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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

Именовани в.д. директори 
јавних предузећа и установа

Скупштинскаседница,
одржана 27. фебру
ара, а 29. по реду,

по свему судећи, била
је и последња редовна у
овом одборничком саста
ву,собзиромнатоданам
уаприлупредстојеизбори
насвимнивоима.Наравно,
уколиконештохитнонеби
условило сазивање ван
редне седнице. На днев
ном реду ове седницеСО
Рума, свакако, најбитније
јебилодоношењезакључ
ка о предлогу отписа дуга
заЈП„Стамбено“.
–СОРумаовимзакључ

компредлажеВладиРепу
бликеСрбијеотписдугаза
обавезекојеЈП„Стамбено“
из Руме има према Репу
бличкојдирекцијизаробне
резерве,анаимепреузетог
мазутауукупномизносуод
33.883.924 динара – тако
је формулисан поменути
закључак.Овајзакључакје
ибиодопунадневногреда
скупштинске седнице, који
је пре тога био разматран
и на седници Општинског
већа. Ту је и правилник у
вези са радним временом
румског Центра за соци
јалнирад.Уведенајеједна
новина–даћесеубудуће
радитидо22часа.Радни
ци центра, социјални рад
ници ће бити присутни у
Центру за социјални рад
до22часаувече,анекако

је до сада било, да буду
дежурни поред телефона.
Тојеједнановинаинаовај
правилник морао је осни
вач, односно Скупштина
општине да да сагласност
– каже Душан Љубишић,
начелникОпштинскеупра
веРума.
Наовој седници је било

инеколикотачакаувезиса
изменамаидопунамапла
нова детаљне регулаци
је неких блокова у центру
града, каои „Парк–шуме
Борковац“. Реч је о циља
ним изменама како би се
регулисали на нов начин
некиусловиградње.
– Оно што бих издво

јио јестевезанозаизмену
планадетаљнерегулације
„Парк – шуме Борковац“,
гдејепредвиђенооношто

смо и обећали прошле
године.Наиме,планирамо
спајање Павловачког са
Борковачким путем, како
бисмо мало растеретили
Орловићеву улицу и како
бисмо и са павловачке
стране омогућили прилаз
нашој „Парк – шуми Бор
ковац“–појашњаваДушан
Љубишић.
Одборници СО Рума су,

због истека в. д. манда
та, разрешили, а потом
поново именовали исте
в. д. директоре: Влади
славу Стаменовић, ЈКП
„Паркинг и инфраструкту
ра“,Милку Павловић, ЈУП
„План“,РадуМаравића,ЈП
„Гас – Рума“, Бранислава
Петровића, ЈП „Стамбе
но“,ДобрицуМакуљевића,
Спортски центар и Воји

слава Миоковића, Центар
за социјални рад. Такође,
разрешени су, а потом су
именовани председник,
заменикпредседника,чла
нови и заменици чланова
Изборне комисије у стал
номсаставу.
Стимувези,уСОРума

је формирана још јед
на одборничка група под
називом „За Руму“ – чија
је председница Јелена
Делић, донедавно, члани
цаСРСа, а сада је само
стална одборница. Само
сталниодборницисуЗори
цаЈозићиГоранСаватић,
као и Стана Марковић,
одборница у Одборничкој
групиСНСа.
–ФормиранајеОпштин

ска изборна комисија која
ће почети са радом када
буду расписани избори и
која ће бити задужена за
све оне изборне процесе,
којисетичулокалногнивоа
власти.Процедурајеишла
онако како закон налаже,
одборничкегрупесудоби
ле право да сразмерно
бројуодборникауопштин
ском парламенту именују
члановеизаменикечлано
ваизборнекомисијеиони
су то и урадили. Њихови
предлози су прихваћени и
нова Општинска изборна
комисија је формирана –
кажеДушанЉубишић.
 С. Џ.

Сед ни ца СО Рума

Душан Љуби шић Јеле на Делић
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Ове го ди не Осми март па да у не
де љу. Баш не зго дан дан за за
по сле не, али на ме стио се мно

гим по сло дав ци ма. Мо гу да се пра ве 
лу ди и за о би ђу сит не по кло не или 
из во ђе ње на ру чак за по сле ни ца. Шта 
ћеш, кад се не ра ди. 

Осми март је ина че био пра зник, ако 
се та ко уоп ште мо же зва ти, ко ји је 
пра ти ло нај ви ше ли це мер ја. Чак и у 
со ци ја ли зму ко ји је на чел но про кла
мо вао јед на кост же на и му шка ра ца. 
Ши пак смо би ли јед на ки, уо ста лом 
као и да нас. Ипак, со ци ја ли зам ко ји 
смо жи ве ли у СФРЈ ни је био по тро
шач ко дру штво у оној ме ри у ко јој 
да нас на ше дру штво то је сте. Би ло је 
за Осми март сит них по клон чи ћа, 
не ких пу то ва ња за оне из ви ших кла са 
тог бес кла сног дру штва и на рав но 
по кло на за учи те љи це и оста ли обра
зов ни ка дар. Али, ни шта по себ но. 
Ни је још увек по стао „тр го вач ка фо ра“, 
као што је то да нас. Као што је Дан 
за љу бље них, Бо жић, Ус крс, све сла ве 
... Сви ти пра зни ци су до би ли на по пу
лар но сти нај ви ше због же ље тр го ва ца 
да не што ућа ре у те да не. Су шти на се 
из гу би ла, ако је уоп ште би ло, по ста ло 
је бит но да се не што по тро ши, ку пи, 
по кло ни ... Па отуд и те ре кла ме, по пу
сти, кон цер ти, чи тав цир кус око Осмог 
мар та за ко ји ове мла ђе го спо ђе и 
го спо ђи це пој ма не ма ју ни шта је ни 
от куд он у на шем ка лен да ру. Ни су ни 
не ка да шње дру га ри це мно го ма ри ле 
за су шти ну, али су шти на овог да на је 
би ла утка на у обра зов ни си стем па си 
хтео или не мо рао зна ти за што се обе
ле жа ва Осми март.

Да нас не мо раш. А и не тре ба, ка ко 
ми се чи ни. 

Да нас же не жи ве у са свим дру га чи
јем иде о ло шком по рет ку. Њи хо ве мај
ке и по ко ја ба ба су има ле мно го ви ше 
сло бо де и из бо ра не го што ће оне 
има ти док су жи ве. Не ка да шњи кул ту
ро ло шки и иде о ло шки мо дел је до но
сио еман ци па ци ју и обра зо ва ње за 
жен ску че љад, а овај да нас је сво ди 
на су пру гу, мај ку, до ма ћи цу, ма ши ну 
за ра ђа ње. Бив ши мо дел је же ну 
из вео из ку ће, овај да нас же ну вра ћа у 
ку ћу. Али, ни шта ни је цр нобе ло. Има 
раз ли ке ко ја по ти че од ду би не џе па. 
По сто је бо га ти сло је ви дру штва у ко ји

ма се не гу је став да же на не тре ба да 
ра ди. Што да ра ди кад муж до вољ но 
за ра ђу је и за де цу и за њу, за ње не 
пе ди ки ре, ма ни ки ре, фри зе ре, са у не, 
пу то ва ња. Кад же на има до вољ но 
нов ца ко ји јој муж обез бе ди са свим 
ле по мо же да ужи ва и тро шка ри.  Као 
у аме рич ким фил мо ви ма. Кад се уда, 
да је от каз. Дру га је ствар са си ро ма
шним сло је ви ма, ту же на мо ра да 
ра ди. Али, за јед нич ко и јед ној и дру гој, 
и оној ко ја се бо га то уда ла и оној ко ја 
ни је је су жа ва ње мо гућ но сти из бо ра и 
на ме та ње па три ја хал ног обра сца у 
ком је за же ну успех ако не мо ра да 
ра ди. Рад је за си ро ма шне же не. Бо га
те су из др жа ва не. 

Да се раз у ме мо, не мам ни шта про
тив, сва ко тре ба да би ра, али пи та ње 
је ко ли ка нам је сло бо да из бо ра и шта 

нам се по ру чу је са вр ха др жа ве, из 
цр кве из ин сти ту ци ја ко је су ваљ да 
не ка ели та овог дру штва. Зна те и 
са ми шта, да не пре при ча вам при че о 
бе лој ку ги и де мо граф ској про па сти 
Ср би је. 

Та де мо граф ска про паст не ма ни ка
кве ве зе са же на ма, твр дим и бра ни ћу 
тај став док ме има, не го упра во са 
му шкар ци ма ко ји ма то су пер до ђе као 
из го вор да же не по но во ве жу за шпо
рет, кре ве тац и су до пе ру.

Али, сло бо ду ни ко ни ком ни је дао 
ни по кло нио. Сло бо да се осва ја. 
По не кад уз жр тве и гу бит ке. Ме ђу тим, 
ствар је у то ме што овај мо дел ту сло
бо ду и не афир ми ше. И за ко ју де це
ни ју би ће као у ро ма ни ма Мир Јам. 
Али, шта ћеш? За и ска ли сте, ево вам 
га ... ка пи та ли зам је то ...

Данасженеживеусасвимдругачијемидеоло
шком поретку. Њихове мајке и покоја баба су
ималемноговишеслободеиизборанегошто
ћеонеиматидоксуживе.Некадашњикултуро
лошкииидеолошкимодел једоносиоеманци
пацију и образовање за женску чељад, а овај
данас је своди на супругу, мајку, домаћицу,
машинузарађање.Бившимоделјеженуизвео
изкуће,овајданасженувраћаукућу
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РЕАЛИЗАЦИЈАИПАРДПРОГРАМА

ИПАРДпомаже
производњулешника

Инстру мент прет при ступ не помо
ћи за рурал ни раз вој (ИПАРД) 
про грам је Европ ске уни је. Овај 

инстру мент европ ске помо ћи земља
ма које су пред вра ти ма ЕУ јесте при
пре ма за буду ће уче шће у ком плек сној 
и јасно дефи ни са ној зајед нич кој аграр
ној поли ти ци Европ ске уни је. Да се о 
ИПАРДу зна, као и да се кон ку ри ше, 
потвр дио је и мла ди Алек сан дар Мау
ко вић из Шида из фир ме „Пампро мет“ 
која се бави про из вод њом лешни
ка, а један је од кори сни ка сред ста ва 

из овог фон да. Ради се о суша ри са 
три сило са и маши ни за саку пља ње 
лешни ка. А како то у прак си изгле
да, уве ри ли су се у поне де љак, 24. 
фебру а ра и мини стар за пољо при вре
ду, шумар ство и водо при вре де Бра ни
слав Неди мо вић, шеф Деле га ци је ЕУ 
у Срби ји Сем Фабри ци, заме ник пред
сед ни ка Општи не Шид Зоран Семе но
вић и број не еки пе нови на ра које су 
пра ти ле дога ђај у Ерде ви ку.

Алек сан дар Мау ко вић је рекао да се 
баве про из вод њом лешни ка. Тре нут но 

има ју 90 хек та ра земље, а на 50 хек та
ра су подиг ну ти воћ ња ци. 

– Под не ли смо зах тев за купо ви ну 
маши не за само стал но саку пља ње 
лешни ка, а апли ци ра ли смо и за суша
ре. Чека ли смо 12 месе ци да нам одго
во ре, а онда у рела тив но крат ком року, 
успе ли смо да реа ли зи ју мо пред мет 
инве сти ци је. Ова опре ма нама мно го 
зна чи, јер ће нам сма њи ти тро шко ве 
про из вод ње и ути ца ће на раз вој нашег 
посло ва ња – иста ко је Мау ко вић.

– Вели ко ми је задо вољ ство што сам 

ЗоранСеменовић,АлександарМауковић,БраниславНедимовићиСемФабрицио

Машиназасакупљањелешника Силоси
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данас овде са Алек сан дром и мини
стром, и што има мо при ли ку да види
мо како ИПАРД про грам изгле да на 
тере ну. Набав ком ове маши не сма ње
ни су тро шко ви про из вод ње, скра ће но 
је вре ме за доби ја ње финал ног про из
во да и побољ шан је сам ква ли тет про
из во да. Европ ска уни ја кроз ИПАРД 
про грам, укуп но је опре де ли ла за 
Срби ју 175 мили о на евра, што ће 
зајед но са финан сиј ском помо ћи коју 
пру жа Вла да Срби је, уз инве сти ци је 
самих поје ди на ца, дове сти до укуп не 
инве сти ци је од око 400 мили о на евра. 
Данас смо овде да види мо како се 
један од зна чај ни јих обје ка та реа ли зу
је кроз ИПАРД про грам – након оби ла
ска и раз гле да ња суша ре, казао је 
шеф Деле га ци је ЕУ у Срби ји Сем 
Фабри ци. Фабри ци је навео и да је 
кроз ИПАРД про грам обез бе ђе но 160 
трак то ра за које посто ји вели ко инте
ре со ва ње у Срби ји. Ова рас по ло жи ва 
сред ства, по њего вим речи ма, тре ба 
иско ри сти ти.

Заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић је изра зио задо вољ
ство посе том Сема Фабри ци ја и мини
стра Неди мо ви ћа.

– Овде смо дошли због реа ли за ци је 
ИПАРД фон да у вези са побољ ша њем 
пољо при вред не про из вод ње и пре 
све га, захва љу ју ћи Алек сан дру Мау ко
ви ћу који је пока зао да још увек посто
ји мно го потен ци ја ла за раз вој. Општи
на Шид је општи на која жели да људи 
који хоће да раде има ју отво ре не 
ИПАРД фон до ве. Овде смо виде ли да 
се они и реа ли зу ју – рекао је Семе но
вић.

– Захва лан сам госпо ди ну Фабри ци
ју и европ ској коми си ји што на овај 
начин пре ко ИПАРДа, први пут, поје
дин ци у послед њих неко ли ко месе ци 
доби ја ју новац од стра не Европ ске 
уни је и то директ но. И кад доби ју 
60–70 одсто нов ца бес по врат но, то су 
озбиљ не ства ри. Млад човек, нова 
врста пољо при вред не про из вод ње 
која није карак те ри стич на за Срби ју. 
Тре ба да ради мо оне ства ри које тра
жи тржи ште. Ја оче ку јем током ове 
годи не још пет кон кур са – изја вио је 
мини стар Неди мо вић. Д.Попов

СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋАШИД

„Градина“ускоро
добијапростор
На сед ни ци Општин ског 

већа, која је одр жа на у 
сре ду, 26. фебру а ра, 

већ ни ци су рас пра вља ли, 
изме ђу оста лог, и о пред ло
гу одлу ке о изра ди изме не 
и допу не Пла на гене рал не 
регу ла ци је Шида, као и о 
утвр ђи ва њу пред ло га одлу ке 
о доно ше њу Пла на детаљ не 
регу ла ци је бло ка 17А – насе
ље „Исток 2“ у к. о. Шид. Раз
ма тран је и изве штај о раду 
Општин ског шта ба за ван
ред не ситу а ци је. Днев ни ред 
је био оби ман и обу хва тао је 
пре ко 50 тача ка.

– На дана шњој сед ни ци 
Општин ског већа су доне те бит не одлу ке 
за про стор но пла ни ра ње општи не Шид. 
Овог пута, гене рал ну регу ла ци ју Шида, 
посеб но бло ка Бељ ња ча, повр ши ну која 
у послед њих неко ли ко деце ни ја нема 
ника кву наме ну, жели мо да дове де мо 
то тога да буде у функ ци ји. Дру га важна 
одлу ка је усва ја ње пла на детаљ не регу
ла ци је бло ка 17А у насе љу Исток. Ради 
се о земљи шту које ће доби ти функ ци
ју гра ђе вин ског земљи шта, где ће бити 
дозво ље на град ња. Доби ће мо блок од 
пре ко 20 хек та ра који се насла ња на сам 
Шид – по завр шет ку сед ни це изја вио је 
Зоран Семе но вић, заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид.

Семе но вић је под се тио и на обје кат у 

Ули ци цара Лаза ра, у коме је некад била 
аутошко ла, касни је про дав ни ца опре
ме за лов и пар кинг сер вис ЈКПа „Стан
дард“. Ово пред у зе ће више нема потре бе 
да га кори сти, па му је нађе на нова наме
на, а то је да се пре ко Тури стич ке орга
ни за ци је и кон кур са који су у току доби је 
јед на нова рекон стру и са на згра да. Тури
стич ки инфо цен тар ће бити сме штен у 
пред њи део те згра де, а у дру гом делу ће 
бити стал на постав ка архе о ло шке збир
ке „Гра ди на“. На тај начин ће Шид има
ти један репре зен та тив ни про стор за ово 
архе о ло шко бла го.

На сед ни ци су раз ма тра ни и изве шта
ји о раду свих 19 месних зајед ни ца током 
про шле годи не. Д.Попов

ЗоранСеменовић

Дру ги круг лици та ци је пољо при вред
ног земљи шта у држав ној сво ји ни 
у рум ској општи ни је одр жан 28. 

фебру а ра, а лици та ци ја је била рас пи
са на за 467 хек та ра. Под не то је 37 при
ја ва за 25 шифри над ме та ња за укуп но 
152 хек та ра пољо при вред ног земљи шта, 
а изли ци ти ра но је око 111 хек та ра. Ово 
земљи ште је узе то у закуп по почет ној 
цени. За око 41 хек тар у Сте ја нов ци ма 
лици та ци ја је одло же на за 3. март. 

Јеле на Бркљач, заме ни ца пред сед ни
ка Коми си је за дава ње у закуп пољо при
вред ног земљи шта у држав ној сво ји ни, 
каже да је лици та ци ја била рас пи са на за 
земљи ште у Буђа нов ци ма, Путин ци ма, 
Руми, Вог њу, Жар ков цу, Гра бов ци ма, Хрт
ков ци ма, Вито јев ци ма и Сте ја нов ци ма. У 
првом кру гу су оти шле нај бо ље пар це ле и 
ту су постиг ну те више стру ко више цене у 
одно су на почет не.

Један од уче сни ка у дру гом кру гу лици
та ци је је био Жив ко Раја ко вић из Хрт ко ва
ца који је у закуп узео два хек та ра.

– Рани јих годи на сам уче ство вао на 

лици та ци ја ма, а онда сам пре стао, када 
је поче ло да важи пра ви ло пре чег заку па 
за сто ча ре. Сада опет уче ству јем и добро 
је што се сада земљи ште даје у закуп на 
10 годи на. На при мер, сада је већ доста 
касно за засни ва ње про из вод ње и не оче
ку јем да ћу у овој годи ни има ти неку зара
ду на овој земљи, али зато има вре ме на 
у сле де ћим годи на ма – рекао је Жив ко 
Раја ко вић.

Под се ти мо, први круг лици та ци је за 
дава ње у закуп пољо при вред ног земљи
шта у држав ној сво ји ни у рум ској општи
ни је одр жан 26. и 27. новем бра. У огла су 
је било 908 хек та ра, пону де су сти гле за 
528 хек та ра, а тада је изли ци ти ра но укуп
но 465 хек та ра. Инте ре со ва ње пољо при
вред ни ка за закуп је било вели ко. Неке 
од повр ши на су оти шле по почет ној цени, 
али је било и пар це ла које су изли ци ти ра
не и за три до чети ри пута веће изно се од 
почет них. Од про шле годи не земљи ште 
се, на лици та ци ји, у закуп даје на десет 
годи на, док је до тада закуп био на годи ну 
дана. С.Џакула

РУМА:ДРУГИКРУГЛИЦИТАЦИЈЕ

Излицитирано
око111хектара
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У оро ну лој кући без воде и купа ти ла 
живи деда Дра го слав (74) са сво ја 
два уну ка Душа ном (17) и Деја ном 

(14) у Заса ви ци II, док нај мла ђи унук Сте
фан (10) тре нут но живи са мај ком у 
Срем ској Митро ви ци. Живот поро ди цу 
Нико лић није ште део. Бра ћа Нико лић су 
након раз во да роди те ља живе ла са оцем 
Сини шом и дедом. Поро ди ца је живе ла 
скром но од пољо при вре де и повре ме ног 
посла, који је успе вао да нађе Сини ша. 
Међу тим, Сини ша је умро од дија бе те са 
у 46. годи ни у децем бру 2018. годи не. Од 
тог тре нут ка Душан и Дејан оста ју сами 
са дедом Дра го сла вом, док је Сте фа на 
мај ка одве ла у Срем ску Митро ви цу. У 
кући посто је три про сто ри је, али пре ко 
зиме Нико ли ћи вре ме про во де у јед ној 
соби, коју једи но гре ју. Међу тим, живот 
поро ди це Нико лић ће се про ме ни ти на 
боље и то захва љу ју ћи еми си ји хума ни
тар ног карак те ра „С Тама ром у акци ји“, 
уз подр шку Гра да Срем ска Митро ви ца и 
број них ком ши ја и при ја те ља. Еми си ја „С 
Тама ром у акци ји“ је поче ла да се сни ма 
24. фебру а ра, а рекон струк ци ја куће би 
тре ба ло по пра ви лу да се завр ши за пет 
дана. Након тога, Нико ли ћи би тре ба ло 
да се усе ле у свој нови дом. Еми то ва ње 
еми си је „С Тама ром у акци ји“ о поро ди ци 
Нико лић је пла ни ра но у тре ћој неде љи 
мар та. 

Дејан Лон ча ре вић, ком ши ја и друг 
Душа на Нико ли ћа, при ја вио је поро ди цу 
Нико лић за еми си ју „С Тама ром у акци
ји“. Он са још неко ли ко при ја те ља уче
ству је у радо ви ма на кући поро ди це 
Нико лић, а како каже, ту ће бити све до 
завр шет ка радо ва.

– Нас неко ли ко дру го ва смо се орга ни
зо ва ли само стал но и дошли на иде ју да 
помог не мо Нико ли ћи ма и да уче ству је
мо у радо ви ма. Није нам тешко и оста
ће мо све до кра ја. Ја сам при ја вио Нико
ли ће за ову акци ју, јер се ради о доброј 

поро ди ци која живи у тешким усло ви ма 
и заи ста им је потреб на помоћ, рекао је 
Дејан.

Еки пу еми си је „С Тама ром у акци ји“ је 
гану ла при ча о про ди ци Нико лић и доне
та је одлу ка да та поро ди ца доби је један 
нов и леп дом.  

– Пре него што дође мо на терен, ми 
сигур но шест до седам месе ци при ку
пља мо инфор ма ци је, јер ода бир којим 
поро ди ца ма ћемо помо ћи, уоп ште није 
јед но ста ван. Сто га, посто ји неко ли ко 
пра ви ла која мора ју да се испо шту ју, а 
прво је, сва ка ко, да наш архи тек та и гра
ђе ви нац погле да ју сли ке куће, а онда и 
иза ђу на терен и про це не да ли је могу ће 
да ту кући ком плет но сре ди мо за само 
пет дана. При ча поро ди це Нико лић нас 
је посеб но гану ла, с обзи ром на то да су 
у пита њу три бра та која су након раз во да 
роди те ља живе ла са оцем и дедом у овој 
кући, која није има ла купа ти ло, па чак ни 

воду. Мом ци су вео ма скром ни и нас 
гене рал но више при вла че поро ди це које 
се не при ја ве саме, него их при ја ви тре
ће лице што је овде и био слу чај. Тада 
заси гур но зна мо да се ради о скром ним 
људи ма. На кра ју сва ке наше епи зо де је 
сре ћан крај, али тру ди мо се да ода бе ре
мо поро ди це које могу да инспи ри шу 
дру ге, изја ви ла је води тељ ка еми си је 
Тама ра Гру јић, која није кри ла сво је 
задо вољ ство јер у радо ви ма уче ству ју 
број не ком ши је и при ја те љи Нико ли ћа.

Тама ра је наве ла да се нада да ће 
након еми си је, бра ћа Дејан, Душан и 
Сте фан поно во живе ти зајед но. 

– Нажа лост нај мла ђи Сте фан не живи 
више овде са сво јом бра ћом. Душан и 
Дејан због тога мно го пате и ми се нада
мо да ћемо им ство ри ти усло ве да њих 
тро ји ца поно во могу да буду на оку пу, а с 
обзи ром на то да Дејан болу је од дија бе
те са, мислим да смо еми си јом успе ли и 

Николићидобијајуновидом

ХУМАНИТАРНААКЦИЈАУЗАСАВИЦИII

ДејанЛончаревић ТамараГрујић
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да скре не мо пажњу локал не само у пра ве 
на њега и на њего во здрав стве но ста ње, 
иста кла је Тама ра Гру јић.

