла јић иста као је 
да сва ко так си вози ло мора 
бити при ја вље но и пре гле
да но код над ле жне град ске 
упра ве и на осно ву тога, вози
ло мора бити про пи сно обе
ле же но.

– Изме ђу оста лог, сва ко 
так си вози ло на реги стар ским 

табли ца ма на кра ју мора да 
има озна ку ТX лати нич ним 
писмом. У току доса да шње 
про ве ре, углав ном су кон тро
ли са на вози ла која нема ју ТX. 
У прет ход на два дана, 4. и 3. 
фебру ара, из сао бра ћа ја су 
искљу че на таква три пут нич
ка вози ла, која нису била про
пи сно обе ле же на, нису има
ла на зад њим реги стар ским 
табли ца ма слов не озна ке ТX. 
Нов ча не казне су про пи са не и 
зако ном, и важе ћом Одлу ком 
о аутотак си пре во зу на тери
то ри ји Гра да Срем ска Митро
ви ца. Пре ма нашој одлу ци, 
вози ло које није при ја вље но 
и пре гле да но, не може ни да 
доби је ТX табли це, а про пи
са на казна изно си 75 хиља да 
дина ра, изја вио је Вла јић.

З. Попо вић

КОН ТРО ЛА ТАК СИ ПРЕ ВО ЗА

Више вози ла искљу че но
из сао бра ћа ја

Кон фе рен ци ја за меди је у Град ској кући

МЗ СУТЈЕ СКА

Деч ја
ради о ни ца

У субо ту, 8. фебру а ра Месна зајед ни
ца Сутје ска је била дома ћин дру же ња 
и дечи је ради о ни це „Моја машта може 
сва шта“ уз подр шку удру же ња гра ђа на 
“Аути зам гово ри срцем”. Деца су се дру
жи ла и игра ла и пра ви ла пла кат при ја
тељ ства. После кре а тив не ради о ни це 
одр жа не су су спорт ске актив но сти за 
децу у сали Џудо клу ба „Сир ми ум“ где су 
вежба ли на деч јим поли го ни ма, игра ли 
се и има ли сло бод не актив но сти. 
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ПРИМ. ДР ГОРАН ИВИЋ ОПЕ РИ ШЕ У БАЊА ЛУ ЦИ

Митро вач ка хирур ги ја осва ја реги он
Митро вач ки  хирург  при ма ри јус 

др Горан Ивић, новом тех ни
ком,  успе шно је опе ри сао тумор 

дебе лог цре ва у Уни вер зи тет ском кли
нич ком цен тру (УКЦ) Репу бли ке Срп
ске у Бања лу ци. Горан Ивић једи ни у 
реги о ну ради такву врсту опе ра ци ја.

Ивић је на кон фе рен ци ји за нови на
ре у Бања лу ци рекао да је опе ри сан 
паци јент од 58 годи на са бениг ном 
про ме ном на рек ту му, да је опе ра ци ја 
била зах тев на, али да је добро про шла 
и да се паци јент буди.

– Ова кви захва ти су нај ве ћи бене фит 
за паци јен те, јер нема боло ва и рано се 
изла зи из бол ни це – поја снио је Ивић.

Он је додао да је опо ра вак од ова
квих опе ра ци ја кра ћи, а да у естет ском 
сми слу нема посто пе ра тив них ожи ља
ка.

– Ова врста хирур ги је има уско поље 
инди ка ци ја и није погод на за све паци
јен те са малиг ним обо ље њи ма завр
шног дебе лог цре ва – додао је Ивић.

Ивић је нагла сио да је УКЦ у Бања
лу ци изван ред но опре мљен, те му је 
било задо вољ ство ради ти у таквим 

усло ви ма, који задо во ља ва ју свет ске 
стан дар де.

Помоћ ник гене рал ног дирек то ра за 
меди цин ске посло ве у УКЦ Сло бо дан 
Хај дер навео је да је реч о савре ме ној 

опе ра тив ној про це ду ри тран са нал не 
ендо скоп ске микро хи рур ги је рек ту ма и 
да тај захват пред ста вља вели ки иско
рак у ендо скоп ској хирур ги ји.

Извор atvbl.com

ДР ГОР ДА НА МИТИЋ НА СТРУЧ НОМ СКУ ПУ ГАСТРО ЕН ТЕ РО ЛО ГА СРБИ ЈЕ

Митро вач ка Бол ни ца зна ча јан 
дијаг но стич ки цен тар
Вели ки струч ни скуп 

г а с т р о  е н  т е  р о  л о  г а 
Срби је одр жан је кра

јем јану а ра у Новом Саду.
На њему је запа жен при каз 
слу ча ја код упал не боле сти 
цре ва, који је представила  
и гастро ен те ро лог Опште 
бол ни це Срем ска Митро ви
ца, др Гор да на Митић.

Реч је о ску пу при зна
тих струч ња ка из ове гра не 
меди ци не, а све теме биле 
су веза не за инфла ма тор
не боле сти цре ва. Поред др 
Гор да не Митић, сво је радо
ве пред ста ви ли су и лека ри 
из Новог Сада и Бео гра да.

С обзи ром на све већу 
уче ста лост поја ве упал не 
боле сти цре ва и код мла ђе 
попу ла ци је, важно је бави
ти се овом тема ти ком на 
вишим ниво и ма, а оно што 
је посеб но истак ну то, јесте 
чиње ни ца да је митро вач ка 
Бол ни ца са одлич ном опре
мом, еду ко ва ним гастро ен
те ро ло зи ма меди цин ским 
сестра ма, као и изу зет но 
пре ци зном дијаг но сти ком, 

запра во спо на од паци јен
та у бол ни ци до уста но ва 
тер ци јар ног типа, где их је 
могу ће даље успе шно лечи

ти. Митро вач ка Бол ни ца 
апо стро фи ра на је као зна
ча јан цен тар који пре по зна је 
и реша ва дијаг но стич ке про

це ду ре, како би након лече
ња на вишем нивоу здрав
стве не зашти те, обо ле лом 
омо гу ћен бољи ква ли те та 
живо та и спро ве де но нај бо
ље могу ће изле че ње.

Др Гор да на Митић изра
зи ла је вели ко задо вољ ство 
што је била уче сник ова ко 
важног струч ног ску па који је 
сва ка ко допри нео раз ме ни 
иску ста ва међу коле га ма о 
упал ним боле сти ма цре ва, 
те чини да и надаље, како 
је нагла си ла, још успе шни
је ради мо и сара ђу је мо са 
уста но ва ма из дру гих цен та
ра, са циљем пра во вре ме
ног и пре ци зног откри ва ња 
боле сти и успе шног лече ња.

Напре дак је могу ће оства
ри ти и додат ним актив
но сти ма и анга жо ва њем 
гастро ен те ро ло шког одсе ка, 
а с тим у вези, први пут у 
митро вач кој бол ни ци спро
ве де се три кли нич ке сту ди
је на паци јен ти ма обо ле лим 
од упал не боле сти цре ва, а 
глав ни истра жи вач је упра
во др Гор да на Митић.

проф. др Дра го мир Дамја нов и Др Гор да на Митић

Прим др Горан Ивић и дирек тор бања луч ког УКЦ Сло бо дан Хај дер
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА У ГРАД СКОЈ КУЋИ

За нај бо љу срп ску ино ва ци ју

У Град ској кући је 5. 
фебру а ра пред ста
вље но „Так ми че ње за 

нај бо љу тех но ло шку ино
ва ци ју у Срби ји“. Реч је о 
држав ном про јек ту, који 
је запо чео 2005. годи не и 
наме њен је сви ма који желе 
да пред ста ве сво ју науч но
тех но ло шку иде ју. У 2020. 
годи ни про је кат се одви ја у 
три кате го ри је: реа ли зо ва не 
ино ва ци је, сту дент ски тимо
ви и сред њо школ ски тимо ви. 
Рок за при ја ву за сред њо
школ це је био 26. децем бар, 
док је за кате го ри ју реа ли зо
ва не ино ва ци је рок 20. март. 
Про фе сор др Дра ган Повре
но вић са Тех но ло шкометал
ру шког факул те та у Бео гра
ду је један од коор ди на то ра 
овог про јек та. 

– Про је кат је отво рен за 
све ста нов ни ке Срби је и 
Репу бли ке Срп ске. Сви који 
желе да уче ству ју у овом 
про јек ту, могу се при ја ви ти 
на нашем сај ту www.ino va ci
ja.org  . Заин те ре со ва ни гра
ђа ни ће у току „Так ми че ња за 
нај бо љу тех но ло шку ино ва
ци ју у Срби ји“ нау чи ти како 
сво ју ино ва ци ју да подиг ну 
на виши ниво, како да од те 
ино ва ци је поч ну да зара ђу ју 
и живе од тога. Исто вре ме
но, орга ни зо ва ће мо обу ку 
за већ при ја вље не уче сни
ке у кате го ри ја ма сред њо
шко ла ца и сту де на та. Они 
су већ у нашем систе му и 

кре ну ли су са при пре ма ма 
и обу ка ма. Оче ку је мо да до 
почет ка сле де ће школ ске 
годи не доби је мо ранг листу 
свих сред њо шко ла ца, који 
су се одва жи ли да уче ству ју 
у про јек ту. Ове годи не има
мо већи број сред њо шко ла
ца, а гео граф ска рас по де
ла тих ино ва ци ја зна чај но 
је побољ ша на у одно су на 
про шлу годи ну. Али, нарав
но, оче ку је мо да се тај број 
и пове ћа, рекао је Дра ган 
Повре но вић.

Про фе сор са Факул те та 
тех нич ких нау ка у Бео гра ду 
и коор ди на тор „Так ми че ња 
за нај бо љу тех но ло шку ино
ва ци ју у Срби ји“ Војин Шенк 
иста као је да би сред њо
школ ских тимо ва из Срем
ске Митро ви це тре ба ло да 
буде више. 

– Има при ја вље них сред
њо школ ских тимо ва из 
Срем ске Митро ви це, али 
би тај број тре бало да буде 
већи. Има ли смо тимо ве из 
Нових Бано ва ца, Инђи је, а 
из Руме и Срем ске Митро
ви це сла би је. Међу тим, пре 
пет годи на је била одлич на 
ино ва ци ја из Ада ше ва ца. 
У пита њу је про би о тик за 
живо ти ње, који би у ства ри 
заме нио анти би о тик. Упо
тре бом про би о ти ка, живо
ти ње се при род ним путем 
шти те од инфек ци ја. То је 
била ино ва ци ја вете ри на ра 
из Ада ше ва ца Иго ра Мрва
ље ви ћа, казао је Шенк. 

Јед на од шко ла која уче
ству је у „Так ми че њу за нај
бо љу тех но ло шку ино ва ци ју 
у Срби ји“ јесте Елек тро тех
нич ка шко ла „Нико ла Тесла“.

– Наши уче ни ци на раз
ли чи тим школ ским так ми че
њи ма заи ста пока зу ју мно го 
иде ја. Тако ђе, пре неко ли ко 
годи на смо уче ни ке пове за
ли са ино ва тив ним, стар тап 
цен три ма. Нема ња Бам бу
раћ, уче ник наше шко ле, 
реа ли зу је сво је иде је у Ино
ва тив ном цен тру у Ста рој 
Пазо ви и уче ству је у овом 
так ми че њу. Мла ди у послед
ње вре ме пока зу ју инте ре
со ва ње за науч нотех но ло
шке ино ва ци је и тиме пра те 
тренд четвр те рево лу ци је, 
диги та ли за ци је. Деца има
ју иде ја и ми смо ту да те 
њихо ве иде је покре не мо и 
да им помог не мо, рекао је 
дирек тор Елек тро тех нич
ке шко ле „Нико ла Тесла“ 
Мили сав Дани чић. 

З. Попо вић

Пре зен та ци ја про јек та за нај бо љу ино ва ци ју

проф. др Дра ган Прва но вић про фе сор Војин Шенк Мили сав Дани чић
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ПОСЛОВ НОСПОРТ СКИ ЦЕН ТАР „ПИН КИ“

Ветар однео део кро ва

Услед јаког ветра, који пого дио Срем ску Митро ви цу 5. 
фебру а ра, део кро ва на Послов носпорт ском цен тру 
је оште ћен. Незго да се дого ди ла након 20.00 часо ва.

– Део кро ва објек та је, тако ре ћи, нестао. На сре ћу, у 
Спорт ском цен тру у то вре ме није било никог и нико није 
ни повре ђен. Ште ту смо уочи ли и доку мен то ва ли ују тру. 
Оба ве ште не су све над ле жне инсти ту ци је, као и оси гу ра
ва ју ће куће. Ште та није мала, a про це на је у току. Голим 
оком се види огром на рупа изнад три би на, вели чи не око 
20 мета ра ква драт них, али веру јем да то није цело оште

ће ње, да је и веће, рекао је дирек тор ПСЦ „Пин ки“ Васиљ 
Шево.

Спорт ске актив но сти су у ПСЦ „Пин ки“ одло же не до 
даљ њег из без бед но сних раз ло га.  

– Циљ нам је да у нај кра ћем вре мен ском року вра ти мо 
функ ци о нал ност цен тра, али заи ста би у наред ном пери о
ду тре ба ло ура ди ти и сана ци ју ком плет ног кро ва, казао је 
Шево, који је додао да је послед ња сана ци ја ура ђе на 2012. 
годи не, а тада су на кро ву рађе не само мале поправ ке.

З. Попо вић

Васиљ Шево Ветар однео део кро ва хале

БЕС ПЛА ТАН ПРЕ ВОЗ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ И СТА РИ ЈЕ ОД 65 ГОДИ НА

Повла сти ца за нај ста ри је
У Град ској кући је 6. фебру а ра одр

жан саста нак изме ђу пред став
ни ка локал не само у пра ве, Удру

же ња пен зи о ни са них желе зни ча ра и 
Удру же ња пен зи о не ра „Тре ће доба” из 
Лаћар ка на којем је дого во ре на про це
ду ра реа ли зо ва ња бес пла та ног град
ског и при град ског пре во за за пен зи о
не ре и гра ђа не ста ри је од 65 годи на. 
Ова инци ја ти ва је поте кла упра во од 
ова два удру же ња, а локла на само
пра ва ју је подр жа ла. 

Заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић наве ла је да ова одлу ка 
сту па на сна гу око 10. фебру а ра и тра
ја ће све до кра ја 2020. годи не.

–У нашем гра ду има, пре ма послед
њој про це ни, 16.000 пен зи о не ра, тако 
да ћемо овом одлу ком иза ћи у сусрет 
већем делу нашег ста нов ни штва. 
Одлу ка се одно си и на људе који има ју 
пре ко 65 годи на, а нису сте кли пра во 
на пен зи ју. У про сто ри ја ма „Сир ми јум
бу са” ради ће посе бан шал тер само 
за ову наме ну. Пен зи о не ри и ста ри ји 
сугра ђа ни од 65 годи на могу да дођу са 
фото ко пи ра ном или очи та ном лич ном 
кар том и послед њим чеком од пен зи је 
и на тај начин ће доби ти повла сти цу, 
рекла је Све тла на Мило ва но вић.

Недељ ко Тер зић, члан Удру же ња 
пен зи о не ра „Тре ће доба” исти че да 
локал на власт овим гестом пока зу је да 
води рачу на о сво јим ста ри јим сугра
ђа ни ма.

– Срем ска Митро ви ца би тре ба ло у 
први план да истак не сво је нај мла ђе 
и нај ста ри је сугра ђа не.  Јер, нај мла ђи 
су они који ће ства ра ти у будућ но сти, 

а нај ста ри ји су већ нешто ство ри ли и 
то ће оста ви ти буду ћим гене ра ци ја ма. 
Тиме што ће се обез бе ди ти бес пла тан 
пре воз за све пен зи о не ре учи њен је 
вели ки иско рак у кому ни ка ци ји изме ђу 
нај ста ри јих Митров ча на и гра да, и са 
свим инси ту а ци ја ма, које су нам  нео п
ход не, изја вио је Тер зић.

З. Попо вић

На састан ку дого во рен бес пла тан пре воз 
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ДИРЕК ТО РИ ШКО ЛА И ЗАМЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ОДР ЖА ЛИ КОЛЕ ГИ ЈУМ

Запо шља ва ње у про све ти

У сали Скуп шти не 
општи не Шид, заме
ник пред сед ни ка 

Општи не Зоран Семе но
вић одр жао је коле ги јум са 
дирек то ри ма основ них и 
сред њих шко ла у сре ду, 5. 
фебру а ра, а пово дом одлу
ке Мини стар ства про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во
ја о рас пи си ва њу кон кур са 
за запо шља ва ње у про све
ти на нео д ре ђе но вре ме. 
По завр шет ку састан ка на 
коме су дирек то ри пре до
чи ли ситу а ци ју и број људи 
који испу ња ва ју одре ђе
не усло ве да би засно ва ли 
рад ни однос на нео д ре ђе но 
вре ме, Зоран Семе но вић је 
изја вио:

– Општи на Шид наста вља 

добру прак су да са дирек то
ри ма основ них и сред њих 
шко ла уна пре ђу је усло
ве рада, како за уче ни ке, 
тако и за запо сле не. Циљ 
дана шњег састан ка јесте 
да види мо задо вољ ство 
или неза до вољ ство пово
дом одлу ке Мини стар ства 
про све те да се на тери то
ри ји општи не Шид запо сли 
32 чове ка, који су до сада 
били на уго во ри ма о раду на 
одре ђе но вре ме и то дужи 
пери од. Дирек то ри су изја
ви ли да је то добра мера, 
али још увек има мо потре
бу за пре ко два де сет људи 
који су у систе му, а који нису 
ушли у овај посту пак. Надам 
се да ћемо у наред ним 
месе ци ма успе ти да запо

сли мо све наше про свет не 
рад ни ке. При ча ли смо и о 
пла но ви ма рада у шко ла ма 
и којим тем пом ћемо завр
ша ва ти радо ве на шко ла ма.

Јово Дре зга је дирек тор 
Сред ње тех нич ке шко ле 
„Нико ла Тесла“, а пово дом 
ове одлу ке Мини стар ства 
про све те је изја вио:

– Првом фазом су обу хва
ће ни про фе со ри који су ту 
од 2015. годи не, дру га фаза 
ће обу хва ти ти оста ле годи
не. Наша шко ла тех нич ком 
гре шком Мини стар ства није 
обу хва ће на првом фазом, 
али већ данас ће рад на гру
па да испра ви ту гре шку. 
Што се тиче наше шко ле, 
у пита њу је шест рад ни ка. 
Сви они су висо ко обра зо ва

ни – два машин ска инже ње
ра, два дипло ми ра на еко но
ми ста, педа гог и инже њер 
пољо при вре де. Они већ 
раде код нас и неће бити 
про бле ма да доби ју стал но 
рад но место.

Дру ги кон курс ни круг за 
запо шља ва ње рад ни ка који 
раде у про све ти од 2016. 
и 2017. годи не на одре ђе
но вре ме оче ку је се током 
фебру а ра.  Д. Попов

Зоран Семе но вић на састан ку са дирек то ри ма шко ла

Јово Дре зга

АНКЕ ТА: Да ли се пла ши те коро на ви ру са?
– Не пла шим се коро на ви

ру са, мислим да је цела при
ча о томе пре те ра на. Пре жи
ве ли смо и горе ства ри од 
тога, па ћемо пре жи ве ти и 
ово – каже Дејан Тешић.

– Надам се да ће ово зло 
да мимо и ђе моју земљу, овог 
пута. Што се тиче уоп ште 
виру са, мак си мал но се тру
дим да водим рачу на о хиги
је ни. Редов но про ве трам 
про сто ри је, а водим  и рачу
на  о исхра ни, у сми слу да 
имам на трпе зи сва ког дана 
неко воће. Поред воћа, у 
мојој кући се упо тре бља ва ју 
и пче ли њи про из во ди који 
спа да ју у при род не анти би о
ти ке. Кори стим их и ја, а 
дајем их и сво јој деци. Ура

дим све оно што је до мене, 
а за све оста ло се уздам у 
Бога – рекла је Татја на Пејић.

Тања Oгњеновић је на 

пита ње о коро на ви ру су има
ла сле де ћи став:

– Мислим да се дигла 
вели ка гала ма око коро на ви

ру са. И пре је било виру са, 
али све смо пре гр ми ли. Мој 
савет је – пуно воћа и вита
ми на.

Дејан Тешић Татја на Пејић Тања Огње но вић
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Уна пре ђе ње мера
соци јал не поли ти ке
Редов ну кон фе рен ци ју 

за меди је, у четвр так, 
6. фебру а ра у про сто

ри ја ма Срп ске напред не 
стран ке, одр жао је Небој ша 
Илић, помоћ ник пред сед
ни ка Општи не заду жен за 
соци јал ну поли ти ку. Основ
на тема кон фе рен ци је била 
је соци јал на поли ти ка на 
нивоу шид ске општи не, 
стан дар ди који се пла ни ра
ју у току ове буџет ске годи
не за потре бе кори сни ка. Из 
годи не у годи ну број кори
сни ка неког вида соци јал не 
помо ћи се пове ћа ва.

– Спре ма мо се зна чај ни је, 
озбиљ ни је и финан сиј ски, 
и струч но, и све о бу хват
ни је да иза ђе мо у сусрет 
нашим кори сни ци ма, одно
сно нашим гра ђа ни ма. Када 
је добра соци јал на поли ти ка 
на лока лу, она је дирек тан 
резул тат исправ но дефи
ни са них соци јал них циље
ва и одго вор но сти Срп ске 
напред не стран ке. Због 
при ро де соци јал ног ста ту са 
наших гра ђа на, као и деша
ва ња у непо сред ној про
шло сти, а све сни да само 
соци јал но одго вор на поли
ти ка јесте нај бо љи одго вор 
на про блем, Срп ска напред
на стран ка је дефи ни са њем 
озбиљ не и одр жи ве соци јал
не поли ти ке успе ла да кроз 
инсти ту ци је наше локал не 
само у пра ве бит но пове ћа 
стан дар де соци јал них услу
га и соци јал них дава ња – 
рекао је Небој ша Илић.

Соци јал на дава ња за 
2020. годи ну се огле да
ју у пове ћа ва њу издва ја
ња сред ста ва из општин
ског буџе та за соци јал ну 
поли ти ку у изно су од 6,6%. 
Послед ње тричети ри годи
не, због разних раз ло га, из 
буџе та је за соци јал ну поли
ти ку издва ја но мно го мање 
и тај про це нат се кре тао од 
2,5 до 4%. Пове ћа ње про
цен та издва ја ња сред ста ва 
пред ста вља јед ну озбиљ ну 
наме ру локал не вла сти да 
у што већем бро ју реши што 
већи број соци јал них про
бле ма. Про це нат од 6,6% је 
око 102 мили о на дина ра за 
ову годи ну, што ће пове ћа ти 
и стан дар де и типо ве услу га 

који ће бити пону ђе ни гра
ђа ни ма. Пове ћа ће се и стан
дард услу га као и уво ђе ње 
лицен ци ра них орга ни за ци ја 
за пру жа ње услу га соци јал
не зашти те. 

– За ову годи ну, сход но 
сред стви ма која су издво је
на у локал ном буџе ту, али 
и намен ским тран сфе ри
ма који се оче ку ју од виших 
нивоа вла сти, Репу бли ке и 
АП Вој во ди не, као и сред
стви ма из реа ли за ци је про
је ка та из обла сти соци јал не 
поли ти ке са дру гим орга
ни за ци ја ма, нашим кори
сни ци ма ће бити пону ђе ни 
сле де ћи усло ви соци јал не 
зашти те: услу га лич ног пра
ти о ца дете та и услу га помо
ћи у кући. За потре бе лич
ног пра ти о ца пред ви ђе но је 
девет кори сни ка уз помоћ 
осам извр ши ла ца. Тај про
је кат би тре ба ло да поч не 
да се спро во ди почет ком 
апри ла и да тра је целе годи
не. Помоћ у кући ће зави си
ти од наших сред ста ва које 
смо опре де ли ли и од намен
ских тран сфе ра виших 
нивоа вла сти. Пла ни ра но 
је да буде обу хва ће но око 
сто кори сни ка са ода бра ним 
лицен ци ра ним орга ни за ци
ја ма – обја снио је Илић.

Општи на Шид ће директ но 
или пре ко Цен тра за соци
јал ни рад и Црве ног крста, 
кроз пред ви ђе на соци јал на 

дава ња, испу ња ва ти оба ве
зе пре ма гра ђа ни ма, одно
сно кори сни ци ма. Прет ход
них десет годи на Општи на 
Шид је у сарад њи са Вла
дом Репу бли ке Срби је, 
Коме са ри ја том за избе гли
це и Вла дом АП Вој во ди не 
збри ну ла око 300 поро ди ца 
избе глих са про сто ра Хра
ват ске и Босне и Хер це го ви
не. Тре нут но је акту е лан јав
ни позив за десет кори сни ка 
гран та у гра ђе вин ском мате
ри ја лу и опре ме за сре ђи
ва ње сео ских кућа доби је
них у про те клом пери о ду. 
При кра ју је и јав ни позив 
за избор десет кори сни ка 
за еко ном ско осна жи ва ње 
избе глих и расе ље них лица. 
Током про ле ћа оче ку је се 
завр ше так стам бе не згра
де за соци јал на ста но ва ња 
у насе љу Исток и усе ље ње 
десет избе глич ких поро ди
ца. Ових дана биће пот пи
са ни и уго во ри за 27 гра
ђе вин ских паке та, као и 17 
сео ских кућа.

– Одго вор ном поли ти ком 
Срп ске напред не стран ке, 
а посеб но у обла сти соци
јал не поли ти ке, обу хва ће не 
су све осе тљи ве кате го ри
је, осо бе са инва ли ди те том, 
ста ри је осо бе, жене, Роми, 
сиро ма шни – рекао је на 
кра ју кон фе рен ци је Небој
ша Илић.

Д. Попов

Небој ша Илић

ИРИ Г 

У част
по зо ри шта

„Од про сце ни ју ма до ри
кван да“ је на зив мо но гра фи је 
ко ја је по све ће на су сре ти ма 
ама тер ских по зо ри шта Сре ма 
ФЕ ДАС, ко ја је пред ста вље на 
у Срп ској чи та о ни ци у Ири гу 
7. фе бру а ра. Ау то ри ове из у
зет не мо но гра фи је су Се ку ла 
Пе тро вић и по кој ни Сте ван 
Пи ште вић, а из да вач Срп ска 
чи та о ни ца у Ири гу. Ова бо га
то илу стро ва на мо но гра фи ја је 
по све ће на смо тра ма ама тер
ских по зо ри шта овог ре ги о на 
ко је су одр жа ва не од 1973. до 
2016. го ди не. Рад на књи зи је 
за по чео Сте ван Пи ште вић, а 
ко нач но га уоб ли чио Се ку ла 
Пе тро вић, књи жев ник из Бе
о чи на. Ова мо но гра фи ја да
је де таљ ну хро но ло ги ју и низ 
ин фор ма ци ја о 44 смо тре ФЕ
ДАСа, уз под се ћа ње на број
не глум це ко ји су обе ле жи ли 
ове смо тре. На пред ста вља њу 
мо но гра фи је ди рек тор ка Срп
ске чи та о ни це Ве ра Нов ко вић 
је део свог из ла га ња по све ти
ла јед ном од ау то ра, по кој ном 
Сте ва ну Пи ште ви ћу као и Ми
ла ну Ми ки Ћо си ћу, нај по зна ти
јем ири шком глум цу. О ње му 
је, на по чет ку пред ста вља ња 
књи ге, при ка зан и кра ћи филм. 
О књи зи је го во рио ау тор Се
ку ла Пе тро вић, уред ни ци и ре
цен зен ти. 

Ири жа ни на 
љубљан ском 
Сај му

Међу на род ни сајам тури зма 
„Nato ur AlpeAdria“ одр жан је 
у Љубља ни од 29. јану а ра до 
1. фебру а ра. На љубљан ском 
Сај му је уче ство ва ло више од 
330 изла га ча, међу који ма је 
била и Тури стич ка орга ни за ци
ја Вој во ди не. На зајед нич ком 
штан ду Тури стич ке орга ни за
ци је Вој во ди не, која је пред ста
ви ла сво ју тури стич ку пону ду, 
била је засту пље на и ири шка 
општи на. Тури стич ка орга ни
за ци ја Ириг је на зајед нич ком 
изла гач ком штан ду при ка за ла 
гастро ном ску, вин ску, кул тур
ну и бањ ску пону ду ири шке 
општи не. С. Џ.
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Моде ла ри 
пока за ли
свој тале нат

Уче ни ци инђиј ске Сред ње 
шко ле „Др Ђор ђе Нато ше вић“ 
има ли су при ли ку да пока жу 
сво ју кре а тив ност на Све то
сав ској ака де ми ји, која је 
недав но одр жа на у Народ ном 
позо ри шту у Бео гра ду, а у 
орга ни за ци ји Мини стар ства 
про све те, нау ке и тех но ло
шког раз во ја Репу бли ке Срби
је. Уче ни ци, сме ра моде лар, 
изра ди ли су кости ме за децу 
изво ђа че музич косцен ског 
насту па. Кости ми су изра ђе ни 
од сате на, тила и пли ша, стр
пљи во укра ша ва ни ими та ци
јом дра гог каме ња, бисе ра и 
кри ста ла. Сред њо ве ков ни 
моти ви и грб из доба Нема њи
ћа су руч но везе ни.