Она је дода ла да се радо ви одви ја ју 
брзо о пре ма пла ну. Кућа је првог дана 
при кљу че на на водо вод ну мре жу, а биће 
ура ђе на и сеп тич ка јама.

– Рено ви ра мо ком плет ну кућу, од кро
ва до пода, тако да ће мом ци ако ништа 
дру го, бар има ти један сигу ран и леп дом 
и деки ће бити лак ше да води бри гу о 
њима. Они има ју јед ну лепу еко но ми ју, о 
њој води рачу на Душан, вози трак тор и 
иде у поље. С обзи ром на то да им отац 
није жив, а да деда не може да ради, 
Душан је прак тич но сав тај посао пре у
зео на себе. Све то када ста ви те зајед но 
да они живе без жен ске пажње, да има ју 
јед но дете које је боле сно, има ју деку 
који води рачу на о њима, доби је те јед ну 
топлу и искре ну људ ску при чу која је 
пре ваг ну ла да ода бе ре мо баш њих, 
каза ла је Тама ра Гру јић.

Подр шку овој хума ни тар ној акци ји је 
дао и Град Срем ска Митро ви ца. У рекон
струк ци ји куће поро ди це Нико лић уче
ству ју град ска пред у зе ћа, број не дома ће 
фир ме и поје дин ци.

–Обез бе ђе на је ком плет на логи сти ка, 
сва јав на пред у зе ћа и град ске слу жбе 
ста вље ни су у функ ци ју акци је, пре све га 
Јав но кому нал но пред у зе ће „Водо вод“, 
које је обез бе ди ло при кљу чак на водо
вод ну мре жу и то је учи ње но по убр за ној 
про це ду ри. Тако ђе, то пред у зе ће је 
помо гло око свих земља них радо ва, 
„Кому на ли је“ су обез бе ди ле кон теј не ре и 
ками он за каба сти отпад и за пре воз ста
рог наме шта ја из куће, а тако ђе је анга
жо ва но мно го поје ди на ца, архи те ка та, 
зида ра, теса ра и број них дру гих мај сто
ра. Мно го мешта на и ком ши ја се ода зва
ло акци ји и пру жи ли су сво ју помоћ, а 
нарав но неиз о ста ван је и КПЗ који је 
обез бе дио рад ну сна гу. Чита ва акци ја 
била је под стрек и вели ком бро ју срем
ско ми тро вач ких фир ми, које су се тако ђе 
ода зва ле и дале свој допри нос и помо
гле, како кроз гра ђе вин ски мате ри јал, 
тако и за хра ну и гар де ро бу, изја вио је 
дирек тор Аген ци је за рурал ни раз вој 
Петар Самар џић.  Он је крат ко додао да 
је част и задо вољ стви уче ство ва ти у јед
ној ова ко хума ној акци ји.

З.Поповић

ПетарСамарџић

ОПШТАБОЛНИЦА

ДонацијазаОдељење
хемодијализе

Митро вач ку Општу бол ни цу су 
27. фебру а ра посе ти ли пред
став ни ци митро вач ког „Кари та

са“ и аме рич ке хума ни тар не орга ни
за ци је ЛДС Кари тас и том при ли ком 
уру чи ли вред ну дона ци ју Оде ље њу 
хемо ди ја ли зе, која је реа ли зо ва на 
на ини ци ја ти ву меди цин ске сестре и 
пред сед ни це Удру же ња бубре жних 
инва ли да Сре ма Вио ле те Србља нин, 
која је запо сле на у овом Оде ље њу. 
Реч је о  апа ра ти ма за реа ни ма ци ју, 
аспи ра то ри ма, паци јентмони то ри ма, 
тро ка нал ном ЕКГ апа ра ту, два полу а у
то мат ска бол нич ка кре ве та са два над
ду ше ка, ћеба ди ма, као и елек трич ној 
диза ли ци за непо крет не паци јен те.

Испред дона тор ске орга ни за ци је 
ЛДС „Кари тас“, брач ни пар Бедли и 
ЏонБенић, изра зи ли су задо вољ ство 
што бол ни ца и „Кари тас“ има ју дугу и 
успе шну сарад њу и раде добар посао 
за целу  дру штве ну зајед ни цу и  пока
за ли  жељу да се и на даље наста ви 
зајед нич ка актив ност у сми слу пру жа
ња помо ћи уста но ва ма које бри ну о 
здра вљу ста нов ни штва.

У изја ви за меди је, коор ди на тор ка 
„Кари та са“ за Срем  Кри сти на Дра ги

шић  је нагла си ла да вели ки зна чај у 
ова квим дона ци ја ма лежи у кон ти
ну и ра ној сарад њи и обја сни ла да се 
оне оства ру ју на осно ву потре ба које 
Општа бол ни ца има, а које се потом 
кроз про јект ну апли ка ци ју за ЛДС ана
ли зи ра ју и доно се конач не одлу ке о 
реа ли за ци ји.

На дона ци ји је захва лио дирек тор 
Опште бол ни це Срем ска Митро ви
ца др Жив ко Врцељ, рекав ши изме ђу 
оста лог, да је сва ка помоћ  добро до
шла, а посеб но она која се одно си на 
меди цин ску опре му, апа ра те и пома
га ла, која се кори сте у сва ко днев ној 
прак си. 

– Дони ра ни апа ра ти и пома га ла 
допри не ће ефи ка сни јем раду са паци
јен ти ма, који се овде сва ко днев но 
дија ли зи ра ју са под руч ја целог Сре ма, 
а само у про шлој годи ни, оба вље но је 
укуп но 19.186 дија ли за, што је бли зу 
1600 дија ли за месеч но. Дуго го ди шња 
сарад ња са „Кари та сом“, резул ти ра ла 
је број ним дона ци ја ма за гото во све 
бол нич ке слу жбе и ја се надам да ће 
ова кав вид сарад ње бити наста вљен 
и убу ду ће, иста као је дирек тор Врцељ.

Б.Сремчић

„Каритас“донираоОпштојболници
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Мањепроблемасамигрантима
Мигрант ску кри зу је у 

нашој земљи нај ви
ше осе тио Шид, као 

погра нич но место, посеб но 
од тре нут ка када је Мађар
ска за мигран те затво ри ла 
сво је гра ни це. У прет ход
ном пери о ду су се у овом 
гра ду деша ва ли инци ден ти, 
које су иза зва ли иле гал ни 
мигран ти: кра ђе, раз бој ни
штва, туче, уни шта ва ње 
имо ви не, реме ће ње јав ног 
реда и мира. Како би се 
овај про блем решио, од 29. 
фебру а ра у Шиду је рас по
ре ђе но пет пута више нових 
поли циј ских слу жбе ни ка, 
него што је то до сада било. 

Њихов глав ни зада так јесте 
да успо ста ве без бед ност, 
ред и мир у том гра ду. 

Пре ма речи ма заме ни
ка пред сед ни ка Општи не 
Шид Зора на Семе но ви ћа, 
поја ча но при су ство поли ци
је у овој општи ни је посла
ло јасну пору ку да зако ни 
држа ве Срби је мора ју да се 
пошту ју.

– Број но ста ње мигра на
та у при хват ним цен три ма 

на тери то ри ји општи не Шид 
је сма ње но у одно су на ста
ње од пре неко ли ко дана. 
Тре нут но их је 1520. Поли
ци ја усме ра ва неле гал не 
мигран те ка при хват ним 
цен три ма, а упра во су ти 
они ства ра ли про блем гра
ђа ни ма у нашој општи ни. 
Они су били ван при хвант
них цен та ра, што зна чи да 
су били и глад ни и без аде
кват не оде ће, што све има ју 

у цен три ма. Чиње ни ца је да 
мигран ти кори сте сва ку при
ли ку да што пре оду са тери
то ри је општи не Шид, напу
шта ју је и тра же начи не да 
се домог ну зема ља Европ
ске уни је. Поја ча но при су
ство поли ци је је дало до 
зна ња мигран ти ма да Шид 
није ника ква „фри зона“ и да 
мора ју да се пошту ју зако ни 
држа ве Срби је – рекао је 
Зоран Семе но вић.

ЗоранСеменовић

ПојачанеснагебезбедностиуШидуtanjug.rs

МЕСНАЗАЈЕДНИЦАСУТЈЕСКА

Одржанарадионицаипредавање
Под покро ви тељ ством Град ске 

упра ве за здрав стве ну и соци
јал ну зашти ту, у сарад њи са 

Домом здра вља Срем ска Митро ви ца у 
про сто ри ја ма Месне зајед ни це Сутје
ска 28. фебру а ра је одр жа но пре да ва
ње „Пре вен ци ја малиг них боле сти“.

Пре да ва ње је води ла Сања Лакић, 
спец. стру ков на меди цин ска сестра, 
са др Ната шом Вла чић, спе ци ја ли стом 
опште меди ци не.

У пуној сали месне зајед ни це Сутје
ска оку пље ни ма се обра тио начел
ник град ске упра ве за здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту Воји слав Мир нић. 
Потом је сугра ђа не поздра вио  орга
ни за тор дога ђа ја Нико ла Тејић, који 
се захва лио при сут ни ма на вели ком 
инте ре со ва њу и одзи ву. Наја вио је да 
ће се ова ква пре вен тив на пре да ва ња 
и пре гле ди одр жа ва ти и у будућ но сти у 
нашој месној зајед ни ци. После опшир
ног и поуч ног пре да ва ња, сугра ђа ни су 
поста вља ли пита ња и изно си ли ути
ске из соп стве ног живо та. Нај бо ља 

зашти та од малиг них обо ље ња је пра
во вре ме на пре вен ци ја, а то је ујед но и 
био циљ овог дана шњег пре да ва ња. 
Сугра ђа ни су се суо чи ли са ризи ци ма 
и симп то ми ма малиг них обо ље ња. 

Након ово га, у субо ту 29. фебру а ра 
је по сед ми пут заре дом у орга ни за ци
ји Месне зајед ни це Сутје ска, одр жа на 

умет нич кокре а тив на ради о ни ца „Моја 
машта може сва шта“. Ради о ни ца је 
одр жа на у сарад њи са ЈП „Кому на ли
је“, који су  дони ра ли мате ри јал за рад. 
Тема  рада са децом је била „Ја бирам 
да реци кли рам“. Деца су ску пља ла и 
доно си ла мате ри јал за реци кла жу од 
ког су даље зајед но пра ви ли играч ке.

Предавањенатемумалигнихболести
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Електронскиуписдецеувртиће
Роди те љи деце пред школ ског 

узра ста са тери то ри је општи не Инђи
ја и ове годи не елек трон ским путем и 
на пот пу но бес пла тан начин могу да 
при ја ве децу за упис у Пред школ ску 
уста но ву „Бошко Буха“. Услу га еВр
тић пред ста вља елек трон ску при ја ву 
деце за упис у пред школ ске уста но

ве. Роди тељ више не мора да одла зи 
на раз не шал те ре при ли ком при ја ве 
дете та у пред школ ску уста но ву, већ 
при ја ву може да оба ви елек трон ски 
на Пор та лу еУпра ва. Елек трон ско 
под но ше ње при ја ве се оба вља јед но
став ним попу ња ва њем елек трон ског 
обра сца, а при ла га ње изво да из 

матич не књи ге рође них, пре би ва ли
шта и уве ре ња о запо сле њу није 
потреб но, јер се ауто мат ски при ба
вља ју. Општи на Инђи ја про шле годи
не уве ла је могућ ност упи са деце у 
врти ће елек трон ским путем и резул
тат је тре ћи на до сада упи са не деце 
на овај начин. М.Ђ.

ЉУКОВО

ЈеленаЂоковићсвечано
отворилареновиранивртић

У сре ду, 26. фебру а ра 
све ча но је отво ре на 
три на е ста „Шко ли ца 

живо та“ у окви ру Пред школ
ске уста но ве „Бошко Буха“ у 
Љуко ву. Тој све ча но сти при
су ство ва ли су пред став ни ци 
Општи не Инђи ја и Фон да ци
је „Новак Ђоко вић“, који су 
зајед нич ким ула га њем у пот
пу но сти пре у ре ди ли ста ри 
обје кат врти ћа у поме ну том 
инђиј ском селу. Рено ви ра
њем и про ши ре њем објек та у 
Љуко ву отво ре но је 60 нових 
места за децу узра ста три до 
шест годи на, а у рекон струк
ци ју објек та уло же но је нешто 
више од 10 мили о на дина ра. 
„Шко ли ца живо та“ у пот пу но
сти задо во ља ва потре бе деце 
пред школ ског узра ста и пру
жа им нај бо ље могу ће усло
ве за игру и уче ње, иста кла 
је Јеле на Ђоко вић, гло бал на 
дирек тор ка Фон да ци је „Новак 
Ђоко вић“. Деца из Љуко ва 
доби ла су при ли ку да расту и 
раз ви ја ју се зајед но у ква ли
тет ном и под сти цај ном окру
же њу.