Про фе со ри су иста кли да су 
вео ма поно сни на то што су 
упра во ови кости ми пред ста
ви ли Срби ју и на Сај му тури
зма у Штут гар ту при ли ком 
насту па деце на при ред би 
„Божић и деца“ у Пра во слав
ној цркви у Немач кој. Осим 
тога, кости ми ће бити изло же
ни као део стал не постав ке у 
Гене рал ном кон зу ла ту Репу
бли ке Срби је у Штут гар ту.

Моде ле кости ма је при пре
ми ла Татја на Попо вић, коор
ди на тор допун ске наста ве на 
срп ском јези ку у немач кој 
покра ји ни БаденВир тем берг 
и добит ник Све то сав ске 
награ де. У изра ди кости ма су 
уче ство ва ле и настав ни це 
Олги ца Вуји но вић, Бран ка 
Савић, Смиљ ка Три вун џа, 
Сла ђа на Грбић и Маја Костић, 
уз несе бич ну подр шку дирек
то ри це Ели ја не Ман дић. 
Посеб ну похва лу заслу жу ју 
уче ни це четвр те годи не, буду
ћи моде ла ри: Дани је ла Арсић, 
Ста на Шикљо ван, Деја на 
Стој шић, Мари ја на Шушић, 
Јова на Про да но вић и Вален
ти на Перић, као и уче ни це 
прве и дру ге годи не, буду ћи 
мод ни кро ја чи: Ната ша Гавра
нов, Зора на Мило ва но вић, 
Бог дан ка Лукач, Жакли на 
Ајда ре вић и Анка Кала бу.

М. Ђ.

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Зна чај но сма ње на дуго ва ња
инђиј ског Дома здра вља

У инђиј ском Дому здра
вља „Др Мило рад Мика 
Павло вић“ финан сиј

ска ситу а ци ја данас је мно
го боља у одно су на пре три 
и по годи не када је зате чен 
дуг од 300 мили о на дина
ра. Тај пода так чуо се на 
послед њем састан ку Систе
ма 48 одр жа ном у петак, 07. 
фебру а ра у згра ди Општи не 
Инђи ја.

– Нај ве ћи дуг се огле дао 
пре ма доба вља чи ма леко ва 
и рад ни ци ма, који ма годи на
ма све сно није испла ћи ва но 
зако ном про пи са но пра во на 
пут не тро шко ве. Само пре
ма рад ни ци ма је изми ре но 
пре ко 45 мили о на дина ра и 
то за само неко ли ко месе
ци – под се тио је док тор Јово 

Кома зец, дирек тор ове уста
но ве, и додао да је данас дуг 
сма њен на 500 хиља да евра.

– Данас Дом здра вља 
нор мал но функ ци о ни ше, а 
локал на само у пра ва ће ове 
годи не уло жи ти зна чај на 
сред ства за обно ву возног 
пар ка, који је тре нут но нај
ве ћи про блем. За неко ли
ко месе ци сти же још један 
нови сани тет, као и неко ли
ко ауто мо би ла за дежур не 
терен ске слу жбе – потвр дио 
је др Кома зец.

Пред став ни ци Дома здра
вља захва ли ли су рад ни ци
ма и над ле жни ма из Јав ног 
пред у зе ћа „Инђи ја пут“ који 
су иско ри сти ли повољ не 
вре мен ске при ли ке како би 
уре ди ли при ла зе амбу лан

та ма у Бешки и Крче ди ну. 
Како се чуло на састан ку 
Систе ма, про блем Беш ча
на се огле дао у атмос фер
ским вода ма које су ства ра
ле бари це при ли ком већих 
пада ви на, те је при ступ 
хит ној меди цин ској слу
жби био оте жан и недо сто
јан савре ме ним усло ви ма 
живо та. Изград њом одво да, 
пре свла че њем асфал том и 
обе ле жа ва њем хори зон тал
ном сиг на ли за ци јом, конач
но је решен зах тев гра ђа на 
који посто ји пре ко 10 годи на. 
Слич на ситу а ци ја била је и 
у Крче ди ну. Изград њом пар
кинг про сто ра и уре ђе њем 
при ла за омо гу ће на је лака 
при сту пач ност здрав стве ној 
уста но ви. М. Ђ.

Уре ђен при лаз амбу лан та ма
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ДРУ ГИ КРУГ ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ

Изли ци ти ра но око 250 хек та ра

Кра јем јану а ра окон чан је дру ги круг 
лици та ци је за дава ње у закуп пољо
при вред ног земљи шта у држав ној 

сво ји ни у ири шкој општи ни, а како сазна
је мо, тре ћег кру га неће бити. За дру ги 
круг је било пону ђе но 558,55 хек та ра, 
од којих је изли ци ти ра но 249,13 хек та
ра. У овом кру гу је било и седам шифри 
над ме та ња које су биле опре де ље не за 
инве сти ци о на ула га ња, одно сно, поди
за ње воћ ња ка и вино гра да. 

– Ово земљи ште је ком плет но изли
ци ти ра но, а дато је у закуп на пери од 
од 30 до 40 годи на. Тако ђе, све вели ке 
пар це ле су изли ци ти ра не. Нај ни жа изли
ци ти ра на цена је била 3.098 дина ра која 

је постиг ну та у к. о. Грге тег, а нај ви ша је 
изно си ла 58.659 дина ра по хек та ру у к. о. 
Кру ше дол Прња вор. Било је при ја ва за 
49 јав них над ме та ња, а од тога је изли
ци ти ра но 47 – рекла је за наше нови не 
Сми ља Јоцић, пред сед ни ца Коми си је за 
спро во ђе ње поступ ка јав ног над ме та ња, 
одно сно, при ку пља ња писа них пону
да за дава ње у закуп пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни.

Под се ћа мо, у дру гом кру гу почет не 
цене за лици ти ра ње су биле ниже, но у 
првом за пети ну. 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 про шле годи не, било је 

пону ђе но укуп но 766,2 хек та ра, а изли
ци ти ра но је 207,13 хек та ра. Како нас је 
инфор ми сао Ненад Авра мо вић, чла н 
Коми си је, тада су биле постиг ну те про
сеч не цене од 326,7 евра по хек та ру, а 
као и прет ход них годи на, прво је оти
шло нај ква ли тет ни је земљи ште. Тако ђе 
је био забе ле жен пораст бро ја сто ча ра 
који су земљи ште узе ли у закуп по пра
ву пре чег првен ства. Са 46 сто ча ра пот
пи сан је 61 уго вор. У ири шкој општи ни, 
пре ма про гра му, лане је било 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. Џаку ла

Коми си ја за лици та ци ју

СРПСКА ЧИТАОНИЦА

Изло жба „Кара ван за кли му“
Изло жба „КАРА ВАН ЗА 

КЛИ МУ – осва ја ње обно
вљи вих изво ра енер ги

је“, у окви ру исто и ме ног гло
бал ног про јек та, отво ре на је 3. 
фебру а ра у про сто ри ја ма Срп
ске чита о ни це у Ири гу. Орга
ни за тор ове зани мљи ве изло
жбе, која је била отво ре на до 
7. фебру а ра, јесте ДУ „Дечи ја 
радост“ у сарад њи са Срп
ском чита о ни цом и ири шком 
Општи ном. Покро ви тељ изло
жбе је Фран цу ски инсти тут у 
Срби ји и стру ков но удру же ње 
Амба са до ри одр жи вог раз во ја 
и живот не сре ди не. Изло жбу 
су отво ри ле дирек тор ка врти
ћа Јеле на Вида но вић и начел
ни ца Општин ске упра ве Оли
ве ра Фили по вић Про тић, као 
и деца при прем них пред школ
ских гру па објек та „Чаро ли ја“. 
Постав ку су чини ли по девет 
пане ла на срп ском и девет 
пане ла на фран цу ском јези ку, 
чети ри интер ак тив на паноа 
са маг нет ним кар ти ца ма за 
про ве ру зна ња, као и моде ле 

обно вљи вих изво ра енер ги је. 
– Про је кат про мо ви ше јед но
став на и опе ра тив на реше
ња која сва ко од нас на свом 
нивоу може да при ме ни и да 
се на свој начин бори про тив 
кли мат ских про ме на. Посе ти
о це су, кроз изло жбу, паное и 

маке те, води ле вас пи та чи
це Сања Воде нац, Мари ја на 
Петро вић и Ива на Нешко вић, 
које су и еко ло шки коор ди на
то ри – каже дирек тор ка Јеле
на Вида но вић.

Ову зани мљи ву и поуч ну 
изло жбу видео је вели ки број 

деце, како из самог врти ћа, 
тако и из ОШ „Доси теј Обра
до вић“ из Ири га, али и гости, 
мали ша ни из Пред школ ске 
уста но ве „Сто но ги ца“ из Срем
ске Митро ви це и из „Игра ли
шта“ из Зему на. 

С. Џ.

Оли ве ра Фили по вић Про тић
и Јеле на Вида но вић Вели ко инте ре со ва ње мали ша на
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ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ПО КЛО НИ КА ОПЕ Р МУ ПО ЛИ ЦИЈ СКОЈ СТА НИ ЦИ

За јед нич ки циљ ве ћа без бед ност
Пред сед ник са ве та за без бед ност 

са о бра ћа ја оп шти не Пе ћин ци 
Ми лан Сте па но вић уру чио је, 6. 

фе бру а ра, на по клон па кет опре ме за 
рад на те ре ну на чел ни ку По ли циј ске 
ста ни це Пе ћин ци Са ши Га зи ба ри ћу. Па
кет, ко ји је до ни ра ла пе ћи нач ка ло кал на 
са мо у пра ва, са др жи руч не лед лам пе 
са на став ци ма, ре флек ту ју ће пр слу
ке и апа рат за ал котест, а ка ко нам је 
ре као на чел ник Га зи ба рић, до на ци ја је 
зна чај на упра во због то га што је на ме
ње на крај њим ко ри сни ци ма – по ли циј
ским слу жбе ни ци ма ко ји сва ко днев но 
оба вља ју по сао на те ре ну.

– За хва љу ју ћи од лич ној са рад њи са 
пе ћи нач ком ло кал ном са мо у пра вом, 
до тра ја ли део опре ме за ме ни ће мо нај

са вре ме ни јом но вом опре мом, што ће 
на шим слу жбе ни ци ма ко ји сва ко днев но 
на те ре ну ра де са гра ђа ни ма омо гу ћи ти 
да бу ду уоч љи ви ји и да ра де ква ли тет
ни је, све са ци љем да без бед ност са о
бра ћа ја у оп шти ни Пе ћин ци бу де по диг
ну та на што ви ши ни во, а да не га тив не 
по сле ди це бу ду сма ње не на ми ни мум 
– ре као је Га зи ба рић.

И Ми лан Сте па но вић је са рад њу оп
штин ског Са ве та за без бед ност са о бра
ћа ја и По ли ци је оце нио као из у зет но 
успе шну.

– Има мо за јед нич ки циљ, а то је што 
ве ћа без бед ност уче сни ка у са о бра ћа ју 
на те ри то ри ји на ше оп шти не. Да би смо 
тај циљ оства ри ли мо ра мо да има мо 
до бру са рад њу из ме ђу Са ве та и по

ли ци је. На чел ник По ли циј ске ста ни це 
Пе ћин ци је је дан од чла но ва Са ве та за 
без бед ност са о бра ћа ја и све ак тив но
сти Са ве та ре а ли зу је мо у са рад њи са 
по ли ци јом. Опре ма ко ју смо да нас уру
чи ли је ку пље на од сред ста ва ко ја се у 
оп штин ски бу џет при ли ва ју од на пла те 
ка зни за са о бра ћај не пре кр ша је. Са вет 
та сред ства по но во усме ра ва у уна пре
ђе ње без бед но сти у са о бра ћа ју, у овом 
слу ча ју кроз ку по ви ну опре ме за по ли
циј ске слу жбе ни ке, али тим сред стви ма 
се ре а ли зу ју и све кам па ње и еду ка ци
је ко је су усме ре не на по ди за ње све сти 
уче сни ка у са о бра ћа ју о зна ча ју по што
ва ња са о бра ћај них про пи са и без бед
ног по на ша ња у са о бра ћа ју – из ја вио је 
Сте па но вић. 

УЛА ГА ЊЕ У ОБРА ЗО ВА ЊЕ 

Оп шти на сти пен ди ра 54 сту ден та

Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци мр 
Жељ ко Тр бо вић уру чио је у пе так, 
7. фе бру а ра, сту ден ти ма из пе ћи

нач ке оп шти не 54 уго во ра о сти пен ди
ра њу у школ ској 2019/2020. го ди ни. Од 
то га, 41 сту дент је пра во на сти пен ди ју 
оства рио по осно ву про се ка оце на из над 
8,5, а уго во ре о сти пен ди ра њу је до би ло 
и 13 сту де на та у ста њу со ци јал не по тре
бе.

Обра ћа ју ћи се бу ду ћим ака дем ским 
гра ђа ни ма пе ћи нач ке оп шти не, пред
сед ник Тр бо вић их је по звао да се по 
за вр шет ку шко ло ва ња вра те у оп шти ну 
Пе ћин ци где, ка ко је ре као, за хва љу ју
ћи број ним ком па ни ја ма и пред у зе ћи ма, 
има ју до бре усло ве да за поч ну про фе си
о нал ну ка ри је ру и за сну ју по ро ди цу.

– Оп шти на Пе ћин ци спро во ди низ ме
ра, ко ји ма пру жа по др шку обра зо ва њу 
мла дих љу ди на сво јој те ри то ри ји. Циљ 
нам је да бу ду ћим на ра шта ји ма по ша
ље мо по ру ку да се рад и зна ње ис пла те. 

По ред то га што сти пен ди ра мо сту ден те 
и ре гре си ра мо им пут не тро шко ве, ре
гре си ра мо и пре воз уче ни ци ма сред њих 
шко ла, уче ни ке ге не ра ци је на гра ђу је мо 
са по 30, а но си о це Ву ко ве ди пло ме са 
по 15 хи ља да ди на ра. Уче ни ци ма ко ји 
по сти жу нај бо ље ре зул та те у уче њу и 
школ ском спо р ту, обез бе ђу је мо бес плат
но ле то ва ње, екс кур зи јом на гра ђу је мо 
уче ни ке ко ји по сти жу за па же не успе хе на 
школ ским так ми че њи ма зна ња, а сви од
лич ни уче ни ци до би ја ју бес пла тан улаз 
на пе ћи нач ке ба зе не то ком це ле ку па ли
шне се зо не – из ја вио је Тр бо вић.

Он је на гла сио да пе ћи нач ка ло кал на 
са мо у пра ва зна чај на сред ства ула же у 
об на вља ње обје ка та обра зов них уста
но ва. 

– Уз по др шку Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и По кра јин ске вла де из гра ди ли смо но ви 
обје кат сред ње Тех нич ке шко ле у Пе ћин
ци ма, а у то ку је из град ња но ве згра де 
пред школ ске уста но ве у Ши ма нов ци ма, 

као и ре кон струк ци ја основ не шко ле у 
Кар лов чи ћу. То ком ове го ди не по чи ње 
ре кон струк ци ја основ не шко ле у Ку пи но
ву, а у пла ну је и ре кон струк ци ја основ не 
шко ле у Пе ћин ци ма. Учи ни ће мо све да 
на шим уче ни ци ма обез бе ди мо што бо ље 
усло ве за сти ца ње зна ња, а пре да ва чи
ма што ква ли тет ни је усло ве за рад – по
ру чио је Тр бо вић.

Сти пен ди сти Оп шти не Пе ћин ци јед
но гла сни су у оце ни да ће им до де ље не 
сти пен ди је пу но зна чи ти, а Ми лош По
по вић, сту дент Елек тро тех нич ког фа кул
те та у Бе о гра ду, ре као нам је да ће део 
сред ста ва ис ко ри сти ти за ку по ви ну сред
ста ва за уче ње, а део за кра ћа пу то ва ња.

Ни ко ла Нај ић из Пе ћи на ца, сту дент 
Фа кул те та без бед но сти у Бе о гра ду, за
хва лан је Оп шти ни Пе ћин ци на сти пен
ди ра њу и ка же да сва ком сту ден ту до
дат ни при ход до ста зна чи, по го то во као 
до дат ни под стрек за да ље сту ди ра ње и 
по сти за ње још бо љих ре зул та та. 
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Усво је ни про гра ми посло ва ња 
јав них пред у зе ћа

Прва сед ни ца Скуп шти не општи
не Бео чин у 2020. годи ни одр жа на 
је у четвр так, 6. фебру а ра. Сед ни

цом је, у при су ству пред сед ни ка Oпш тине 
Митра Милин ко ви ћа, одбор ни ка, чла но
ва Општин ског већа, Општин ске упра ве, 
пред став ни ка јав них пред у зе ћа и уста но
ва, пред се да вао пред сед ник СO Зоран 
Сто ку ћа. На днев ном реду се нашло укуп
но десет тача ка. 

Одбор ни ци су нај пре усво ји ли пред лог 

одлу ке о изра ди изме не и допу не Пла на 
гене рал не регу ла ци је насе ља Бео чин. 
Затим, изгла са ни су про гра ми посло ва ња 
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа „Бео чин“ и 
JП „Топла на“ за 2020. годи ну, као и посеб
ни про гра ми кори шће ња суб ве ни ци ја 
из буџе та Општи не Бео чин за оба јав на 
пред у зе ћа. Тако ђе, усво јен је план и про
грам посло ва ња Цен тра за кул ту ру, спорт 
и тури зам за 2020. годи ну, као и реше ње о 
одре ђи ва њу док то ра меди ци не за струч

но утвр ђи ва ње вре ме на и узро ка смр ти 
умр лих изван здрав стве не уста но ве и 
изда ва ње потвр де о смр ти. 

На овој сед ни ци је усво јен и пред лог 
реше ња о раз ре ше њу и име но ва њу чла на 
Над зор ног одбо ра ЈКП „Бео чин“ из реда 
запо сле них и пред лог реше ња о раз ре ше
њу и име но ва њу пред сед ни ка, секре та ра, 
заме ни ка секре та ра, чла но ва и заме ни
ка чла но ва Општин ске избор не коми си је 
општи не Бео чин у стал ном саста ву. 

Одр жа на сед ни ца Скуп шти не општи не

ШКО ЛЕ ЗА 21. ВЕК

Раз ви ти кри тич ко ми шље ње
Основ не шко ле са те

ри то ри је пе ћи нач ке 
оп шти не при кљу чи

ле су се про гра му „Шко ле за 
21. век“ чи ји је по кро ви тељ 
бри тан ска Вла да, а ко ји се 
у Ср би ји спро во ди уз по др
шку Ми ни стар ства про све те 
и Вла де Ср би је. На кон фе
рен ци ји одр жа ној 28. ја ну а ра 
у Бе о гра ду, при су ство ва ле су 
ди рек то ри це све три основ не 
шко ле са те ри то ри је пе ћи нач
ке оп шти не, а при сут ни ма се 
обра ти ла ди рек тор ка Бри тиш 
Кан ци ла у Ср би ји Клер Сирс, 
ми ни стар про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Мла ден 
Шар че вић, бри тан ска ам ба са
дор ка у Ср би ји Шан Ме кле од, 
као и пре ми јер ка Ре пу бли ке 
Ср би је Ана Бр на бић.

Ка ко нам је ре кла Ми ли ја на 
Ср дић ди рек то ри ца пе ћи нач
ке Основ не шко ле „Сло бо
дан Ба јић Па ја“ про грам има 
за циљ да уче ни ци уз ра ста 

1015 го ди на стек ну ве шти не 
кри тич ког ми шље ња и ре ша
ва ња про бле ма, као и да ће, 
по ред сти ца ња ве шти на кри
тич ког ми шље ња и ре ша ва
ња про бле ма, де ца усво ји ти 
прак тич не ве шти не про гра
ми ра ња и има ти при ли ку за 
уса вр ша ва ње сво јих ве шти на 

кроз про гра ми ра ње фи зич ких 
уре ђа ја.

– Све три шко ле са те ри то
ри је на ше оп шти не том при
ли ком су пре у зе ле Ми кро: би т 
уре ђа је (џеп не ком пју те ре) 
као до на ци ју Бри тан ског са
ве та. Основ на шко ла „Сло бо
дан Ба јић Па ја“ је до би ла 40 

ми кро:би т уре ђа ја, док су ОШ 
„Ду шан Јер ко вић“ и ОШ „Ду
шан Ву ка со вић Ди о ген“ до би
ле по 30 џеп них ра чу на ра, уз 
по моћ ко јих ће де ца про гра
ми ра ти и ко је ће ко ри сти ти 
за ре ша ва ње сва ко днев них 
про бле ма из ра зних школ ских 
пред ме та. Овај уре ђај омо гу
ћа ва уче ни ци ма, пре све га, да 
уче на за ба ван, ин тер ак ти ван 
и ино ва ти ван на чин – ре кла 
је Ср дић, и до да ла да под у
ча ва ње де це ве шти на ма за 
21. век пред ста вља ула га ње у 
њи хо ву бу дућ ност, а ти ме и у 
бу дућ ност на ше др жа ве.

Она је, та ко ђе, до да ла да је, 
по ред ди ги тал не пи сме но сти 
ко ја се усва ја на ча со ви ма ин
фор ма ти ке, за на пре дак ка ко 
дру шта ва та ко и по је ди на ца, 
нео п ход но кре а тив но, кри тич
ко и ана ли тич ко раз ми шља
ње при ре ша ва њу про бле ма, 
а да је про грам „Шко ле за 21. 
век“ од го вор на овај зах тев.
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ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ НАЈА ВЉУ ЈЕ: 

30 капи тал них про је ка та
у 2020. годи ни

Пред сед ник општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор
ђе Ради но вић је за М 

нови не иста као да се пре
ко 30 капи тал них про је ка
та нашло у пла ну буџе та 
општи не Ста ра Пазо ва за 
ову годи ну.

Поред рав но мер ног ула
га ња у сва ко од 10 насе
ља, посеб на пажња дата 
је и опре ма њу Цен трал не 
рад не зоне у Ста рој Пазо
ви. Изград ња кана ли за ци је 
упо тре бље них вода са кућ
ним при кључ ци ма у више 
од 10 ули ца у Новој Пазо
ви, изград ња тре на жне 
хале и при пре ма про јек та 
за изград њу пар ка у овом 
насе љу нај ва жни је су инве
сти ци је на који ма се тре нут
но или ће се ради ти у овој 
годи ни.

Поред настав ка опре ма
ња Цен трал не рад не зоне 
у Ста рој Пазо ви, у овом 
насе љу ради ће се на реха
би ли та ци ји и одр жа ва њу 
локал не пут не инфра струк
ту ре, изград њи тра се јав не 
расве те на делу пута Ста ра 
Пазо ва – Ста ри Банов ци, 
рекон струк ци ји топлот ног 
водо во да и доград њи објек
та врти ћа у овом насе љу. 
Што се тиче Поду на вља, у 
току је изград ња основ не 

шко ле у Новим Банов ци ма 
и изград ња спорт ске хале у 
Ста рим Банов ци ма.

Ула га ће се у о сео ске сре
ди не, па тако Вој ча не чека 
наста вак изград ње водо
вод не мре же, изград ња 
основ не шко ле у Беле ги
шу, реха би ли та ци ја ули ца 
у Сур ду ку и Крње шев ци ма 
и град ња Дома кул ту ре у 
Голу бин ци ма.

И док јед ни због шко ло
ва ња или посла одла зе из 
мањих сре ди на, има и оних 
који се одлу чу ју да живе 
на селу, а један од глав них 

пред у сло ва да се одлу че 
на такав корак јесу усло
ви које пру жа ју рурал на 
места. Како би задр жа ли 
мла дог чове ка да се после 
шко ло ва ња вра ти у сво је 
род но место, Општи на Ста
ра Пазо ва је у про те клом 
пери о ду пред у зе ла неко ли
ко зна чај них кора ка који ће, 
како кажу, побољ ша ти ква
ли тет живо та на селу. 

На све га четр де се так 
кило ме та ра од глав ног 
гра да, у ста ро па зо вач кој 
општи ни надо мак Дуна ва, 
нала зе се два села, Сур дук 

и Беле гиш у који ма пре ма 
послед њем попи су живи 
пре ко 3.000 људи.

Мешта ни ова два места 
исти чу да све више мла дих 
људи због шко ло ва ња или 
посла одла зи, док они мало 
ста ри ји кажу да су усло ви 
живо та на овим мести ма 
у одно су на пре неко ли ко 
деце ни ја знат но бољи, те 
да има и оних који су живот 
у Бео гра ду заме ни ли пре се
ље њем у мање сре ди не.

Уре ђе ње цен та ра у свим 
насе љи ма Општи не, пре 
све га у сео ским сре ди на
ма при о ри тет је Општи не 
Ста ра Пазо ва која је у про
те клом пери о ду уре ди ла 
цен тре у ско ро свим мести
ма, иста као је пред сед
ник општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић.

Над ле жни исти чу да у 
наред ном пери о ду наста
вља ју с ула га њем у сео ске 
сре ди не. С обзи ром да је 
тре нут но у току изград ња 
шко ле у Беле ги шу, нај мла
ђи из ова два села ће сле
де ће годи не сести у нове 
школ ске клу пе, док ће се у 
Сур ду ку после ком плет ног 
уре ђе ња наста ви ти са реха
би ли та ци јом путе ва у свим 
ули ца ма.

С. Стан ко вић

Изград ња спорт ске хале у Ста рим Банов ци ма

Ђор ђе Ради но вић
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У про шлој годи ни 
скло пље но 423 бра ка

На тери то ри ји ста ро па зо вач ке 
општи не скло пље но је 423 бра ка. То 
је за 50 одсто више у одно су на 2018. 
годи ну, јер се све више мла де на ца из 
обли жњих вели ких гра до ва одлу чу је 
за весе ља у сала ма у овој сре ди ни. 
Мати ча ри су у 90 већи ни слу ча је ва 
изла зи ли на терен, што за мла ден це 
зна чи додат них 8000 дина ра, док се за 
вен ча ње у згра ди Скуп шти не општи не 
пла ћа само 2000 дина ра, али таквих 
је слу ча је ва јако мало. У прет ход ној 
годи ни је било чак и интер на ци о нал
них вен ча ња, јер су неве сте дошле из 
Бра зи ла, Кубе, Уган де. Прак са пока зу
је, да се јед ни одлу чу ју за зајед нич ки 
живот са иза бра ном осо бом врло мла
ди, а дру ги чека ју до четвр те деце ни је. 
Пет на ест посто бра ко ва завр ши раз во
дом, што се деси или у првих неко ли ко 
месе ци, или након 10 па чак и 20 годи
на зајед нич ког живо та.

Радо ви на пру зи 
Ста ра Пазо ва
 Бео град

У току су радо ви на изград њи левог 
коло се ка на пру зи Бео град – Ста ра 
Пазо ва, а пре ма наја ви над ле жних 
у мар ту би тре бло да буде завр ше но 
34 километара овог коло се ка, док би 
десни тре ба ло да се завр ши до окто
бра. Друм ски сао бра ћај се на пру жном 
пре ла зу Ста ра Пазо ва – Голу бин ци 
одви ја без пре ки да, ипак упо зо ра ва ју 
се сви уче сни ци у сао бра ћа ју да буду 
пажљи ви због при су ства меха ни за ци је 
која уче ству је у овим радо ви ма.

Грип и виру си пра зне 
шко ле и врти ће

Грип и респи ра тор не инфек ци је 
напу ни ли су чека о ни це домо ва здра
вља, а то нека ко увек нај ви ше пога
ђа нај мла ђе, те се често деша ва да 
вели ки број њих изо ста је из врти ћа 
и шко ла, како због боле сти, тако и 
из пре вен тив них раз ло га. У послед
ње три неде ље дечи ја амбу лан та у 
Новој Пазо ви пуна је малих паци јен та 
са пови ше ном тем пе ра ту ром, болом 
у грлу, кашљем,боло ви ма у миши ћи
ма. Роди те љи могу дете ту дати сируп 
про тив пови ше не тем пе ра ту ре, а уко
ли ко при ме те да поме ну ти симп то ми 
дуже тра ју потреб но је да дете дове ду 
код лека ра, нагла си ла је за РТВ Ста
ра Пазо ва педи ја тар др Нина Мила
но вић. Дете тре ба да пре ле жи грип и 
нај ма ње седам дана не би тре ба ло да 

бора ви у колек ти ву и бави се физич
ком актив но шћу. Анти би о ти ке “на сво ју 
руку” не тре ба при ме њи ва ти, а потре
бу за истим про це ни ће лека ри на осно
ву пре гле да и лабо ра то риј ских нала за. 
Основ ни савет роди те љи ма је да у 
овом пери о ду сво јој деци пру же разно
вр сну исхра ну, вита ми не и доста теч
но сти како би оја ча ли иму ни систем.