– Из Љуко ва одла зим са 
див ним иску ством, јер сам 
про ве ла ква ли тет но вре ме са 
дечи цом и ути сци ма које ћу 
дуго пре при ча ва ти, јер видим 
коли ко су они срећ ни и задо
вољ ни. У сели ма је, гене рал
но, све мање деце јер мла ди 
одла зе, али то није слу чај у 
Љуко ву. Цео про је кат могао 
је мно го брже да се реа ли зу
је, међу тим, ово је иску ство из 
којег смо много нау чи ли и које 
ћемо иско ри сти ти како бисмо 
напра ви ли нешто још веће и 

боље – рекла је Јеле на Ђоко
вић.

У послед ње три и по годи не 
Општи на Инђи ја је уло жи ла 
огром на сред ства у обра зо ва
ње. Рено ви ра ју се све сред ње 
и основ не шко ле, про ши ре ни 
су и уре ђе ни објек ти врти ћа 
„Сун це“ и „Невен“ у Инђи ји, 
у Новом Слан ка ме ну, Бешки, 
Крче ди ну и Чор та нов ци ма. 
Како је пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак више 
пута поно вио, деца заслу жу
ју нај бо ље усло ве за бора вак 

и обра зо ва ње и зато ће се 
наста ви ти са ула га њем.

– Вео ма смо задо вољ ни 
што смо успе ли и деци из 
Љуко ва да обез бе ди мо ква
ли те тан про стор за бора вак. 
2016. годи не, када сам сту
пио на функ ци ју пред сед ни ка 
Општи не, на листи чека ња 
било је око 100 деце. Про ши
ри ли смо одре ђе не капа ци те
те прет ход не три годи не, али 
и поред тога, данас, има мо 
око 250 мали ша на на листи 
чека ња. Ми ћемо сви ма обез
бе ди ти место у врти ћу. Гра ди
мо нови вртић у Инђи ји који 
ће задо во љи ти све потре бе 
и наша општи на ће за нека 
чети ри месе ца бити јед на 
од рет ких где неће посто ја
ти листа чека ња. Напро тив, 
има ће мо још 100 сло бод них 
места и дај Боже да их попу
ни мо што пре – рекао је Гак.

Током све ча ног отва ра ња 
рено ви ра ног врти ћа у Љуко
ву, деца су има ла при ли ку да 
гла са ју за ново име и већи ном 
гла со ва овај обје кат добио је 
назив „Буба ма ра“. М.Ђ.

ВладимирГакиЈеленаЂоковић

РеновиранивртићуЉукову
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Лакшеибржедовртића

На пла тоу испред Кул тур нообра зов
ног цен тра, у петак, 28. фебру а ра 
Сања Штр бац Мусмар, у име Мини

стар ства про све те, нау ке и тех но ло шког 
раз во ја, заме ни ку пред сед ни ка Општи не 
Шид Зора ну Семе но ви ћу, уру чи ла је кљу
че ве ком би ја. Уз финан сиј ску подр шку 
Свет ске бан ке Мини стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја спро во ди 
про је кат „Инклу зив но пред школ ско вас
пи та ње и обра зо ва ње“, а чија је сушти на 
уна пре ђе ње при сту па, ква ли те та и јед на
ко сти у пред школ ском вас пи та њу и обра
зо ва њу, за сву децу од рође ња до узра ста 
6,5 годи на, с посеб ним нагла ском на децу 
из поро ди ца ниског еко ном ског ста ту са и 
осе тљи вих гру па. 

Једи ни це локал не само у пра ве, а било 
их је 60 које су ран ги ра не као при о ри
тет не за подр шку у обла сти „Инклу зив но 
пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње“, 
позва но је у два циклу са, да са локал ним 
парт нер ским инсти ту ци јам изра де пред

лог про јек та који допри но си уна пре ђе њу 
поло жа ја деце и поро ди ца из осе тљи
вих дру штве них гру па и да кон ку ри шу за 
доде лу сред ста ва у изно су од око 45.000 
евра. Општи на Шид је иско ри сти ла ову 
при ли ку, моби ли са ла локал не капа ци те
те у обла сти пред школ ског обра зо ва ња и 
вас пи та ња, здрав ства, соци јал не зашти
те и орга ни за ци је цивил ног дру штва, и 
изра ди ла ква ли те тан пред лог про јек та 
који је одо брен за финан си ра ње и спро
во ди ће се наред не три годи не.

– Били су стро ги и риго ро зни зах те ви у 
окви ру кон кур са, а Шид је изра дио заи ста 
ква ли те тан пред лог про јек та и Мини стар
ство је одлу чи ло да га подр жи. У Шиду је 
фокус на сиро ма шним поро ди ца ма, ром
ским поро ди ца ма, као и на поро ди ца ма 
из раз у ђе них сео ских сре ди на. Упра во 
из тог раз ло га је наба вљен и овај ком би, 
како би се деца и роди те љи пре во зи ли 
до пред школ ске уста но ве – о овом про
јек ту изја ви ла је коор ди на тор за про грам 

гран то ва у Мини стар ству про све те, нау
ке и тех но ло шког раз во ја Сања Штр бац 
Мусмар.

– Општи на Шид је неиз мер но задо вољ
на што је про је кат са којим смо апли ци ра
ли код Мини ста р ства про све те, оце њен 
као изу зет но добар и данас има мо резул
тат рада локал ног раз во ја и пре све га ПУ 
„Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“. Вред ност 
ком би ја који је сти гао у наш град, нешто 
је виша од 4 мили о на дина ра и слу жи ће, 
пре све га, да се деца из сео ских сре ди
на без бед но дове зу до Шида и да могу да 
уче ству ју како у кул тур ном раду, тако и у 
еду ка тив ном – рекао је Зоран Семе но
вић, заме ник пред сед ни ка Општи не Шид.

Општи на Шид јед на је од 34 једи ни це 
локал не само у пра ве којoj је захва љу ју
ћи ква ли тет но изра ђе ном про јек ту Кан
це ла ри је за локал ни еко ном ски раз вој 
одобренa сред ства за финан си ра ње про
јек та који ће се спро во ди ти наред не три 
годи не. Д.Попов

ЈОВАМАТИЋ,ВОГАЊ

Најбољазарада
одлубеница
Јова Матић, пољо при вред ник из Вог

ња, бави се сто чар ством, ратар
ством и повр тар ством, а пре ко три 

деце ни је и про из вод њом лубе ни ца. 
– Ова про из вод ња је испла ти ва, ни на 

јед ној кул ту ри не зара дим као на боста
ну. Годи на ма кори стим сор те „вас ко“ и 
„тали сман“, то су про ве ре но добре, слат
ке лубе ни це, а гајим их на укуп но три 
јутра – каже Јова.

При пре ме за поче так про из вод ње су 
завр ше не, наба вио је много семе на, суп
стра та и фоли је и почет ком мар та Јова 
ће поче ти сетву, прво у пла сте ни ку. 

– Ја сејем у три ета пе, сада почет ком 
мар та и око 20. мар та, а око 1. маја сејем 
на њиви, тако да пре ко целе сезо не имам 
лубе ни ца за про да ју. Немам про бле ма 
са пла сма ном, а већ 28 годи на нај ви ше 
лубе ни ца про дам на Зла ти бо ру – гово ри 
за наше нови не Јова Матић.

И ове годи не Јова Матић оче ку је род 
од око 3,5 до 4 ваго на лубе ни ца по јутру. 
Он дода је да ће за набав ку фоли је кори
сти ти повра ћај сред ста ва, а кон ку ри сао 
је на покра јин ском кон кур су за сред ства 
за навод ња ва ње, за систем кап по кап.

С.Џакула
ЈоваМатић
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Средствазакултуру,
спортиудружења
Чла но ви Општин ског 

већа Рума, на сед ни ци 
одр жа ној 26. фебру а ра, 

доне ли су одлу ке о доде ли 
сред ста ва из општин ског 
буџе та за про гра ме и про јек
те од зна ча ја за рум ску 
општи ну у обла сти спор та и 
кул ту ре, као и реше ње о 
доде ли сред ста ва за редов
не актив но сти и про гра ме 
удру же ња са тери то ри је рум
ске општи не. У обла сти спор
та је опре дељ но 28 мили о на 
дина ра, а по речи ма Елви ре 
Љуби са вље вић, пред сед ни
це Коми си је за доде лу сред
ста ва, рас по де ље но је 26,5 
мили о на дина ра. 

– При ја ви ло се 58 спорт
ских орга ни за ци ја, док за пет 
нису доде ље на сред ства јер 
нису у систе му так ми че ња, а 
сред ства су тра жи ли за одр
жа ва ње мани фе ста ци ја 
током лета. Ако буде могућ
но сти, с обзи ром на то да 
нису утро ше на сва сред ства, 
они за ове наме не могу тра
жи ти и доби ти сред ства 
накнад но – рекла је Елви ра 
Љуби са вље вић и дода ла да 
су основ ни кри те ри ју ми били 
ранг у којем се клу бо ви так
ми че и број чла но ва.

Тако ђе, доде ље но је и пет 
мили о на дина ра који ма се 
финан си ра ју тро шко ви у вези 
са тре нин гом у Спорт ској 
хали. Сан дра Kукић, пред
сед ни ца Коми си је за доде лу 
сред ста ва удру же њи ма, 
иста кла је да је за ове наме
не у буџе ту опре де ље но 8,6 
мили о на дина ра. На кон курс 
су се при ја ви ла 63 удру же
ња, а од тога, 57 удру же ња је 
доби ло сред ства и то у укуп
ном изно су од 8.140.000 
дина ра. 

– Новац нису доби ли Римо
ка тлоч ка црква Пла ти че во и 
Римо ка то лич ка црква Све тог 
кри жа зато што је став да ове 
орга ни за ци је доби ја ју новац 
као вер ске зајед ни це. Тако
ђе, Кино ло шко дру штво 
„Сре мац“ није било реги стро
ва но као удру же ње и нису 
посе до ва ли извод о реги
стра ци ји, Удру же ње про из во
ђа ча сви ња „Сре мац“ Жар ко
вац није испу ња ва ло услов 
од две годи не посто ја ња, а 
иста ситу а ци ја је са Одре дом 
изви ђа ча „Сте ви ца Попов“ из 
Пла ти че ва. При ја ву АНИП 

„Бран ко Ради че вић“ смо пре
ба ци ли на кон курс за кул ту ру. 
При ли ком оце не води ли смо 
рачу на о масов но сти, о дру
штве ном зна ча ју и актив но
сти и чиње ни ци да ли су 
оправ да ли сред ства у прет
ход ној годи ни – рекла је Сан
дра Кукић.

Када је реч о про гра ми ма и 
про јек ти ма из кул ту ре, рас
по ре ђе но је 8.150.000 дина
ра за актив но сти 27 кул тур
ноумет нич ких дру шта ва. 
Како је иста кла Боба на 
Мале тић, шефи ца Оде ље ња 
дру штве них делат но сти, у 
року од 15 дана могу бити 
под не те жал бе на ове одлу
ке, а после њихо вог раз ма
тра ња, пред сед ник Општи не 
ће са под но си о ци ма одо бре
них сред ства закљу чи ти уго
вор и тада се кре ће у финан
сиј ску реа ли за ци ју сва ког 
про гра ма.

На овој сед ни ци Општин
ског већа усво јен је и пред
лог закључ ка о отпи су дуга 
за ЈП „Стам бе но“ који је упу
ћен одбор ни ци ма СО Рума 
на усва ја ње. Њега је на сед
ни ци Општин ског већа обра
зло жио Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве, 
али и пред сед ник Рад ног 
тела које је осно ва но за пра
ће ње рада овог јав ног пред у
зе ћа. Он је ука зао да се 
локал на само у пра ва прет
ход них годи на интен зив но 
бави ла посло ва њем овог ЈП 

са циљем да се њего во 
посло ва ње дове де на задо
во ља ва ју ћи ниво, да пра ве 
доби так, а не губи так, као у 
прет ход ним годи на ма.