Ста но ви за
избе глич ке поро ди це 

Једи ни ца за упра вља ње про јек ти
ма у јав ном сек то ру Срби је обја ви ла 
је јав ни позив за доста вља ње пону
да за купо ви ну ста но ва на под руч ју 

16 општи на, који ће бити наме ње ни 
избе глич ким поро ди ца ма из БиХ и 
Хрват ске, које до данас нису реши ле 
стам бе но пита ње. Купо ви на ста но ва 
је део Реги о нал ног про гра ма стам бе
ног збри ња ва ња. Ста но ви се купу ју на 
тржи шту кроз посту пак доста вља ња 
писме них пону да и избо ра нај бо љих 
пону ђа ча у Бео гра ду и Новом Саду, 
као и у Ста рој Пазо ви и још 13 гра до
ва и општи на. Јав ни пози ви су у току, 
а рок за доста вља ње пону да за купо
ви ну ста но ва у Бео гра ду је 26. август, 
у Новом Саду 29. окто бар, док је за 
пре о ста ле општи не рок 30. новем бар 
ове годи не. Пра во уче шћа има ју сва 
прав на и физич ка лица која испу ња ва
ју усло ве из јав ног пози ва. Јав ни пози
ви су обја вље ни на интер нет стра ни 
Једи ни це за упра вља ње про јек ти ма у 
јав ном сек то ру, Репу блич ке дирек ци је 
за имо ви ну, Коме са ри ја та за избе гли
це и мигра ци је и интер нет стра ни ца ма 
општи не, одно сно гра да, као и једи
ни ца локал не само у пра ве које се са 
њима гра ни че.

Избор на скуп шти на 
Саве за само стал них
син ди ка та

Пре го ва ра ње са посло два ци ма и 
бор ба за бољи ста тус и зашти та пра ва 
запо сле них, као и уна пре ђе ње живот
ног стан дар да рад ни ка и у наред ном 
пери о ду биће при о ри тет Саве за само
стал них син ди ка та за општи ну Ста
ра Пазо ва, а функ ци ју пред сед ни ка у 
наред них пет годи на оба вља ће доса
да шњи пред сед ник Раде Ерцег. На 
Избор ној скуп шти ни која је одр жа на 
у малој сали Беле згра де јед но гла сну 
подр шку да на избо ри ма оста ну на 
мести ма на који ма су до сада оба вља
ли те функ ци је доби ли су пред сед ник 
Саве за Љуби сав Орбо вић и пред
сед ник ССС Вој во ди не Горан Милић. 
Избо ру новог руковдства при су ство
ва ли су и пред став ни ци Већа само
стал них син ди ка та Срби је. Потре ба 
за орга ни зо ва њем рад ни ка у циљу 
побољ ша ња усло ва рада и пове ћа ње 
зара да јави ла се у вре ме инду стриј ске 
рево лу ци је, тач ни је кра јем 19. и почет
ком 20. века, а први ску по ви рад ни ка 
орга ни зо ва ни су спон та но, те оту да 
наста ју и син ди ка ти.
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БИБЛИ О ТЕ КЕ „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

Век и по посто ја ња
У уто рак, 4. фебру а ра, 

Библи о те ка „Гли го ри
је Воза ро вић” обе ле

жи ла је вели ки јуби леј 154 
годи не посто ја ња. Митро
вач ка биби ли о те ка је осно
ва на 1886. годи не и нај ста
ри ја је у Сре му. Пово дом 
обе ле жа ва ња дана Библи о
те ке „Гли го ри је Воза ро вић” 
упри ли че на је све ча ност 
на којој су, поред вер них 
чита о ца и посе ти ла ца, при
су ство ва ли гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди
мир Сана дер, Или ја Недић, 
начел ник Град ске упра ве 
за обра зо ва ње, кул ту ру и 
спорт, запо сле ни, број ни 
сарад ни ци и чита о ци.

Дирек тор Библи о те ке 
„Гли го ри је Воза ро вић“ Рај
ко Секу лић је том при ли ком 
иста као да је та уста но ва од 
вели ког кул тур ног зна ча ја и 
дуге тра ди ци је. 

– Годи на иза нас била је 
успе шна. Наста ви ће мо у 
том сме ру и тру ди ће мо се 
да буде још боље. Кроз про
сто ри је библи о те ке, за све 
ове годи не, про шао је вели
ки број писа ца, музи ча ра, 
књи жев ни ка, а орга ни зо ван 
је и вели ки број књи жев них 
сусре та, ради о ни ца и оста

лих кул тур них про гра ма. 
И ове годи не, као и сва ке, 
поно сно, само у ве ре но и 
струч но, оба ви ли смо све 
сво је про грам ске задат ке и 
тру ди ли се да учи ни мо све 
што може мо да библи о те ка 
доби је на ква ли те ту, рекао 
је Секу лић. 

Тако ђе, пово дом дана 
Библи о те ке цела про те кла 
неде ља је била испу ње
на раз ли чи тим дога ђа ји ма, 
про мо ци ја ма и ради о ни ца
ма, а награ ђе ни су и нај вер
ни ји чита о ци књи га и деца, 

која су доби ла награ де 
на разним фести ва ли ма. 
Захвал ни це су све ча но уру
чи ли Рај ко Секу лић и помоћ
ни ца дирек то ра Мир ја на 
Делић. Уру че не су захвал
ни це и сугра ђа ни ма који су 
покло ни ли велик број књи га 
овој уста но ви. 

У кул тур ноумет нич ком 
про гра му насту пио је Хор 
„Сир ми ум кан то рум” , филм 
о митро вач кој библи о те ци 
Иго ра Чола ка, док је про
грам води ла реци та тор ка 
Тија на Три вић. З. Попо вићРај ко Секу лић 

Обе ле жен дан Библи о те ке „Гли го ри је Воза ро вић“

Малом Михајлу Ђумићу потреб на помоћ
Хума ни тар на фон да ци ја БУДИ ХУМАН 

– Алек сан дар Шапић при ку пља нов ча на 
сред ства за Михај ла Ђуми ћа (2016). 
Михај ло болу је од зло ћуд ног тумо ра на 
мозгу – Астр оцyтома ана пла сти цум.

Од самог рође ња био је живах но и 
весе ло дете и ништа није ука зи ва ло да 
посто је симп то ми ове опа ке боле сти.

Њего во без бри жно детињ ство изне на
да је пре ки ну то сре ди ном окто бра 2019. 
годи не, када је при ме ће но да му подрх
та ва десна рука. Након при је ма и пре гле
да од стра не неу ро ло га у бол ни ци у 
Срем ској Митро ви ци, упу ћен је у Кли нич
ки цен тар Срби је – Кли ни ка за неу ро хи
рур ги ју. Пре гле дом на ске не ру, утвр ђе но 
је да има тумор на мозгу, а што је потвр
ђе но и када му је ура ђе на МР гла ве. 
Одмах му је, након тога, угра ђен ВП 
шант на левој стра ни, да би 25. окто бра 
био опе ри сан. Међу тим, опе ра ци јом није 
било могу ће одстра ни ти тумор у цело
сти, а пато хи сто ло шки изве штај је потвр
дио да се ради о јед ном од нај зло ћуд ни
јих тумо ра  Астр оцyтома ана пла сти цум, 
НОС, WХО гра дус ИИИ.  Након епи леп
тич ног напа да, који је усле дио након опе
ра ци је, угра ђен му је ВП шант и на 
десној стра ни.

Тре нут но при ма зрач ну тера пи ју на 
Инсти ту ту за онко ло ги ју и ради о ло ги ју 
Срби је у Бео гра ду, која је у завр шној 
фази. После зрач не тера пи је сле ди 
хеми о те ра пи ја.

Буду ћи да се ради о агре сив ној врсти 
тумо ра, са сумор ним прог но за ма у исход 
лече ња, нео п ход но је да се лече ње 
наста ви у ино стран ству. С обзи ром на то 
да таква врста лече ња изи ску је вели ке 
суме нов ца, које је немо гу ће обез бе ди ти 
без помо ћи људи пле ме ни тог срца, 
Михај ло ви роди те љи овим путем апе лу ју 

на све људе добре воље да помог ну 
малом деча ку да побе ди у њего вој нај ва
жни јој бор би – бор би за живот. Нео п ход
на су му нов ча на сред ства за даље лече
ње у ино стран ству и сме штај, као и за 
меди ка мен те.

Са вером и надом у добро чин ство 
свих људи који ма су мило ср ђе и хума
ност у срцу и души, роди те љи веру ју и 
узда ју се у ваше добро чин ство и Михај
ло ву сна гу, и нада ју се њего вом оздра
вље њу.

За Михај лов живот! Буди мо хума ни! 
Помо зи мо Михај лу!

Сла њем СМС пору ке: Упи ши мо 769 и 
поша љи мо СМС на 3030

Сла њем СМС пору ке из Швај цар ске: 
Упи ши мо хуман769 и поша љи мо СМС на 
455

Упла том на динар ски рачун:
160600000000609694
Упла том на деви зни рачун:
005400004329.2
IBAN: RS35160005400004329207
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Упла том плат ним кар ти ца ма путем 

лин ка: Едони рај
Упла том са вашег PayPal нало га путем 

лин ка: PayPal



2512. FEBRUAR 2020.           M NOVINE

ДОБРИН ЦИ

Удру же ње
жена „Тифа ни“
у новом про сто ру

Удру же ње жена „Тифа ни“ из Добри
на ца осно ва но је 2013. годи не, а пра во 
место за оку пља ње и рад обез бе ди
ло је почет ком фебру а ра ове годи не. 
Када су Добрин чан ке поче ле са радом, 
има ле су про стор који су опре ми ле као 
етнособу и кори сти ле су га за свој рад 
и дру же ње. 

– Про шле годи не, од локал не само
у пра ве доби ле смо про стор. Ове годи
не, захва љу ју ћи дона ци ји Поштан
ске ште ди о ни це у изно су од 150.000 
дина ра, нови про стор смо и опре ми ле. 
Поста вље не су сани та ри је и кера ми
ка, про стор је окре чен и сада сле ди 
поста вља ње наме шта ја – каже Сла
ви ца Бего вић, пред сед ни ца Удру же ња 
жена „Тифа ни“.

Ово удру же ње има 18 чла ни ца. Нови 
про стор ће омо гу ћи ти боље усло ве за 
рад и допри не ће при вла че њу нових 
чла ни ца.

– Ми се бави мо изра дом пред ме
та дома ће ради но сти и сва ка жена је 
у нече му добра, било да везе, хекла, 
штри ка, ради деку паж... Уче ство ва
ле смо на број ним мани фе ста ци ја ма 
са нашим про из во ди ма и до сада смо 
осво ји ле број не пеха ре – исти че Сла
ви ца.

Под се ћа мо, Удру же ње жена „Тифа
ни“ је орга ни за тор позна те добри нач ке 
мани фе ста ци је „Срем ски бећа рац“.

– Задо вољ не смо доби је ним про сто
ром и захва љу је мо рум ској Општи ни и 
дона то ру. Дого во ри ле смо се, да ћемо 
се јед ном недељ но, веро ват но пет
ком, оку пља ти, како бисмо се дру жи
ле, пиле кафу и дого ва ра ле наред не 
актив но сти – рекла је за наше нови не 
Сла ви ца Бего вић.

Она исти че и да ће прво бит на етно
соба бити сачу ва на у сада шњем обли
ку и да ће је кори сти ти као изло жбе ни 
про стор. С. Џ.

Сла ви ца Бего вић

МИЛАН СТЕ ПА НО ВИЋ:
„Нај“ је реч
која оба ве зу је

Нај мла ђе удру же ње гра ђа на на 
тери то ри ји општи не Пећин ци 
– „Нај Срем ци“ обе ле жи ло је 3. 

фебру а ра сво ју прву крсну сла ву Све
тог Мак си ма Испо вед ни ка. Иако зва
нич но посто је све га месец дана, Нај 
Срем ци су те вече ри, у Дому кул ту ре 
у Доњем Товар ни ку, успе ли да оку пе 
пре ко 150 зва ни ца из кул тур ног, јав
ног и поли тич ког живо та пећи нач ке 
општи не, што им је, како нам је рекао 
пред сед ник Удру же ња Милан Сте па но
вић, и био циљ, јер желе да успо ста ве 
што бољу сарад њу са свим струк ту ра
ма у локал ној зајед ни ци, а пре све га 
са удру же њи ма гра ђа на из пећи нач ке 
општи не, али и из целе Срби је.

– Циљ нам је да чува мо и про мо ви
ше мо тра ди ци ју, кул ту ру и оби ча је Сре
ма, јер сма тра мо да богат ство срем ске 
тра ди ци је мора бити сачу ва но за буду
ће гене ра ци је. Реч „нај“ у нази ву нас 
оба ве зу је да дамо све од себе. Зато 
смо при пре ми ли врло амби ци о зан про
грам, како бисмо кроз број не мани фе
ста ци је тра ди ци о нал ни срем ски начин 
живо та и тра ди ци о нал не срем ске вред
но сти пред ста ви ли широј јав но сти. 
Сна жна подр шка локал не само у пра ве 
даје нам осно ва да веру је мо да све 
зацр та но може мо оства ри ти – рекао је 
Сте па но вић и додао да Удру же ње неће 
зане ма ри ти ни хума ни тар ни рад. 

Међу гости ма је био и пред сед ник 
Општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, 

који је оце нио да је ова кво удру же ње 
било нео п ход но пећи нач кој општи ни.

– Срем ци су људи широ ког срца, који 
су при хва ти ли све који су се досе ли ли 
из разних кра је ва бив ше Југо сла ви
је и помо гли им да се укљу че у живот 
локал не зајед ни це. Срем има дугу и 
бога ту тра ди ци ју и важно је да посто
ји удру же ње које ту тра ди ци ју негу је. 
Увек с поно сом исти чем да сам на челу 
општи не у којој ради мно го удру же ња 
гра ђа на, која дају немер љив допри нос 
про мо ци ји наше општи не. Сва удру же
ња зна ју да увек могу да рачу на ју на 
подр шку локал не само у пра ве – пору
чио је Трбо вић.