– И ово је јед на од мера да 
се побољ ша рад и посло ва
ње овог јав ног пред у зе ћа, 
дакле, обра ти ће мо се Вла ди 
Срби је са мол бом за отпис 
дуга. Нера зум ном послов ном 
поли ти ком 2010. годи не ово 
пред у зе ће се заду жи ло код 
Репу блич ких роб них резер ви 
са 776 000 кило гра ма, дакле, 
776 тона мазу та. Ово заду же
ње је било такво да није узи
ма на нов ча на вред ност мазу
та него је заду же ње било 
„кило за кило“. Цена мазу та 
је у том момен ту била 45 
дина ра за кило грам, а дана
шња је 76 дина ра. ЈП „Стам
бе но“ је део дру га вра ти ло и 
сада је дуг на нивоу од око 
440 тона мазу та, али тај 
мањи дуг вред но сно је исти 
као дуг 2010. годи не – поја
снио је Душан Љуби шић.

У овом момен ту зао ста ли 
дуг изно си 33 мили о на дина
ра и упра во та раз ли ка у 
цени мазу та на одре ђе ни 
начин је и оправ да ва овај 
пред лог закључ ка да се 
Репу блич кој дирек ци ји за 
роб не резер ве упу ти пред лог 
да пре о ста ли део дуга отпи
ше.

Душан Љуби шић је иста
као и да ће котлар ни ца у 
насе љу Тивол бити завр ше

на за неко ли ко месе ци, док је 
у току посту пак јав не набав ке 
за дру гу котлар ни цу у насе
љу Соли дар ност код Дома 
здра вља.

– Ако ком плет на про це ду
ра буде текла она ко како оче
ку је мо, мисли мо да ће кра јем 
мар та или током апри ла 
поче ти изград ња ове дру ге 
котлар ни це. Наш је план да у 
греј ној сезо ни 2020/2021. 
годи не има мо две ком плет но 
нове котлар ни це у систе му 
даљин ског гре ја ња. Ове 
котлар ни це ће допри не ти 
енер гет ској ефи ка сно сти. Ту 
су нарав но и еко ло шке пред
но сти које дају, али и наше 
оче ки ва ње да посло ва ње ЈП 
„Стам бе но“ конач но из јед ног 
губит ка пре ђе у доби так, 
можда не ове, али сва ка ко 
сле де ће годи не – иста као је 
Душан Љуби шић.

 С.Џакула

СандраКукић
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Пријатељстводваграда

Деле га ци ја Општи не Инђи ја, пред
во ђе на пред сед ни ком Вла ди ми
ром Гаком, недав но је бора ви ла 

у Босни и Хер це го ви ни, пово дом обе
ле жа ва ња Дана општи не Јабла ни ца. 
Први човек Инђи је састао се са пред
сед ни ком Општи не Јабла ни ца Сале
мом Деди ћем и том при ли ком раз го ва
ра ло се о доса да шњим актив но сти ма, 
као и о пла но ви ма о сарад њи две 
општи не. Јабла ни ца је у прет ход ном 
пери о ду ура ди ла мно го на раз во ју 
инду стриј ске зоне и при вла че њу нових 
инве сти ци ја. Пре тач но годи ну дана 

поло жен је камен теме љац за нову 
фабрич ку халу, а ове годи не је све ча
но отво ре на.

– Изу зет но сам задо во љан сва ким 
сво јим дола ском у Јабла ни цу, јер сам 
са пред став ни ци ма ове локал не само
у пра ве изгра дио при ја тељ ске одно се 
– иста као је Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја, и додао да је сарад
ња изме ђу Инђи је и Јабла ни це обо га
ће на недав но одр жа ним руко мет ним 
тур ни ром у том срем ском гра ду, у 
којем су уче ство ва ле и руко ме та ши це 
из Јабла ни це.

– Про ше тао сам Јабла ни цом и 
дефи ни тив но се види помак сва ког 
дана. Упу ћу јем честит ке начел ни ку 
Деди ћу и њего вом тиму који функ ци о
ни ше више него добро – иста као је 
Гак. 

Пред сед ник Гак је иско ри стио при
ли ку да свим гра ђа ни ми ма Јабла ни це 
упу ти честит ке пово дом Дана општи
не. Током састан ка дого во ре но је 
даље про ши ре ње сарад ње на кул тур
ном и спорт ском пла ну, са жељом да 
се веза побра тим ских општи на и даље 
негу је. М.Ђ.

СастанаксапредставницимаЈабланице

Инђијаупројекту„Кестен“
сајош50градова
Деле га ци ја Општи не Инђи ја, 

недав но је бора ви ла и у Вели кој 
Кла ду ши, где су, пред во ђе ни 

пред сед ни ком Вла ди ми ром Гаком, 
при су ство ва ли сед ни ци Општин ског 
већа са још око 50 пред сед ни ка и 
гра до на чел ни ка из БиХ, Сло ве ни је, 
Хрват ске, Црне Горе, Север не Маке
до ни је и Срби је. Јед на од глав них 
тема био је поче так реа ли за ци је 
међу на род ног пољо при вред ног про
јек та „Кестен“ у којем уче ству ју гра
до ви из поме ну тих држа ва.

Пред сед ник Гак добио је при ли ку 
да се обра ти при сут ни ма и гово ри о 
успе шној сарад њи Инђи је и Вели ке 
Кла ду ше, с обзи ром на то да ове две 
општи не пред ста вља ју нај ра зви је ни
је општи не у сво јим земља ма. Гак је 
иста као да је Инђи ја рас по ло же на да 
уче ству је у про јек ту кроз помоћ 
општи на ма у Хрват ској са већин ским 
срп ским стснов ни штвом или тамо где 
су засту пље ни у зна чај ни јој мери.

М.Ђ.
ВладимирГакуВеликојКладуши
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Засаданемазаражених
Нови вирус коро на који се 

поја вио крајем 2019. годи не 
назван је САРСЦоВ2. Ради 

се о новом соју коро навиру са који 
пре није био откри вен код људи. 
Коро на виру си су виру си који цир
ку ли шу међу живо ти ња ма, али 
неки од њих могу пре ћи на људе. 
Након што пре ђу са живо ти ње на 
чове ка могу се пре но си ти међу 
људи ма. Мно ги рани слу ча је ви 
зара зе новим коро навиру сом 
пове за ни су са отво ре ном пија цом 
живих и мртвих дивљих и дома ћих 
живо ти ња у Вуха ну у Кини.

У Репу бли ци Срби ји до сада 
нису реги стро ва ни слу ча је ви обо
ле ва ња од коро навиру са. До 2. мар та, 
одно сно до закљу че ња овог бро ја, у 
Наци о нал ној рефе рент ној лабо ра то
ри ји Инсти ту та Тор лак тести ра но је 45 
осо ба које су испу ња ва ле кри те ри ју ме 
дефи ни ци је слу ча ја  (бора вак на под
руч ју интен зив не тран сми си је виру са и 
при су ство симп то ма инфек ци је дисај
них путе ва).  Узор ци свих тести ра них 
осо ба били су нега тив ни на нови коро
навирус. Од 24. фебру а ра у Срби ји се 
при ме њу ју кори го ва ни алго рит ми за 
посту па ње сход но раз во ју епи де ми о
ло шке ситу а ци је у све ту, посеб но у 
Ита ли ји, као и на осно ву до сада сте
че них сазна ња о карак те ри сти ка ма 
инфек ци је и узроч ни ка.

У овом тре нут ку под руч ји ма интен
зив не тран сми си је коро навиру са сма
тра ју се: НР Кина (наро чи то град 
Вухан у про вин ци ји Хубеј), Репу бли ка 
Коре ја (Јужна Коре ја), Син га пур, 
Јапан, Иран и Ита ли ја. Мини стар ство 
спољ них посло ва изда ло је 24. фебру
а ра саоп ште ње у коме срп ским држа
вља ни ма пре по ру чу је да не путу ју у 
она под руч ја која је ита ли јан ска Вла
да одре ди ла као кри тич на. У њих спа
да десет општи на око Лоди ја (Бер то
ни ко, Казал пу стер лен го, Кастел ђе рун
до, Касти љо не Д’Ада, Кодо њо, Фом
био, Малео, Сан Фио ра но, Сома ља, 

Тера но ва деи Пасе ри ни) у реги ји Лом
бар ди ја и јед ну општи ну, Во’, у реги ји 
Вене то. Та под руч ја су изо ло ва на и 
под над зо ром су ита ли јан ских вла сти. 
За оста так Ита ли је нису пред ви ђе на 
ника ква дру га огра ни че ња.Тако ђе, 
под руч јем интен зив не тран сми си је 
виру са се сма тра и кру зер “Dimond 
Prin cess” који је се нала зи у луци Јоко
ха ма у Јапа ну.

Пут ни ке који дола зе из под руч ја 
интен зив не тран сми си је виру са, уко
ли ко има ју симп то ме респи ра тор ног 
обо ље ња са пови ше ном теле сном 
тем пе ра ту ром, тре ба да се јаве теле
фо ном на број 064/8945235, који је 
отво ри ло Мини стар ство здра вља.

Вирус се може пре не ти директ ним 
кон так том са зара же ном осо бом, међу 
осо ба ма које су у бли ском кон так ту на 
уда ље но сти мањој од два метра, пре
ко капљи ца из дисај них орга на које 
наста ју при кија њу, кашља њу или 
диса њу, инди рект но, кон так том са раз
ли чи тим пред ме ти ма или повр ши на ма 
на који ма вирус може да пре жи ви вео
ма кра так пери од. Осо ба се може 
зара зи ти новим коро навиру сом доди
ри ва њем повр ши на или пред ме та све
же кон та ми ни ра ним секре ти ма дисај
них орга на инфи ци ра не осо бе, на који
ма се нала зи вирус, а потом доди ри ва

ња уста, носа, очи ју.
Људи који при ма ју пошиљ ке из 

под руч ја у који ма је реги стро ва но 
обо ље ва ње од новог коро навиру
са нису у ризи ку од инфек ци је. 
Пери од инку ба ци је овог обо ље ња 
на осно ву тре нут них инфор ма ци
ја, може бити до 14 дана.

Код већи не осо ба које су зара
же не овим виру сом раз ви ја се 
бла го респи ра тор но обо ље ње, док 
се у 15 посто слу ча је ва раз ви ја 
тешка фор ма боле сти са ком пли
ка ци ја ма као што су упа ла плу ћа, 
респи ра тор на инсу фи јен ци ја и у 
неким слу ча је ви ма смрт ни исход. 
Нај но ви ји пода ци ука зу ју на то да 

смрт ност пове за на са овим виру сом 
изно си два про цен та. Ста ри је осо бе и 
осо бе које има ју неко хро нич но обо
ље ње, као што је шећер на болест или 
боле сти срца и крв них судо ва, осе
тљи ви је су на раз ви ја ње тежег обли ка 
боле сти.

Саве ту је се да се руке чешће перу 
сапу ном и водом или сред стви ма за 
суво пра ње руку на бази алко хо ла. 
Руке тре ба пра ти пре непо сред ног 
кон так та са хра ном и при пре ме хра не, 
доди ри ва ња уста, носа или очи ју,кон
так та са боле сни ком и после бри са ња 
носа, кашља ња или кија ња, упо тре бе 
тоа ле та, кон так та са живо ти ња ма, 
руко ва ња отпа дом или чишће ња про
сто ри ја, вожње град ским пре во зом 
или доди ри ва ња пред ме та који су у 
доди ру са вели ким бро јем људи, кон
так та са боле сни ком. Пра ње руку тре
ба да тра је нај ма ње 20 секун ди. У току 
кија ња и кашља ња, уста и нос покри ти 
нос пови је ним лак том или мара ми цом. 
Мара ми цу након тога баци ти у затво
ре ну кан ту за сме ће и опе ри те руке на 
горе опи сан начин. Избе га ва ти доди
ри ва ње очи ју, носа и уста. Уда ље ност 
од обо ле ле осо бе тре ба да буде изме
ђу један и два метра. 
Извор:Институтзајавноздравље

„ДрМиланБатут“

КАКОСЕПИШЕ:КОРОНАВИРУС,КОРОНАВИРУСИЛИКОРОНАВИРУС?

Пишесесацртицом
Вирус коро на је заси гур но про бу

дио вели ку пажњу целе пла не те. Од 
тре нут ка када се поја ви ла прва зара
же на осо ба у Кини, у дома ћим меди
ји ма смо могли да види мо три начи на 
на који се назив овог виру са беле жи: 
коронавирус, као две речи корона
вирус и као полу сло же ни ца корона-
вирус. Није први пут да се ова ква 
пра во пи сни неспо ра зум дого ди, 
посеб но када се нека нова реч поја
ви, а све до ци смо да у меди ји ма 
данас пише ко како жели. Руку на 

срце, реч корона није нова у срп ском 
јези ку, али облик у коме се сада поја
вљу је јесте нови на. Корона је реч 
латин ског поре кла и озна ча ва круну 
или венац, а акту ел ни вирус је упра во 
због свог обли ка добио назив корона.  
Да се зајед нич ка име ни ца корона
одо ма ћи ла у нашем јези ку може мо 
виде ти и по томе што се помо ћу ове 
речи могу гра ди ти изве де ни це, а и 
само стал на је. И упра во због тога, 
назив овог виру са тре ба писа ти као 
две речи. Мада је боље пра во пи сно 

реше ње да се име овог виру са пише 
као полу сло же ни ца: корона-вирус. 
Јер, корона-вирус се изго ва ра тако 
што има два засеб на акцен та, а изнад 
све га, има мо прву реч корона, која не 
мења свој облик. Раз ло ге зашто се 
чешће сре ће назив овог виру са напи
сан као јед на реч, тре ба потра жи ти у 
енгле ском јези ку. Чита ју ћи вести са 
стра них сај то ва, и наши меди ји су 
пре у зе ли облик coronavirus/коронави-
рус.

З.Поповић
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СТАРАПАЗОВА

Електронскиупис
децеувртић
На тери то ри ји општи не Ста

ра Пазо ва од апри ла биће 
могућ елек трон ски упис деце 

у у ПУ„Поле та рац“ и „Радост“. Гра
ђа ни општи не Ста ра Пазо ва ће то 
моћи да учи не бес плат но од тре
нут ка када се кон курс за упис рас
пи ше. Услу га еВр тић пред ста вља 
елек трон ску при ја ву деце за упис у 
пред школ ске уста но ве, што зна чи 
да роди те љи више неће мора ти да 
одла зе на шал те ре при ли ком при ја
ве дете та у пред школ ску уста но ву, 
већ ће при ја ву моћи да оба ве елек
тронскм путем на пор та лу еУпра ва. 

Од ове годи не услу га ће бити 
омо гу ће на у 140 гра до ва и општи на 
као лак ши, бржи, пот пу но бес пла
тан начин при ја ве дете та у пред
школ ску уста но ву. 

Елек трон ска под но ше ње при ја
ве се врши јед но став ним попу ња ва
њем елек трон ског обра сца, а при ла га
ње нео п ход них доку ме на та као што су 
извод из матич не књи ге рође них, пре
би ва ли ште и уве ре ње о запо сле њу није 
потреб но, јер се ауто мат ски при ба вља

ју. У овом тре нут ку је у току импле мен
та ци ја ове услу ге у свим гра до ви ма и 
општи на ма у Срби ји. 

Про це ду ру упи са дета та роди те љи 
могу извр ши ти на сај ту еУпра ве у делу 
еВр тић. 

Каментемељацуаприлу
Ком па ни ја МТУ, један од 

нај бо љих про вај де ра 
услу га одр жа ва ња 

комер ци јал них ави он ских 
мото ра и инду стриј ских 
плин ских тур би на, поче ће 
са изград њом свог постро
је ња у Ста рој Пазо ви почет
ком апри ла ове годи не. То 
је недав но у изја ви за меди
је потвр дио пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић. Он је, 
тако ђе, навео да ће немач
ка ком па ни ја, која ће у 
Срби ји уло жи ти у висо ке 
тех но ло ги је, погон за 
ремонт мото ра у нашој 
земљи пусти ти у рад током 
2022. годи не. За ту инве сти
ци ју потреб но је обез бе ди ти 
све нео п ход не ресур се, као 
и изу зет но обу че не и моти
ви са не људе на чему 
Општи на Ста ра Пазо ва већ 
интен зив но ради. У локал
ној Тех нич кој шко ли отво
рен је нови смер – меха ни
чар мотор них вози ла и то у 
окви ру дуал ног обра зо ва
ња. То зна чи да ће уче ни ци 
који поха ђа ју овај смер има
ти мно го више прак тич не 
наста ве, него оста ли обра

зов ни про фи ли, што ће им 
омо гу ћи ти да лак ше дођу 
до запо сле ња.

– Оспо со би ће мо ради о
ни це у окви ру Тех нич ке 
шко ле где ћемо врши ти 
пре ква ли фи ка ци ју око 300 
рад ни ка који ће бити запо
сле ни у немач кој ком па ни ји 
МТУ, а самим тим шко лу је
мо и буду ће рад ни ке ове 
ком па ни је кроз сме ро ве 

дуал ног обра зо ва ња – 
рекао је пред сед ник Општи
не Ста ра Пазо ва.

Пред став ни ци ком па ни је 
су саоп шти ли да ће ново 
постро је ње у Ста рој Пазо ви 
бити 100про цент ни огра нак 
МТУ. Одр жа ва ње, поправ ка 
и ремонт мото ра комер ци
јал них вазду хо пло ва пред
ста вља важан део послов
ног успе ха МТУ. Додат но 

постро је ње оја ча ће гло бал
ну кон ку рент ност ком па ни је 
у том обе ћа ва ју ћем тржи
шном сег мен ту. МТУ са 
посто је ћим постро је њи ма у 
могућ но сти је да оба ви 9,1 
мили о на сати ремон та годи
шње. Оче ку је се да постро
је ње у Срби ји дода око 
400.000 сати ремон та годи
шње.

М.Ђ.

ЂорђеРадиновић,председникОпштинеСтараПазова

Подстицај
предузетништву

Министарствo при вре де Срби је у 
сарад њи са Фон дом за раз вој Репу
бли ке Срби је издво ји ло је 150 
мили о на дина ра за про грам под
сти ца ња пред у зет ни штва. Почет ни
ци у бизни су ове годи не могу да 
рачу на ју на финан сиј ску подр шку. 
Јав ни позив је отво рен почет ком 
фебру а ра, а при ја ве тра ју до кра ја 
годи не. Сви заин те ре со ва ни нео п
ход не инфор ма ци је могу доби ти у 
Реги о нал ној раз вој ној аген ци ји 
Срем. 

Пред став ни ци РРА исти чу да је у 
Сре му вели ко инте ре со ва ње за 
ова кве видо ве под сти ца ја, пого то во 
у ста ро па зо вач кој општи ни. Из 
Реги о нал не раз вој не аген ци је су 
под се ти ли да се за одре ђе не делат
но сти не може кон ку ри са ти на 
поме ну ти Јав ни позив, а реч је о 
трго вин ској делат но сти, про из вод
њи чели ка и син те тич ких вла ка на и 
вађе њу угља, орга ни зо ва њу ига ра 
на сре ћу, лутри ја и слич них делат
но сти, финан сиј ским услу га ма, про
из вод њи и про да ји оруж ја и вој не 
опре ме, про ме ту наф те и нафт них 
дери ва та, при мар ној пољо при вред
ној прoизводњи, гра ђе ви нар ству, 
тран спор ту и сао бра ћа ју. М.Ђ.
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Пројекат„Уфокусу:ПерспективеразвојаопштинеСтараПазова“

Пажљивковасмотра
Савет за без бед ност сао

бра ћа ја општи не Ста ра 
Пазо ва у сарад њи са Аген
ци јом за без бед ност сао
бра ћа ја Репу бли ке Срби је 
орга ни зо вао је „Пажљив ко
ву смо тру“ у којој су уче ство
ва ла деца пред школ ског 
узра ста и ђаци првог и дру
гог раз ре да основ них шко
ла. Том при ли ком пред став
ни ци локал не само у пра ве 
поде ли ли су мали ша ни ма 
бојан ке, а школ ској деци 
књи гу „Пажљив ко ва пра ви
ла у сао бра ћа ју“ из које ће 
се спре ма ти за школ ско так
ми че ње. 

Про је кат „Пажљив ко ва 
смо тра“ реа ли зу је се у 50 
локал них само у пра ва на 
тери то ри ји Срби је, чиме ће 
бити обу хва ће но више од 
70.000 мали ша на. Про је кат 
је осми шљен као вид обра
зов нозабав ног карак те ра 
где ће деца пред школ ског и 
првог и дру гог раз ре да кроз 
так ми че ње из позна ва ња 
без бед но сти сао бра ћа ја 
савла да ти основ на пра ви ла 
као нај мла ђи уче сни ци сао
бра ћа ја. Аген ци ја је уви де ла 
потре бу да се све сфе ре 

дру штва, почев од роди те
ља, шко ла и врти ћа, па до 
држав них инсти ту ци ја, акти
ви ра ју на овом пољу, како 
бисмо еду ко ва ли нај мла ђе 
када је без бед ност сао бра
ћа ја у пита њу. Више го ди
шња иску ства и истра жи ва
ња су пока за ла да се недо
вољ но пажње посве ћу је 
овом про бле му, те да нај
мла ђи уче сни ци у сао бра ћа
ју не зна ју како се на пра ви
лан начин кре ће тро то а ром, 
како се пре ла зи ули ца, како 
се вози бицикл и слич но.

Општи на Ста ра Пазо ва 
пре ко локал ног Саве та за 
без бед ност у сао бра ћа ју 
укљу чи ла се у поме ну ти 
про је кат и њиме су обу хва
ће ни сви мали ша ни пред
школ ског узра ста и уче ни ци 
првог и дру гог раз ре да 
основ не шко ле, одно сно, 
1300 осно ва ца и око 650 
деце у пред школ ским уста
но ва ма. Како су иста кли 
пред став ни ци Општи не 
Ста ра Пазо ва, након школ
ског так ми че ња биће одр жа
на и општин ска смо тра у 
мар ту.

 М.Ђ.

50. сед ни ца Скуп шти не 
општи не Ста ра Пазо ва која 
је одр жа на у петак, 28. 
фебру а ра про те кла је у 
избо ру чла но ва Општин ске 
избор не коми си је општи не 
Ста ра Пазо ва. Одбор нич ка 
гру па „Алек сан дар Вучић – 
Срби ја побе ђу је“ пред ло жи
ће пред сед ни ка, одно сно 
заме ни ка пред сед ни ка и пет 
чла но ва и њихо вих заме ни
ка. Одбор нич кој гру пи 
„Зеле на стран ка – Демо
крат ска стран ка – Народ на 
стран ка – Покрет за општи

ну Нова Пазо ва“ при па ло је 
пра во на пред ла га ње два 
чла на и два заме ни ка чла
на, док ће Одбор нич ка гру па 
„Иви ца Дачић – Соци ја ли
стич ка пар ти ја Срби је“ пред
ло жи ти два чла на и исти 
број њихо вих заме ни ка. 
Одбор нич ка гру па „Срп ска 
ради кал на стран ка“ пред ло
жи ће, тако ђе, два чла на и 
два заме ни ка тих чла но ва. 
Општин ска избор на коми си
ја биће фор ми ра на у скла ду 
са овим пред ло гом.

М.Ђ.

ОПШТИНСКАИЗБОРНАКОМИСИЈА

Изборчланова

КАРЛОВЧИЋ

Новипросторзаловачкодруштво
У Кар лов чи ћу се ових дана 

при во де кра ју радо ви у 
окви ру дру ге фазе доград

ње ловач ког дома. Како нам је 
рекао пред сед ник Ловач ког дру
штва Кар лов чић Милан Сте па
но вић, у окви ру дру ге фазе опре
мљен је сани тар ни чвор, а ових 
дана биће бето ни ра не при ступ не 
ста зе и ула зно сте пе ни ште на 
догра ђе ном делу, који ће зна чај
но пове ћа ти капа ци тет ловач ког 
дома нај број ни јег ловач ког дру
штва у општи ни Пећин ци.