Заме ник пред сед ни ка Удру же ња 
Милан Алек сић је нагла сио да „Нај 
Срем ци“ оку пља ју члан ство из свих 15 
насе ља пећи нач ке општи не и изра зио 
задо вољ ство чиње ни цом да се број 
чла но ва Удру же ња из дана у дан уве
ћа ва. Обред осве ће ња слав ског кола ча 
оба вио је месни парох доњо то вар нич ки 
јереј Саша Мили ја ше вић, а у кул тур
ноумет нич ком делу про гра ма насту пи
ла је про бра на еки па умет ни ка чија су 
дела посве ће на Сре му и Срем ци ма – 
песни ци Ради вој Про ко пље вић Про ка и 
Сте ван Видо вић Бри ца, глу мац Милан 
Мића Дудић, писац Ђока Фили по вић и 
афо ри сти чар Бошко Марин ко вић. Нит 
која је шар мант но пове за ла цео про
грам био је нови нар и води тељ Радио
теле ви зи је Вој во ди не Горан Ерор.
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„СРЕМ СКИ СВИ ЊО КОЉ И КОБА СИ ЦИ ЈА ДА“

Обо рен Гини сов рекорд

Шиђа ни зна ју, а сада и 
шире народ не масе, 
да је дру ги викенд 

у фебру а ру резер ви сан 
за јед ну од нај зна чај ни јих 
мани фе ста ци ја у овом делу 
Сре ма, а то је „Срем ски 
сви њо кољ и коба си ци ја да“. 
Шид има карак те ри сти ке и 
свињ ског, и вин ског Сре ма, 
па кад се то спо ји наста је 
„Срем ски сви њо кољ и коба
си ци ја да“. Ове годи не се по 
23. пут орга ни зу је и ника да 
није била тако посе ће на, 
као ове субо те, 8. фебру
а ра. На пла тоу испред 
спорт ске хале низа ли су се 
штан до ви са пре ра ђе ви на
ма од свињ ског меса, сира, 
суве ни ра, укра сних пред ме
та, све до пле те них чара
па. Сли ка у уну тра шњо сти 
спорт ске хале је незнат
но била дру га чи ја, јер уз 
коба си це, сла ни ну, чвар ке, 
џигер ња че, пршу те и шун
ке, лепо су се сме сти ли и 
про из во ђа чи вина. Посе ти
о ци су могли да купе сла
ни ну по цени од 700 дина
ра за кило грам, а толи ко је 
кошта ла и чај на коба си ца, 
док је за кило грам чва ра
ка тре ба ло издво ји ти 500 
дина ра. Попу лар на џигер

ња ча се про да ва ла за 200 
дина ра по кило гра му, сува 
гове ђа пече ни ца је била 
2000 дина ра, а оми ље ни 
кулен је дости гао цену од 
1000 дина ра за кило грам. 
Сви про из во ди су про сто 
мами ли или да их про ба те, 
или да их купи те. 

Мани фе ста ци ју је зва нич
но отво рио Сер геј Тамаш, 
помоћ ник покра јин ског 
секре та ра за тури зам, који 
је поздра вио при сут не и 
захва лио орга ни за то ри ма 
што при су ству је ова ко лепој 
мани фе ста ци ји.

– Мани фе ста ци о ни тури
зам је нешто што јесте 
пре по зна то као облик 
актив но сти Покра јин ског 
секре та ри ја та за тури зам, 
као и Покра јин ске вла де. 
Сто га ћемо и у наред ном 
пери о ду подр жа ва ти ову 
мани фе ста ци ју, која је и 
бренд Шида, и овог дела 
Сре ма. Овде смо сви због 
про мо ци је брен да срем ске 
коба си це и одр жа ва ње тра
ди ци је сви њо ко ља. Свим 
так ми ча ри ма желим успех 
и да буде обо рен Гини
сов рекорд у брзој обра ди 
меса. Посе ти о ци ма желим 
мно го хедо ни зма и ужит ка 

– пору чио је Сер геј Тамаш 
на отва ра њу. Међу број ним 
гости ма, поред Шиђа на, 
били су и посе ти о ци из Сло
ве ни је, Сло вач ке, Хрват ске, 
Босне и Хер це го ви не, Црне 
Горе, Север не Маке до ни је и 
Мађар ске.

После прве так ми чар ске 
дисци пли не у обра ди меса 
у којој су уче ство ва ле три 
еки пе, Сер геј Тамаш, помоћ
ник покра јин ског секре та ра 
за тури зам, и Ста ни слав 
Ђиер чан, испред Удру же
ња „Срем ски сви њо кољ и 

коба си ци ја да“, одр жа ли су 
кон фе рен ци ју за меди је.– 
Обо рен је Гини сов рекорд, 
који сада изно си три мину
та и 25 секун ди, а пости гла 
га је еки па „Срем“ Шид, тако 
да као организатори може
мо бити задо вољ ни бро јем 
посе ти ла ца, изла га ча и так
ми ча ра. Мани фе ста ци ја је 
успе ла, а град парт нер је 
ове годи не Ормож из Репу
бли ке Сло ве ни је. Они се 
пред ста вља ју сво јим про
из во дом чур ке (крва ви це) – 
рекао је Ђиер чан. 

Бранислав Чобановић Ненад Војновић
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Сер геј Тамаш је више 
пажње посве тио зна ча ју 
ова квих мани фе ста ци ја.

– Ово је вели ка и зна чај
на мани фе ста ци ја, про мо
ци ја овог дела Сре ма, Вој
во ди не, про мо ци је брен да 
срем ске коба си це. Данас 
ћемо има ти при ли ку да уче
ству је мо у јед ној гастро ном
ској пону ди гра да Ормо жа 
из Сло ве ни је. Ту су гости из 
Мађар ске и из дру гих зема
ља из окру же ња. Дакле, ова 
мани фе ста ци ја је попри
ми ла један међу на род ни 

карак тер. Сма трам да је оно 
што смо виде ли испу ни ло 
наша оче ки ва ња. Комен та
ри су пози тив ни – иста као је 
Сер геј Тамаш.

– Сла ни на је 1200 дина
ра, 1500 дина ра је сува 
коба си ца, кулен је 2500 
дина ра – каже Ненад Вој
но вић из пољо при вред ног 
газдин ства „Пре ра да меса 
на кућ ном пра гу“, који се 
дуги низ годи на бави овим 
послом.

Милан Васи ље вић је из 
Кра гу јев ца сти гао на „Срем

ски сви њо кољ и коба си ци
ја ду“ са посеб ним про гра
мом. Ради се о укра сној 
кера ми ци и баштен ским 
про гра мом. Први пут је био 
у Шиду. Цене су биле врло 
при сту пач не, од 200 до 1000 
дина ра. И сир је био тра жен 
арти кал на овој мани фе ста
ци ји, а потро ша чи су, нарав
но, нај ви ше били заин те
ре со ва ни, како за пону ду, 
тако и за цене. Ни сир више 
није као што је био. Напре
до ва ло се и у овој обла сти. 
Димље ни сир са зачин ским 
биљем се про да вао по 500 
дина ра за кило грам, 600 
дина ра је била цена кач ка
ва ља, ста рог сира са зачин
ским биљем 500 дина ра по 
кило гра му, мла ди сир 350 
дина ра, а кај мак је коштао 
1000 дина ра. 

Про грам „Срем ски сви њо
кољ и коба си ци ја да“ наста
вљен је у неде љу, 9. фебру
а ра у Сло вач ком дому, где 
су про гла ше ни побед ни ци 
у кате го ри ји сувих срем
ских коба си ца. Иако је еки
па „Срем“ Шид пости гла 
нај бо ље вре ме у обра ди 
меса, после утвр ђи ва ња 
казне них пое на завр ши
ла је на тре ћем месту, а за 

побед ни ка је про гла ше на 
еки па из Подрав ске Сла ти
не „Бизнис клуб“. У пра вље
њу коба си ца уче ство ва ло 
је 27 еки па, а нај бо ља је 
била еки па „Тиса“ из Бече
ја. Горан Недић из Бобо те је 
био нај бо љи у брзом једе
њу коба си ца, нај ви ше чили 
папри чи ца појео је Дра ган 
Ђури чић из Шап ца. У кате
го ри ји суве коба си це, прво 
место осво јио је Брни слав 
Чоба но вић из Шида, а дру
го и тре ће место при па ло је 
Сте ви Фар ка шу, тако ђе, из 
Шида.

– Два де сет и три годи не 
уче ству јем на овој мани фе
ста ци ји. Осва јао сам награ
де и до сада. Био сам убе
ђен да ћу бити први. Сва ке 
годи не се тру дим да нешто 
испра вим, а током вре ме
на сам сте као и иску ство 
– изја вио је после уру че ња 
награ де Бра ни слав Чоба но
вић.

„Срем ски сви њо кољ и 
коба си ци ја да“ је била успе
шна захва љу ју ћи Општи ни 
Шид, Тури стич кој орга ни
за ци ји Шид, Покра јин ском 
секре та ри ја ту за тури зам и 
број ним спон зо ри ма. 

Д. Попов
Сергеј Тамаш и Станислав Ђиерчан
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (13)
БОРИ СЛАВ МИХАЈ ЛО ВИЋ МИХИЗ

Пише: Др Сне жа на Булат

Магич на лите ра ту ра
писца из Ири га

Бори слав Михај ло вић Михиз рођен 
је у Ири гу 17. окто бра 1922. годи не 
у све ште нич кој поро ди ци. Ириг је 

био пре пу штен сво јој суд би ни и у њему 
је од куге помр ло гото во 3000 ста нов ни
ка. Гра дић се тешко и дуго опо ра вљао, 
па ипак је већ 1842. један кру ше дол ски 
архи ман дрит у њему осно вао Срп ску 
чита о ни цу, пре Чита ли шта бео град ског 
и Библи о те ке Мати це срп ске. Непо гре
шно и стра сно уни шта ва ју ћи све зна чај
не беле ге срп ске кул ту ре, уста ше су за 
вре ме рата сру ши ле ту згра ду и спа ли
ле књи ге (Михиз). Посеб но пошто ва ње, 
Михиз је ука зи вао поме ну тој Срп ској 
чита о ни ци у Ири гу: „Од 1842. годи не 
нада ље, све што се у Ири гу јав но деша
ва биће у вези са Срп ском чита о ни цом. 
Ја сам, при ме ти ли сте то сва ка ко, мно го 
пута упо тре био овде реч ’срп ски’. Чинио 
сам то, раз у ме се, намер но. Јер ова 
чита о ни ца је била дубо ко наци о нал на, 
срп ска. Али хтео бих да истак нем важну 
црту пову че ну одмах на почет ку њеног 
ства ра ња. Она ника да није била уско 
наци о на ли стич ка, а камо ли шови ни
стич ка. Већ први њен гест је прет пла та 
на Гаје ве Илирскеновине, које су, узгред 
буди рече но, топло поздра ви ле осни ва
ње ове чита о ни це. Тај став Срп ске чита

о ни це нај бо ље обе ле жа ва један члан 
њеног Устава из 1874. годи не који гла
си: ’Члан чита о ни це може бити сва ки 
непре кор ног вла да ња Србин, Хрват и 
уоп ће Сло вен, као и сва ки Несло вен 
коме на срцу лежи напре дак нашег 
наро да’“. 

Гим на зи ју је Михиз окон чао у Срем
ским Kарловцима, а књи жев ност на 
Фило зоф ском факул те ту у Бео гра ду. О 
сред њо школ ским дани ма писао је: „И 
данас мислим да је интер нат тешка, али 
ваља на шко ла живо та за малог буду ћег 
чове ка. У школ ском интер на ту, као и у 
вој сци, као и на роби ји, мно го људи 
живи у рав но прав ном поло жа ју. Дра го
це на и опа сна ствар. Ту нема пред но сти 
насле ђа и лажних репу та ци ја, ту се очас 
про чи та и исме је поза, ту не пали пре
не ма га ње, а пре зи ре се покор ност и 
удво ри штво. Стар ту је се у апсо лут ној 
јед на ко сти, од нуле, и све сам мораш да 
избо риш. Брзо сам схва тио нај ва жни ју 
ствар: пра ви про тив ни ци нису ста ри ји 
ђаци, вас пи та чи, про фе со ри у Гим на зи
ји и врхов ни бог – управ ник. То су само 
при род ни непри ја те љи и њима се може, 
и њима ваља под ва љи ва ти на сто ти не 
начи на. Једи ни које не можеш пре ва ри
ти ни на који начин, а пре суд ни је од 

свих, то су тво ји испи сни ци, тво ја гене
ра ци ја, тво је пра во чове чан ство. Њихов 
суд је суров, непот ку пљив и пра ви чан“; 
„Нај кон тро верз ни ји про фе сор Кар ло
вач ке гим на зи је мога вре ме на, онај који 
нас је нај ви ше импре си о ни рао и интри
ги рао, био је гим на зиј ски кати хе та Гли
го ри је Микић. Он је био нај да ро ви ти ја 
лич ност Срп ске пра во слав не цркве 
изме ђу два рата, само како то код нас 
често бива, био је нека ко уза луд но 
даро ви та лич ност. Ништа није вре де ло. 
Поје ла га је про вин ци ја, ниски кри те ри
ју ми око ли не, лаки вер бал ни успе си, 
наша пра во слав на лењост. То ће, уоста
лом, и вас упро па сти ти“!!!

Годи не 1945. ста но вао је у Сими ној 
9А, а „вра та на овој соби нису се 
закљу ча ва ла, ула зио је ко је хтео, а 

поја вљи ва ли су се сасвим нови и непо
зна ти људи. Обич но, Михиз је лежао у 
кре ве ту, покри вен пери ном која је испу
шта ла пер је, док би гости посе да ли по 
поду или вежба ли сво ју издр жљи вост у 
ста ја њу“ (Меда ко вић). Оста вио је подат
ке о сту дент ским дани ма и при ја тељ
стви ма са зна ме ни тим књи жев ни ци ма, 
сли ка ри ма, науч ним рад ни ци ма... Изме
ђу оста лог, вели: „Ми мла ди људи у 
Сими ној 9А били смо разних убе ђе ња, 

Бори слав Пекић и Бори слав Михај ло вић Михиз (Извор: Вики пе ди ја)
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од кому ни зма при хва ће ног уз живот не 
опа сно сти и рат не под ви ге, пре ко ком
про ми сног сапут ни штва, мла да лач ки 
спон та ног анар хи зма, либе рал ног демо
кра ти зма, скеп тич ног и стар ма лог кон
зер ва ти зма, до отво ре ног и цинич ног 
реак ци о нар ства, али се о трај но сти и 
зама шно сти про ме на нисмо вара ли. 
Сви одре да, без ијед ног изу зет ка, цели
ном бића смо осе ћа ли да ’Ово’ није 
дошло да про ђе и да нам је суђе но да у 
духов ној кла у стро фо би ји бољ ше ви зма 
про ве де мо живот“. О дру штву из Сими
не, где је Михиз про зван Далај Лама, 
Анто ни је Иса ко вић је кази вао: „Кад мла
ди људи почи њу, осе те се нека ко изме
ђу себе, ску пе се у гру пи цу... Пре тен ци
о зни, какви смо тада били сви, веро ва
ли смо да се свет може осво ји ти, шта ви
ше, да смо га већ осво ји ли јер ће наше 
књи ге иза зва ти бум“.