– У окви ру ове фазе радо ва 
угра ди ли смо и видеонад зор. У 
окви ру тре ће фазе биће поста
вљен кров на догра ђе ном делу 
објек та и завр ше но уну тра шње 
и спо ља шње уре ђе ње, а догра
ђе ни део биће спо јен са већ 
посто је ћим објек том и ста вљен 
у функ ци ју. Тре нут но, број чла
но ва нашег дру штва јесте 51, а 
посто је ћи ловач ки дом нема нео
п хо дан капа ци тет за ова ко број но 
члан ство. Захва љу ју ћи подр шци 
пећи нач ке локал не само у пра ве 
доби ја мо про стор који задо во
ља ва потре бе нашег дру штва – 
рекао је Сте па но вић.
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КОНФЕРЕНЦИЈАУРИВИЦИ

Какообновити
механизацијуиопрему

Како обно ви ти меха ни
за ци ју и опре му, била 
је тема кон фе рен ци је 

која је 19. фебру а ра одр жа на 
у Дому кул ту ре у Риви ци, у 
орга ни за ци ји Срп ског удру же
ња мла дих пољо при вред ни
ка, која је оку пи ла вели ки број 
заин те ре со ва них пољо при
вред ни ка. На овој кон фе рен
ци ји је гово рио др Вук Радо је
вић, покра јин ски секре тар за 
пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство, који је ука зао да 
су издво је на зна чај на сред
ства кроз аграр ни буџет Вој во
ди не у мину ле три годи не ман
да та ове Покра јин ске вла де.

– Тим тем пом смо наста ви
ли и у аграр ном буџе ту за ову 
годи ну. Ми подр жа ва мо мала 
и сред ња пољо при вред на 
газдин ства и набав ку све нео
п ход не опре ме за уна пре ђе ње 
пољо при вред не про из вод ње. 
У про те кле три годи не, зајед
но са пољо при вред ни ци ма, 
уло жи ли смо око три мили јар
де дина ра за набав ку опре ме 
за навод ња ва ње. Тако је омо
гу ће но навод ња ва ње на бли
зу 20.000 хек та ра, а зна чај на 
су и сред ства за поди за ње 
про тив град них мре жа – реч 
је о око 1,5 мили јар ди дина
ра. Захва љу ју ћи томе, има
мо нових пре ко 1.000 хек та ра 
под про тив град ном зашти том 
– рекао је Вук Радо је вић. 

Он је посеб но издво јио још 
јед ну зна чај ну меру, са којом 
се запо че ло 2017. годи не. Ова 
мера ука зу је на то да пољо
при вре да мора да буде засно

ва на на при ме ни нове опре ме 
и савре ме них тех но ло ги ја.

– Мла ди људи су носи о ци 
раз во ја пољо при вред не про
из вод ње и зато је стар тап 
про грам, про грам подр шке 
мла дим пољо при вред ни ци
ма до 40 годи на, наи шао на 
њихо во вели ко инте ре со ва
ње, пого то во мла дих из сео
ских сре ди на. Ово је четвр та 
годи на заре дом како је рас пи
сан кон курс за подр шку мла
дим пољо при вред ни ци ма – 
иста као је Вук Радо је вић.

На овај начин је реги стро
ва но 450 нових пољо при
вред них газдин ста ва, чији су 
носи о ци мла ђи од 40 годи на. 
Уло же но је око 650 мили о на 
дина ра, а нај ве ће инте ре со
ва ње је било за сто чар ску 
про из вод њу, потом воћар ску, 
повр тар ску и ратар ску про из
вод њу. 

– Веру јем да је то пра ви пут 
да финан сиј ски моти ви ше мо 
мла де да се баве пољо при

вре дом и да оста ну на селу. 
То је и јед на од пору ка коју 
шаље мо са ове кон фе рен
ци је. Мла ди људи има ју кон
крет ну финан сиј ску подр шку 
држав них и покра јин ских орга
на и тиме их моти ви ше мо да 
започ ну свој агро би знис. Све 
оста ле мере аграр не поли ти
ке Покра ји не сто је им на рас
по ла га њу – рекао је др Вук 
Радо је вић и нагла сио да су 
и у дру гим кон кур си ма мла ди 
посеб но пре по зна ти у одно су 
на оста ле пољо при вред ни ке. 
Наи ме, они могу да оства
ре суб вен ци је од 70 одсто по 
свим кон курс ним лини ја ма за 
набав ку све нео п ход не опре
ме за сво ју про из вод њу.

О лини ји за набав ку опре ме 
гово ри ла је Биља на Петро
вић, дирек тор ка Упра ве за 
аграр на пла ћа ња, која је иста
кла да је јав ни позив отво рен 
6. јану а ра. У првих месецдва, 
то су била и оче ки ва ња, било 
је мање зах те ва него при кра

ју самог пози ва, због испу ње
ња потреб не про це ду ре.

– До сада су сти гла 44 зах
те ва, али оче ку јем да ће их 
сва ким даном бити све више, 
јер је, по речи ма про да ва
ца трак то ра, инте ре со ва ње 
вели ко – каже Биља на Петро
вић. 

Пре ма уред би, пољо при
вред ник мора има ти актив но и 
реги стро ва но пољо при вред
но газдин ство. Дру ги услов 
јесте да је купио трак тор, а 
потом је потреб но доста ви ти 
потреб ну доку мен та ци ју која 
је наве де на. Про дав ци меха
ни за ци је зна ју коју доку мен та
ци ју они дају.

Пољо при вред ни ци тре
ба да поша љу и уве ре ње да 
су изми ри ли порез, да им је 
газдин ство актив но и сву пра
те ћу доку мен та ци ју, рачу не, 
отпрем ни цу, као и доказ да је 
трак тор дома ће про из вод ње.

– Директ на кому ни ка ци ја 
је нај бо ља, жива реч је оно 
што сва ком пољо при вред ни
ку може помо ћи да раз у ме 
потреб ну про це ду ру. Ово је 
нај бо љи начин да им се пред
ста ви шта све могу да кори сте 
и из којих изво ра – закљу чу је 
Биља на Петро вић, дирек тор ка 
Упра ве за аграр на пла ћа ња.

Алек сан дар Мило ва но вић, 
секре тар Срп ског удру же
ња мла дих пољо при вред
ни ка, каже да је глав ни циљ 
овог удру же ња про мо ви са ње 
мла дих пољо при вред ни ка и 
жеља да се мла ди задр же на 
селу.

Заинтересованипроизвођачи

ВукРадојевићуРивици
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– Ми као Удру же ње пра
ти мо акту ел не теме, тако да 
смо ову кон фе рен ци ју орга ни
зо ва ли како бисмо на јед ном 
месту пољо при вред ни ци ма 
пре зен то ва ли које су то суб
вен ци је које пру жа ју Репу бли
ка и Покра ји на. Ту су и пону де 
нај ре пре зен та тив ни јих кућа 
које се баве про из вод њом и 
пла сма ном меха ни за ци је тако 
да су пољо при вред ни ци има
ли при ли ку да виде шта могу 
да купе на осно ву тих рас пи
са них кон кур са – каже Мило
ва но вић. 

Прва кон фе рен ци ја је одр
жа на у Новом Саду, сада у 
Риви ци у Сре му, а сле де и 
у Бач кој и Бана ту. Дирек тор 
Гаран циј ског фон да Вој во ди
не Ђор ђе Рако вић је иста као 
важност ова квих кон фе рен
ци ја како би се мла ди људи 
инфор ми са ли о томе како 
могу да обно ве сво ју пољо
при вред ну меха ни за ци ју.

– Зна мо да то није лако, 
зна мо да су кре ди ти у бан ка
ма често непо вољ ни и из тог 
раз ло га Гаран циј ски фонд 
узи ма уче шће на ова квим 
ску по ви ма, не би ли пред ста
ви ли наш про грам, одно сно, 
кре дит не лини је за које ми 
може мо изда ва ти гаран ци је. У 
овом слу ча ју гово рим о обно
ви меха ни за ци је – каже Рако
вић. 

Нај ста ри ја лини ја са којом 
је и осно ван Гаран циј ски фонд 
је упра во она где се дају сред
ства и гаран ту је за сред ства 
за обно ву и купо ви ну пољо
при вред не меха ни за ци је, 
трак то ра, ком бај на и пра те ће 
меха ни за ци је са роком отпла
те до 10 годи на, са вред но шћу 
до 250.000 евра, као и са грејс 
пери о дом до годи ну дана. 

Милен ко Јова но вић, пољо
при вред ник из Лаћар ка, исти
че да пољо при вред ни ци ма 
ова кви ску по ви на почет ку 
годи не доста зна че како би се 
упо зна ли са про гра ми ма мера 
које пру жа ју држа ва, Покра ји
на, Упра ва за аграр на пла ћа
ња, о мера ма ИПАРДа, које 
су наме ње не мла дим пољо
при вред ни ци ма, као и са кре
дит ним лини ја ма бана ка и 
држав них фон до ва.

– Ово је и при ли ка да 
оства ри мо кон такт са меха
ни за то ри ма, да види мо нови
не и цене, шта и које усло ве 
нуде, а ујед но је и при ли ка 
да се види мо, и раз ме ни мо 
иску ства. Ова кве ску по ве 
тре ба орга ни зо ва ти почет ком 
пољо при вред не годи не, као 
што је учи ње но сада, и на 
кра ју пољо при вред не сезо
не. Дакле, два пута годи шње, 
било би иде ал но – кон ста то
вао је Милен ко Јова но вић.

С.Џакула

Уређењецентра
НовогСланкамена
У току су радо ви у ужем 

делу цен тра Новог 
Слан ка ме на, одно сно, 

пот пу на рекон струк ци ја Ули
це цара Душа на на део ни ци 
изме ђу рас кр сни це са Ули
цом Вука Кара џи ћа до рас
кр сни це са Све то сав ском 
ули цом. Радо ви обу хва та ју и 
уре ђи ва ње пешач ких ста за 
са обе стра не ули це, чиме 
ће Нови Слан ка мен доби ти 
моде ран и пре све га без бе
дан цен тар насе ља.

– Цен тар Новог Слан ка ме
на ће доби ти пот пу но нови 
изглед и то не само овај део, 
у наја ви је да се ради и 
рекон струк ци ја сео ске амбу
лан те, која се тако ђе нала зи 
у цен тру села – рекао је 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак и додао да је 
бити изгра ђе на и пешач ка 
ста за у дужи ни од око 300 
мета ра, од ула за у село из 
прав ца Инђи је. 

– Нај ва жни је је да држи мо 
обе ћа ња која нисмо дава ли 
ола ко. Све што смо обе ћа
ли, пола ко испу ња ва мо. Као 

што сам и рани је рекао, не 
одви ја се дина ми ком каквом 
смо хте ли, али то је нешто 
на шта не може да се мно го 
ути че – каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја и дода је 
да, пре све га, мисли на јав
не набав ке.

– У Новом Слан ка ме ну 
смо има ли ситу а ци ју да се 

тек из тре ћег пута јави ла 
фир ма која је заин те ре со ва
на да изво ди радо ве и цео 
про цес је тра јао ско ро осам 
месе ци. Све би мно го рани је 
било завр ше но да се тај 
про цес није оду жио – рекао 
је Гак и додао да уско ро 
почи ње уре ђе ње тро то а ра у 
Новим Кар лов ци ма. М.Ђ.

РадовиуцентруНовогСланкамена

ИМЕНОВАНАОПШТИНСКАИЗБОРНАКОМИСИЈА

Усусретизборима
Обу ка за чла но ве стал

ног саста ва бирач
ких одбо ра у рум

ској општи ни је завр ше на, 
а реа ли зо ва ли су је Душан 
Љуби шић и Јеле на Бркљач 
који су про шли обу ку и сте
кли зва ње инструк то ра за 
бирач ке одбо ре. Сви пред
став ни ци посла нич ких гру па 
у Народ ној скуп шти ни Репу
бли ке Срби је дали су сво је 
пред ло ге за обу ку кан ди да
та на локал ном нивоу који 
ће бити чла но ви стал ног 
саста ва бирач ких одбо ра.

– Ми смо овла шће ни од 
стра не Репу блич ке избор
не коми си је. Обу ке су завр
ше не, међу тим, веро ват но 
ћемо дати још неко ли ко 
тер ми на за оне који се нису 
ода зва ли. Оно што сле ди 
јесте обу ка за про ши ре ни 
састав, а наши кан ди да
ти су у Репу блич кој избор
ној коми си ји има ли обу ку 
и пола га ли су испи те. Сви 
који су про шли, обучаваће 
чла но ве про ши ре ног саста

ва – каже Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра
ве. 