Михиз је радио као аси стент у Вуко
вом и Доси те је вом музе ју, био је кри ти
чар НИНа, затим управ ник Библи о те ке 
Мати це срп ске, те умет нич ки дирек тор 
Ава лафил ма и умет нич ки савет ник 
Ате љеа 212. Сара ђи вао је у мно го број
ним нови на ма и часо пи си ма, а добит
ник је еми нент них награ да попут Сте ри
ји не награ де за дра му БановићСтрахи
ња, Сте ри ји не награ де за дра ма ти за ци
ју Нуши ће ве Аутобиографије, Сте ри ји
не награ де за адап та ци ју Пеки ће ве 
Корешподенције, награ де Милош
Црњански за књи гу Аутобиографија–о
другима и др. 

Стра стве ни заљу бље ник у писа ну 
реч, постао је захва љу ју ћи оцу 
Гој ку: „Ако данас знам нешто срп

ског јези ка, добрим делом је то после
ди ца једи ног теро ра који је отац извр
шио нада мном. Он ме је, када ми је 
било једа настдва на ест годи на, нате рао 
да неко ли ко пута про чи там све Вуко ве 
збир ке народ них песа ма. Желео је не 
само да упо знам вред но сти наше епске 
пое зи је – то се схва та тек касни је – него 
да ми при бли жи, тач ни је, да се ја при
бли жим народ ном јези ку, син так си, обр
ту, ело квен ци ји. ’Не можеш нау чи ти да 
мислиш, то у теби има или нема’ – гово
рио ми је – ’Али можеш нау чи ти да гово
риш’“. У сту дент ски дани ма обја вљу је 
Песме. „’Бео град’ је Мића Попо вић 
изло жио на Улу со вој изло жби, добио 
ласка ву кри ти ку и про дао сли ку за 
20000 дина ра. Од тих 20000 дина ра, 
10000 је дао Михи зу да при ват но штам
па сво ју једи ну и у тој деце ни ји сва ка ко 
поли тич ки нај скан да ло зни ју збир ку 
Песме. У писму Илић нагла ша ва: „Михиз 
је јуче са ран цем књи га на леђи ма кре
нуо на свој три јум фал ни пут крoз Бео
град, од при ја те ља до при ја те ља. Ако 
би тре ба ло тра жи ти наш нај круп ни ји 
дога ђај сезо не, онда је то сва ка ко овај“. 
Михиз је изу зет но ценио Вељ ка Петро
ви ћа: „Кад је био докон, а бивао је то у 
ста ро сти често, Вељ ко Петро вић би ме 
поне кад пози вао себи у Народ ни музеј. 
Пово ди су били разни, да ме при у пи та 
поне што о ста ром Ири гу, да ми пре по ру
чи поне ку књи гу, да ме ’испи та’ шта 
знам и шта не знам о патри јар ху Геор ги
ју Бран ко ви ћу или о Јова ну ’Скер ли’, 
како је звао свог вели ког про мо то ра, а ја 
сам знао да се ста ром госпо ди ну уства
ри при ча, и при пре мао сам се уна пред 

да ужи вам у њего вим непо но вљи вим 
кази ва њи ма о нашем ста ром пре чан
ском све ту“.

Михиз је био кри ти чар који је имао 
при ви ле ги ју да кад каже: „јатврдим, ја
мислим, јапроцењујем, да је то при мар
но“ (Еге рић). Редак тор ско, те кри ти чар
ско Михи зо во перо, помо гло је мно ги ма, 
па и вели ком Бори сла ву Пеки ћу, који 
пише: „С њим сам се упо знао дав но, 
касних педе се тих, још док сам радио на 
фил му. Јед но смо вре ме били у истом 
спи са тељ ском тиму, некој врсти занат
ске ради о ни це за изра ду и поправ ку 
филм ских сце на ри ја. Кад сам му у сво јој 
35. дао Време чуда, сво ју прву књи гу, 
теле фо ни рао ми је, рекав ши: ’Пеки ћу, 
ви сте писац.’ Тако сам теле фон ски 
постао писац. Он је напи сао и прву кри
ти ку на књи гу у Политици. Но, њего ва 
уло га у мом раду знат но пре ва зи ла зи 
уло гу накнад ног кри ти ча ра, ма коли ко и 
ту био сасвим изван сери је, и сва ка ко 
послед њи вели ки кри ти чар којег смо 
има ли. Давао сам му пре штам па ња 
сва ки руко пис и он га је узи мао као да је 
његов. Њего во мишље ње увек поште но 
и бес по штед но, при мед бе, често круп ни 
саве ти, поне кад пре суд ни, дола зи ли су 
из саме књи ге, а он их је тек посре до
вао, нипо што из неке дру ге која би уме
сто ове могла бити напи са на“. Бавље
ње дра мом и позо ри штем, чини нам се, 
нај зна чај ни ји је сег мент Михи зо ве 
библи о гра фи је. Од изу зет не вред но сти 
јесу њего ве дра ме: БановићСтрахиња, 
Командант, Краљевић Марко, Издаји
це, Оптужени Пера Тодоровић, као и 
мно го број не дра ма ти за ци је. Оду ста је 
од кри ти ке и посве ћу је се позо ри шту 
јер: „Можда је пре суд на за моје опре де
ље ње за позо ри ште била моја уро ђе на 
накло ност ка изго во ре ној речи, ка див
ном и тешком фено ме ну дија ло га којег 
нијед но писа ње не може да заме ни. При 
том је доста чуд на ствар да наш народ 
са толи ко мно го скло но сти негу је гово
ре ну реч, да наши писци нај ве ћи део 
свог живо та про ве ду као усме ни при по
ве да чи, а да сва та, назо ви мо је услов
но, рас при ча ност, није успе ла да ство ри 
бољу драм ску лите ра ту ру“.

Михи зо ва гене ра ци ја, како сам 
наво ди: „за непу ну деце ни ју, про
шла [je] кроз капи та ли зам, фаши

зам, оку па ци ју, гра ђан ски рат, рево лу ци
ју, вој ни кому ни зам и ста љи ни зам...“ 
Чита вог живо та, чвр сто је ста јао иза 
сво јих уве ре ња: „Дру жио сам се у живо
ту мно го, чак паси о ни ра но, са круп ним, 
па и нај зна чај ни јим отпад ни ци ма од 
кому ни зма. Нисам се на њих и на њихо
ву про шлост бацао каме ном – знао сам 
да на то има пра во само онај који је и 
сам без гре ха“. 

Пре ми нуо је 15. децем бра 1997. годи
не у Бео гра ду. О Михи зу, Добри ца 
Ћосић је забе ле жио: „У мом дожи вља ју 
Михиз је нај ин те ли ген ти ји човек кога 
сам упо знао. Тако хитру и про дор ну, 
све стра ну и при ла го дљи ву инте ли ген
ци ју не знам да има ико у дана шњој 
кул ту ри“, а Михај ло Пан тић је потвр дио 
да je: „пре те жни део оно га што је Бори
слав Михај ло вић за сво га живо та напи
сао, без обзи ра на раз ли ке у жан ру, пре 
и после све га, лите ра ту ра од дара и од 
нер ва“.

Михиз је радио
као аси стент у Вуко вом и 
Доси те је вом музе ју, био 
је кри ти чар НИНа, затим 

управ ник Библи о те ке 
Мати це срп ске,

те умет нич ки дирек тор 
Ава лафил ма и

умет нич ки савет ник
Ате љеа 212. Сара ђи вао је 
у мно го број ним нови на ма 
и часо пи си ма, а добит ник 

је еми нент них награ да 
попут Сте ри ји не награ де 

за дра му Бановић
Страхиња, Сте ри ји не 

награ де за дра ма ти за ци ју 
Нуши ће ве

Аутобиографије,
Сте ри ји не награ де за 
адап та ци ју Пеки ће ве 

Корешподенције, награ де 
МилошЦрњански 

а књи гу Аутобиографија
–одругима и др

О дру штву из Сими не, где 
је Михиз про зван Далај 

Лама, Анто ни је Иса ко вић 
је кази вао: „Кад мла ди 
људи почи њу, осе те се 

нека ко изме ђу себе, ску пе 
се у гру пи цу...

Пре тен ци о зни, какви смо 
тада били сви, веро ва ли 

смо да се свет може
осво ји ти, шта ви ше, да 

смо га већ осво ји ли
јер ће наше књи ге

иза зва ти бум“
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Ђора ње

Већ сам писао о томе какво луди
ло вла да у нај ја чој кошар ка шкој 
лиги на све ту. НБА је при ча за 

себе у сва ком погле ду. Недав но завр
ше ни пре ла зни рок, или трејд рок, 
како се код њих зове, навео ме је да 
напи шем неке сво је ути ске и пову чем 
пара ле ле са европ ском кошар ком, 
али и оста лим спор то ви ма гене рал но.

Мно гим људи ма који сла бо пра те 
баскет није баш нај ја сни је шта је 
трејд или раз ме на игра ча и како уоп
ште функ ци о ни шу тран сфе ри у аме
рич кој кошар ци и оста лим спор то ви
ма на том кон ти нен ту.

Нај бит ни ја став ка  је то, да у њихо
вом спор ту нема раси па ња неким 
басно слов ним цифра ма из џепо ва 
бога тих вла сни ка клу бо ва. Или у 
нашем слу ча ју, поре ских обве зни ка. 
Уства ри, има, али су усло ви исти за 
све и сви тимо ви има ју исте буџе те за 
пла те игра ча. Играч нема цену, има 
пла ту, па коли ко вре ди, толи ку пла ту 
ће и доби ти. У таквој ситу а ци ји, клу
бо ви „ђора ју“ игра че чије пла те и уго
во ри оста ју непро ме ње ни када пре ђу 
у дру ги клуб. Нарав но, до исте ка 
важе ћег уго во ра. Поен та је да добро 
изба лан си ра те тим и послу је те у окви
ру буџе та.  У пре во ду, један клуб не 
може да при у шти да дову че пет 
врхун ских игра ча са мак си мал ним 
пла та ма. Зато тре ба памет но води ти 
клуб и гра ди ти еки пу, што обич но тра
је годи на ма.

У таквој ситу а ци ји, пре ла зни рок је 
пра ва посла сти ца за фано ве НБА 
кошар ке, јер се нерет ко у дого вор око 
поје ди них игра ча укљу чу је више клу
бо ва. Тако смо про шле неде ље били 
све до ци треј да који је укљу чи вао 
чети ри еки пе и чак 12 игра ча. Луди ло. 
Чак ни спорт ски нови на ри у првом 
момен ту нису могли да по’ва та ју и 
пове жу дета ље тог дого во ра. Може те 
само зами сли ти ситу а ци ју где се гене
рал ни мена џе ри чети ри клу ба цењ ка
ју и тргу ју пре ко теле фо на, а има ју 
огра ни че но вре ме за дого вор.

Посеб на при ча је „драфт“ који се 
орга ни зу је пред поче так сва ке сезо не. 
Сво је врст ни излог у којем се изла же 
оно нај бо ље што може да се пону ди 
од новај ли ја у лиги, при вла чи пажњу 
широм пла не те. Клу бо ви бира ју пону
ђе не игра че али по јасно одре ђе ним 
пра ви ли ма и редо сле ду. Нарав но, сви
ма јед на ка пра ва. Не тре ба напо ми ња
ти да су Аме ри кан ци праг ма ти чан 
народ па су и од ово га напра ви ли шан
су за трго ви ну и пот ку су ри ва ње изме
ђу раз ли чи тих еки па. Оно што је бит но 
у целој овој при чи око треј да и драф та, 
је да је ство рен систем у којем су зага
ран то ва на јед на ка пра ва сви ма. Мало 
личи на демо кра ти ју, зар не?

И опет, Аме ри шију оста так све та и 
држе им лек ци ју како тре ба посло ва
ти и напра ви ти успе шан модел уз 
помоћ којег ће намла ти ти мили јар де и 
при ву ћи пажњу поло ви не пла не те. 

Ако само погле да те на дру гу стра ну, 
виде ће те да Евро па муку мучи са сво
јим наци о нал ним так ми че њи ма где 
глав ну реч, нарав но, воде они који 
има ју лову. Јебе се њима за сиро ти
њу. Они су ту само да попу не пра зни
ну и глу ме спа ринг парт не ре. И тако је 
било оду век. 

Гото во у свим спор то ви ма има мо 
доми на ци ју Бар се ло не, Реа ла, Бајер
на, па затим неких бога тих клу бо ва у 
при ват ном вла сни штву. Ту се поја ви 
неки дво гла ви Ара пин који је тек 
сишао са нафт не бушо ти не и раз ба
цу је се нов цем. Кол ’ко кошта Неи
мар? 200 мили о на? Ево 250, изве ди 
девој ку на сла до лед.

Или Кинез који је иско ри стио нака
рад ни капи та ли стич кокому ни стич ки 
систем у сво јој земљи и оја дио народ. 
Сада је са мили јар да ма у џепу запа
лио у Евро пу и купио неки спорт ски 
клуб да би опрао паре.

Над ле жне инсти ту ци је нами гу ју 
на све то, јер су нарав но, легло 
кри ми на ла и коруп ци је. А сит на 

бора ни ја може само да њаче и да 
буде срећ на што уоп ште има при ли ку 
да дели терен са „вели ка ни ма“.

Они који стал но при ча ју о Евро пи 
као колев ци демо кра ти је и уре ђе ног 
дру штва, могли би да ста ве прст на 
чело и да схва те да је ситу а ци ја у 
спор ту често сли ка дру штва у којем 
живи те. Па могло би се нешто нау чи
ти и од тих глу пих Аме ра. 
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Сја јан викенд иза атле ти ча ра АК „Срем“

Атле ти ча ри АК „Срем“, у субо ту 
су уче ство ва ли на Зим ском ноћ
ном полу мар то ну у Бео гра ду и 

осве тла ли образ Срем ској Митро ви ци. 
Алек сан дра Коста ди но вић је у трци на 
21,1км осво ји ла дру го место, новим 
лич ним рекор дом, који сада изно си 
1:26:55, а који је бољи од ста рог за 
више од две мину те. Чиње ни ца да је 
током трке поја ча ва ла тем по и да је 
завр ши ла рела тив но све жа гово ри да 
има још про сто ра за напре дак. Дејан 
Анту но вић је, може се рећи, изне на ђе
ње ове трке, јер се домо гао посто ља 
и брон за не меда ље у, за њега, дру
гој полу ма ра тон ској трци у живо ту. Ни 
резул тат, који изно си 1:14:55, није за 
пот це ни ти. Трчао је са мно го иску сни
јим так ми ча ри ма и ова брон за има зла
тан сјај. Лана Гаври ло вић, три а тлон ка 
из ТК „Сава“, али и при дру же на чла ни

ца АК „Срем“, тре ни ра са сво јим оцем 
Алек сан дром, и са сво јих 16 годи на у 
трци на 7км осво ји ла је тре ћу пози ци ју 
иза пре ка ље них трка чи ца. Њен резул
тат је 27:28, што је за неког ко се бави 
три а тло ном врло добро вре ме. 

У неде љу је, тако ђе, у Бео гра ду одр
жан „Бели крос“, мани фе ста ци ја са 
тра ди ци јом и угле дом на којем се поја
вљу ју нај бо љи трка чи Срби је и из реги
о на. Алек сан дра Коста ди но вић је и ту 
трча ла одлич но и побе ди ла у трци вој
ске и поли ци је на 1000м. Шко рић Ката
ри на је, иако мла ђа од оста лих, тако ђе 
дошла до зла та у трци атлет ских шко ла 
на 1000м, док је Ива Бежа но вић била 
међу првих десет које су у тој кате го
ри ји про шле кроз циљ. Андреј Јок си мо
вић је у трци мла ђих јуни о ра на 4000м, 
што је њему, ипак, нова и дугач ка дис
тан ца, био четвр то пла си ра ни, док је 

Мари на Љуби шић у кате го ри ји мла ђих 
јуни ор ки на 3000м била шеста. 

У неде љу је у Истан бу лу за јуни ор
ску репре зен та ци ју Срби је на Бал ка
ни ја ди насту пио Мир ко Мау на у трци 
на 3000м и осво јио је четвр ту пози ци
ју. У јакој кон ку рен ци ји, трци која није 
њего ва спе ци јал ност, поку шао је да се 
домог не меда ље, али се трка није раз
ви ја ла она ко како је пла ни ра но. Мир
ко је изгу био при кљу чак након 1км и 
онда није успео да се уме ша у бор бу 
за меда љу. 

– Нисам могао бити тре ћи, а врло 
лако сам истр чао за четвр то место. 
Недо ста је ми брзи на за ову део ни цу, 
ште та што нема трке на 5000м –изја
вио је Мау на и наја вио да ће се још 
јаче спре ма ти за лет њу сезо ну, након 
ове дво ран ске бал кан ске аван ту ре. 

Бојан Комле нић

Нови пред сед ник ФК „Инђи ја“
Дра ган Пили по вић, доса да шњи 

спорт ски дирек тор Фуд бал ског 
клу ба „Инђи ја“, на годи шњој сед

ни ци Скуп шти не клу ба иза бран је за 
новог пред сед ни ка, уме сто доса да шњег 
Здрав ка Мрђе. После пре зен та ци је 
нео спор них успе ха у послед њим сезо
на ма, од клу ба дужни ка до поврат ни ка 
на супер ли га шку сце ну, те пре зен та ци
је оног што чека овај клуб у будућ но
сти, Здрав ко Мрђа се пову као са места 
пред сед ни ка, пре све га, због казне коју 
је добио од стра не Фуд бал ског саве за 
Срби је. Њего ва суспен зи ја рада у клу бу 
тра је шест месе ци, те је било нео п ход
но напра ви ти аде кват ну заме ну. Из тог 
раз ло га је уве де на функ ци ја врши о ца 
дужно сти пред сед ни ка клу ба за коју је 
име но ван Дра ган Пили по вић. На његов 
пред лог, чла но ви Управ ног одбо ра су 
поста ли: Срп ко Меде ни ца, Горан Бојо
вић, Милан Савић, Милан Гак, Вуко брат 

Милен ко и Мла ден Савић.
– Захва љу јем, пре све га, Здрав

ку Мрђи који је мно го ура дио за клуб у 
прет ход не три и по годи не. Он ће и даље 
пома га ти клу бу, као сарад ник – рекао је 
в. д. председникa ФК „Инђи ја“ Дра ган 
Пили по вић и додао да је циљ опста нак 
у Супер ли ги.

– Има мо пуно пове ре ње у нашег шефа 
струч ног шта ба и у прет ход ном пери о ду 
смо заи ста доста учи ни ли како бисмо 
дове ли аде кват на поја ча ња – иста као је 
Дра ган Пили по вић. 

Скуп шти ни Фуд бал ског клу ба „Инђи ја“ 
при су ство вао је и пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак који је иста као 
да је вели ки посао ура ђен у прет ход ном 
пери о ду на челу са Здрав ком Мрђом, 
као и да ће локал на само у пра ва и даље 
пома га ти нај у спе шни ји мушки спорт ски 
колек тив у тој општи ни у бор би за опста
нак у нај ви шем ран гу так ми че ња. М. Ђ.

Дра ган Пили по вић
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ОВАН: Саве сно испу
ња ва те свој део оба
ве за и делу је те врло 
ажур но при ли ком 

испу ња ва ња разних дого во ра 
које има те са сарад ни ци ма. 
Реал но засни ва те све сво је 
одлу ке и нема раз ло га да неко 
ути че на вашу про фе си о нал ну 
неси гур ност. У одно су са парт не
ром, нема потре бе да упор но 
пона вља те ситу а ци је које не 
доно се жеље ни ефе кат.

БИК: Ваши сарад ни
ци или при ја те љи 
уно се кон фу зи ју у 
ваше зајед нич ке пла

но ве и због тога се осе ћа те при
лич но фру стри ра но. Раз ми сли те 
на који начин би тре ба ло да 
зашти ти те сво је послов не, при
ват не или имо вин ске инте ре се. 
При томе, немој те забо ра ви ти да 
све има сво ју цену и да неко од 
вас оче ку је одре ђе ну про тив у
слу гу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је
те енер гич но у сусре
ту са сарад ни ци ма и 
поста вља те нове зах

те ве у оче ки ва њу да све тече по 
вашим паро це на ма. Ипак, пре те
ра ним исти ца њем лич них зах те
ва побу ђу је те раз ли чи те комен
та ре међу сарад ни ци ма. Потреб
но је да има те „широ ке види ке“ у 
сва ком погле ду.

РАК: Делу је те као 
осо ба, која нема вре
ме на за неке повр
шне сусре те или за 

дога ђа је који се не укла па ју у 
вашу сфе ру инте ре со ва ња. 
Боље је да се пона ша те што 
уме ре ни је, јер сво јим енер гич
ним пона ша њем код неких 
сарад ни ка под сти че те раз ли чи те 
реак ци је и него до ва ње. Ста ло 
вам је да сво јој поро ди ци и 
воље ној осо би при у шти те више 
радо сти у зајед нич ком живо ту.

ЛАВ: Делу је те вео ма 
опре зно и не жели те 
пре ви ше да ризи ку је
те у послов нофинан

сиј ским пре го во ри ма. Ипак, мора
ће те да се суо чи те са неким иза
зо ви ма који нису по вашој вољи 
или уку су. Затра жи те на вре ме 
добар савет од јед не ста ри је осо
бе. На кра ју све ће се реши ти на 
добар начин или у вашу корист. 
При жељ ку је те више раз у ме ва ња 
и нежно сти у љубав ном одно су.

ДЕВИ ЦА: Осла ња те 
се на сво је пре го ва
рач ке мани ре, јер да 
без добре при пре ме, 

пла на или про це не нема ни зна
чај ног послов ног успе ха. Потреб
но је да се уса гла ша ва те са сво
јим сарад ни ци ма око ува жа ва ња 
раз ли чи тих инте ре са, како би 
сви око вас осе ти ли морал ну и 
мате ри јал ну сатис фак ци ју. 
Пажња и раз ме ва ње које доби ја
те у кру гу сво је поро ди це делу ју 
врло под сти цај но.

ВАГА: Посто је одре
ђе не ком пли ка ци је 
послов не при ро де 
које реша ва те у ходу 

и уз додат ну упор ност оче ку је 
вас добар епи лог у сва ком погле
ду. Немој те дозво ли ти да вас 
неко наго ва ра на усло ве који вам 
се не допа да ју или да доно си 
оду ке и у ваше име. У одно су са 
парт не ром има те отво рен и 
искрен наступ тако да не при хва
та те на неке полу од го во ре, као 
изго во ре.

ШКОР ПИ ЈА: Све 
кори сне инфор ма ци је 
могу да вам олак ша ју 
успе шно реша ва ње 

неких послов них пита ња која 
има те. Обра ти те пажњу на суге
сти је које вам даје јед на иску сна 
осо ба, нема раз ло га да одба цу је
те неке иде је само зато што вам 
зву че суви ше апстракт но.

СТРЕ ЛАЦ: Неко вам 
даје кори сне инфор
ма ци је и на такав 
начин вам пома же да 

пра вил ни је про це њу је те раз ли
чи те послов не могућ но сти које 
има те на рас по ла га њу. Јасно 
вам је да зајед нич ки дого во ри 
пред ста вља ју пози ти ван помак у 
реша ва њу важних послов них 
или при ват них инте ре са. Сло
бод но изра зи те нека сво ја поти
сну та осе ћа ња или наме ре.

ЈАРАЦ: Нала зи те се 
у сјај ној при ли ци да 
ути че те на одре ђе не 
усло ве или да про ме

ни те ток дога ђа ја на послов ној 
сце ни. При хва ти те мудре саве те, 
важно је да сачу ва те добру пози
ци ју и да оправ да те нечи је пове
ре ње. У свом емо тив ном зано су 
има те вели ка оче ки ва ња или 
потре бе, али парт нер није увек у 
ста њу да испу ни све ваше жеље.

ВОДО ЛИ ЈА: Про ла
зи те кроз раз ли чи те 
фазе ства ра лач ког 
рас по ло же ња и ста ло 

вам је да себи обез бе ди те опти
мал не усло ве. Обра ти те пажњу 
на реак ци ју бли же око ли не, јер 
поне кад не жели те да при хва ти
те комен та ре које дожи вља ва те 
као оштру кри ти ку. У одно су са 
љубав ним парт не ром често пре
у зи ма те актив ну уло гу и спрем ни 
сте да про ме ни те неке зајед нич
ке нави ке које вас спу та ва ју.

РИБЕ: Осе ћа те 
додат ни при лив кре а
тив не енер ги је и 
спрем ни сте да се 

мак си мал но анга жу је те у више 
пра ва ца. Доби ја те подр шку у 
сво јој око ли ни, што ће вам олак
ша ти мно ге ситу а ци је кроз које 
про ла зи те. Успех ће вас пра ти ти 
и на финан сиј ском пољу, тако да 
има те сјај ну при ли ку у пове зи ва
њу послов них и при ват них инте
ре са. Парт нер у вама непре кид
но под сти че љубав ни занос и 
неку скри ве ну сна гу.

VREMEPLOV
12. фе бру ар

1809. Ро ђен је Чарлс Дар вин, 
слав ни ен гле ски при род њак и 
фи зи о лог, тво рац ма те ри ја ли
стич ке те о ри је ко ја раз ја шња
ва про цес на стан ка жи вог све
та и по сле ди це тог про це са.

13. фе бру ар
1633. Ита ли јан ски астро ном 
Га ли лео Га ли леј  сти гао је у 
Рим за су ђе ње пред Ин кви зи
ци јом због тврд ње да се 
Зе мља окре ће око Сун ца. Осу
ђен је на кућ ни при твор на 
свом ма лом има њу не да ле ко 
од Фи рен це. Умро је у 77. го ди
ни жи во та из не мо гао и слеп, 8. 
ја ну а ра 1642. Ва ти кан је тек 
359 го ди на ка сни је (1992) при
знао свој по раз. 
1832.  У Лон до ну се пр ви пут 
по ја ви ла ко ле ра. 
1959.  Бар би ка је пу ште на у 
про да ју. 

14. фе бру ар
1804. Збор углед них Ср ба 
до нео је у Ора шцу код Аран ђе
лов ца од лу ку о ди за њу устан ка 
про тив Ту ра ка и за во жда иза
брао Ђор ђа Пе тро ви ћа, на зва
ног Ка ра ђор ђе. 

15. фе бру ар
1835. До не сен је ли бе рал ни 
Сре тењ ски устав Ср би је, ко ји 
је по узо ру на фран цу ски и 
бел гиј ски устав из ра дио Ди ми
три је Да ви до вић. По том уста
ву је за ко но дав на и из вр шна 
власт при па да ла кне зу и Са ве
ту, што је зна чи ло огра ни че ње 
Ми ло ше ве до та да ап со лут не 
вла сти. Про тив Уста ва су ис ту
пи ле Аустри ја, Ру си ја и Тур ска, 
оце њу ју ћи га не са мо као ли бе
ра лан већ и као не са гла сан 
ва зал ном по ло жа ју Ср би је због 
не ких од ре да ба ко је је са др
жао (нпр. о гр бу и за ста ви). 
Ру си ја и Тур ска по себ но су 
би ле не за до вољ не за то што 
ни је до не сен уз њи хо ву са гла
сност, па га је Кнез Ми лош 
Обре но вић већ у мар ту 1835. 
су спен до вао. 

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

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

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

HOROSKOP

Сре да, 12. фебру ар
(30. јану ар) 

Све та Три Јера ха

Четвр так, 13. фебру ар
(31. јану ар)  

Све ти бесре бре ни ци Кир и 
Јован (Прет пра зни штво Сре те
ња)

Петак, 14.
(1.) фебру ар

Све ти муче ник Три фун

Субо та, 15.
(2.) фебру ар 

Сре те ње Господ ње

Неде ља, 16.
(3.) фебру ар

Све ти Симе он и Ана; Све ти 
Јаков, архи е пи скоп срп ски

Поне де љак, 17.
(4.) фебру ар

Пре по доб ни Иси дор Пелу си от; 
Пре по доб ни Нико ла ј

У то рак, 18.
(5.) фебру ар

Све та муче ни ца Ага ти ја; Све ти 
Поли евкт

Crkveni
kalendar

• Све бих дао за домо
вину, чак и народ
• Жена ми прича на једно 
ухо, а ја сам и у друго 
ставио вату.
• Вук не би појео баку  да 
је била млађа.

Витаминска 
чорба

Потреб но је: пола пра зи лу ка, 
две шар га ре пе, целер, корен пер
шу на, коц ка купу са, мало гра шка, 
јед на све жа папри ка, бибер у 
зрну, шољи ца пирин ча, уље, пер
шу нов лист, лово ров лист.

При пре ма: Сво повр ће исец ка
ти на коц ке. На уљу про пр жи ти 
јед ну рен да ну шар га ре пу па дода
ти сец кан пра зи лук и изди на ста
ти, а касни је дода ти оста ло повр
ће и мало дин ста ти. Нали ти воду 
дода ти бибер у зрну и лово ров 
лист. При кра ју кува ња дода ти 
опран пири нач. На кра ју ста ви ти и 
мало пер шу но вог листа, зачи на, 
соли.