Нови на у одно су на рани
је избо ре јесте то да ће 
људи који буду у стал ном 
саста ву, који су нај од го вор
ни ји за спро во ђе ње избо ра, 
бити еду ко ва ни на начин да 
зна ју шта тре ба да раде и 
како да реа гу ју. 

– Дакле, све ово се ради 

да не би дошло до неких 
гре ша ка којих је било у про
шло сти, јер људи нису били 
довољ но обу че ни. Ово је 
вео ма одго во ран и зах те
ван посао и тра жи неко 
пред зна ње. До сада је обу
ку про шло око 150 људи – 
дода је Душан Љуби шић.

Тако ђе, на сед ни ци СО 
Рума која је одр жа на 27. 
фебру а ра име но ва ни су 
пред сед ник, заме ник пред
сед ни ка, чла но ви и заме ни
ци чла но ва Избор не коми
си је у стал ном саста ву.

– Про це ду ра је ишла по 
закону, одбор нич ке гру пе су 
доби ле пра во да, у скла ду 
са бро јем одбор ни ка које 
има ју у општин ском пар ла
мен ту, име ну ју чла но ве и 
заме ни ке чла но ва избор не 
коми си је и они су то и ура
ди ли. Њихо ви пред ло зи су 
при хва ће ни и самим тим 
је фор ми ра на општин ска 
Избор на коми си ја – иста као 
је Душан Љуби шић. 

С.Џ.

ДушанЉубишић
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РИВИЦА:19.ДАНИВИНА

СТЕВАНКАЗИМИРОВИЋ:
Свејевишевинара
уиришкојопштини

У Риви ци  је од  28. фебру а ра до  
1. мар та одр жан  Wine&Food 
Festi val, 19. Дани вина. Наи ме, у 

духу ста рих тра ди ци ја у Риви ци се од 
2002. годи не тра ди ци о нал но орга ни зу
ју Дани вина. 

Ову  мани фе ста ци ју зајед нич ки 
орга ни зу ју Зави чај но дру штво „Фру ко
гор је“, МЗ  Риви ца и  ири шка општи на 
са циљем да и на овај начин афир ми
шу раз вој вино гра дар ства и винар
ства. 

Тих дана је у Риви ци све било у зна
ку вина и бога те срем ске кухи ње. 

Прво вече мани фе ста ци је, тра ди ци
о нал но је резер ви са но за  све ча но 
отва ра ње, про гла ше ње нај бо љих 
вина, али и про гла ше ње поча сних гра
ђа на Риви це. 

Ове годи не Дане вина је отво рио 
Бра ни слав Неди мо вић, мини стар 
пољо при вре де који је под се тио да је 
вино гра др ство и винар ство у Срби ји 
пре 1520 годи на дожи ве ло пад, а да је  
Риви ца била један од басти о на који  је 
бра нио  винар ство.  У овом тре нут ку, 
када се поно во почи ње са раз во јем 
вино гра дар ства и винар ства, јасно је 
да Риви ца тре ба да задр жи тај свој 
ста ту сни сим бол. Неди мо вић је рекао 
да је стра те ги ја раз во ја вино гра дар
ства и винар ста сачи ње на и за десе так 
дана би тре ба ла да се нађе пред Вла
дом Срби је.

  То је један све о бу хва тан доку мент 
који ће нам дати одго во ре како да раз
ви ја мо нове вино гра де, како да раз ви

ја мо срп ски бренд вина, како да раз ви
ја мо аутох то не сор те вина.  Ми  у 
реги стру има мо све га шест до седам 
хиљада хек та ра вино гра да. Нама тре
ба 700 – 1.000 хектара нових вино гра
да да у наред них 1015 годи на достиг
не мо наш капа ци тет. Некад је однос 
дома ћих и стра них вина био неу по ре
ди во на стра ни стра них вина,  сада се 
та сли ка пола ко мења, али мора још 
много да се ради. Али бит но је да 
доне се мо тај  стра те шки доку мент, да 
зна мо како ћемо се у наред них 10 
годи на пона ша ти – иста као је мини
стар Неди мо вић. 

Када је реч о сред стви ма, поред 

оних из ИПАРДа, држа ва је за ову 
свр ху одво ји ла три пута више нов ца у 
свом буџе ту. 

  Мислим да је врло важно да раз ви
је мо тај бренд да срп ско вино буде 
пре по зан тљи во у све ту. Ова кве мани
фе ста ци је су вео ма важне за мале 
про из во ђа че, али и за рурал ни тури
зам.  Зато ће у  апри лу,  пре ко ИПАРДа,  
бити први позив за оне људе који желе 
да се баве рурал ним тури змом, а уз 
тури зам иде вино, раки ја, хра на.... 
Могу да кажем да се јужна пади на 
Фру шке горе за седам – осам годи на  
неће сти де ти јужног Тиро ла ни Бол ца
на – пору чио је Бра ни слав Неди мо вић. 

СтеванКазимировић БраниславНедимовићпостаопочасниграђанинРивице

Изложбавинаиракије
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Он је про гла шен и за поча сног гра
ђа ни на Риви це, а тај ста тус доби ја ју 
они који допри но се раз во ју овог села. 
Дру ги поча сни гра ђа нин ове годи не је 
Алек сан дар Вулин, мини стар одбра не, 
који због оба ве за није при су ство вао 
отва ра њу Дана вина, а тре ћи је Ради
слав Јова нов, пред сед ник Задру жног 
саве за Вој во ди не. 

Јова нов је рекао да је ште та што у 
Риви ци нема земљо рад нич ке задру ге.

Ово је винар ски крај. Све ове мани
фе ста ци је које пра те Риви цу само су 
још један мотив да се и овде осну је 
задру га, јер удру же ни све може мо учи
ни ти.  Са  јед ном кавли тет ном задру
гом у овим малим сре ди на ма ми има
мо могућ но сти за опста нак, за ква ли

те тан живот. У последње три годи не 
држа ва је, како на репу блич ком  тако и 
на покра јин ском нивоу, учи ни ла мно го 
за задру жни сек тор.  Ми  смо на поте зу 
да у буквал но сва ком месту осну је мо 
задру гу, да осну је мо спе ци ја ли зо ва не 
задру ге, да ли су то вино гра дар ске, 
воћар ске или повр тар ске,  није бит но. 
Кон крет но, ова сре ди на са тра ди ци јом 
вино гра дар ства тре ба да има јед ну 
ква ли тет ну задру гу и сада имам и 
додат ни мотив да се анга жу јем на 
удру жи ва њу пољо при вред ни ка и да 
осну је мо јед ну ква ли тет ну задру гу. То 
је пред ност за удру же не јер је кон ку
рен ци ја жесто ка, она оте жа ва људи ма 
који ула жу не мала сред ства, да дођу 
до крај њег циља. Та уло же на сред ства 

могу повра ти ти само удри же ни – пору
чио је Ради слав Јова нов који је рекао 
да у Вој во ди ни тре нут но има 438 
актив них задру га.

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
ири шке општи не, иста као је да све оно 
што су пла ни ра ли када су покре ну ли 
ову мани фе ста ци ју се пола ко и реа ли
зу је.

  Све је више изла га ча, а потру ди ће
мо се да сле де ћа и јуби лар на, буде и 
међу на род ног карак те ра. Вече рас 
овде има мо и госте из Сло ве ни је, из 
Комен де који ће сле де ће годи не бити 
овде  и као изла га чи. Ова мани фе ста
ци ја има вели ку подр шку и Покра ји не 
и Репу бли ке, то се види и по томе ко 

Горан Тадић,изВина ри је „Тадић“ из 
Нера ди на је апсо лут ни побед ник 19. 
Дана вина и про из во ђач нај бо љег 
белог вина „шар до не“ и „рајн ски 
ризлинг“. Он каже да није мала ствар 
бити апсо лут ни побед ник међу толи
ким бро јем так ми ча ра и да ће титу ла 
побед ни ка доста зна чи ти и за само 
вина ри ју .
–Цео живот се бавим овим, и мој 

деда се бавио винар ством, ја сам се 
сада про ши рио, заса дио нове вино гра
де, уба цио неке интер на ци о нал не сор
те. Пре пет годи на је реги стро ва на 
вина ри ја, про из во ди мо око 30.000 
лита ра вина годи шње, а про ши ре ње је 
у пла ну. Тржи ште посто ји и захва љу јем 
се свим уго сти те љи ма који ми пру жа ју 
пове ре ње, као и овој мани фе ста ци ји 
– рекао је Горан Тадић, апсо лут ни 
побед ник.

Он дода је да је кори стио под сти ца је 
за набав ку савре ме не опре ме, купио 

је  бурад, чилер, систе ме за фер мен
та ци ју, без тога је тешко ради ти и  
доби ти ква ли тет,  посеб но када се 
раде бела вина. Ове годи не је кон ку
ри сао за  набав ку вини фи ка то ра за 
црве на вина и дрве не бачве за одле
жа ва ње вина.

Нај бо ље розе вино је про из вео 
Лади слав Сло бо да из вина ри ја „Сло
бо да“ из Мара ди ка. За добро вино, по 
њему, потреб но је ква ли тет но гро жђе, 
да се одра ди на чист и пра ви лан начин 
да би се дошло до врхун ског резул та
та. 

– Имам  чети ри  хек та ра вино гра да, 
и стал но вади мо ста ре заса де и обна
вља мо у про се ку пола хек та ра годи
шње. Има мо белих сор ти  шар до не, 
сови њон бланк и тали јан ски ризлинг, 
од црве них има мо мер ло и фран ков ку 
и  од сто них сор ти хам бург и кар мен.
Већ  дру гу годи ну заре дом смо нај бо љи 
у кате го ри ји розе вина, има мо и два 

зла та за шар до не и ита ли јан ски 
ризлинг – каже Лади слав и дода је да је 
Риви ца нај ве ћа вин ска фешта у Сре
му, а само је већа у Теме ри ну и зато му 
ова награ да пуно зна чи.

Сава Вој но вић из  Вина ри ја „Вој но
вић“ из  Беге ча  про из вео је нај бо ље 
црве но вино. 

– То је мла до вино из про шле годи
не,  иде ја је била да га доне се мо, да 
види мо какав ће му бити поче так, то је 
вино које екс пе ри мен тал но при ви пут 
ради мо у срп ском хра сту.  Одле жа ло је 
тек три месе ца  у њему, има одли чан 
ста рт, за даље ћемо виде ти и нада мо 
се да ће се раз ви ја ти она ко како ми 
жели мо – рекао је Сава Вој но вић.

У кате го ри ји воћ них вина нај бо ље је 
било оно про из ве де но у Вина ри ји 
„Пастор њиц ки“ из Ерде ви ка, а пехар је 
при мио Горан Пастор њиц ки.

Нај бо ље ривич ко вино про из ве ла је 
Вина ри ја „Одро вач ки“.

Награђенинајбољивинари

Најбољивинари
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су поча сни гра ђа ни. То је мани фе ста
ци ја која је поста ла пре по зна тљи ва. У 
Риви ци се рани је орга ни зо ва ла и 
боста ни ја да, то се сада изгу би ло. Мој 
савет им је био да је ова мани фе ста
ци ја пра ва и за њихо во село и за целу 
општи ну јер има мо све више вина ра, 
заса ђе них вино гра да и по томе смо 
пре по зна тљи ви – сма тра први човек 
ири шке општи не Сте ван Кази ми ро вић. 

А да је то тач но потвр ђу ју и речи 
Сла ви ше Сми ља ни ћа, пред сед ни ка 
Саве та месне зајед ни це Риви ца.

 – Ова мани фе ста ци ја, поред тога, 
што шири глас о нашем селу, може 
допри не ти и афир ма ци ји вино гра дар
ства и винар ства међу мла ди ма, како 
би оста ли на селу и бави ли се поди за
њем нових заса да вино ве лозе. Упра
во на вино гра дар ству тре ба да гра ди
мо пре по зна тљи вост нашег села – 
сма тра Сми ља нић. 

И, како би рекли Енгле зи, на кра ју 
али не и послед њи по зна ча ју, Горан 
Ерор, пред сед ник Орга ни за ци о ног 
одбо ра и пред сед ник Зави чај ног дру
штва „Фру шко гор је“ Риви ца поре ди 
поче так и сада шњост ове мани фе ста
ци је.

 На првим Дани ма вина има ли смо, 

веро ва ли или не 18 узо ра ка, а данас,  
19 годи на касни је има мо 273 узо р ка. 
То је нешто чиме  мало ко може да се 
поди чи и ми, као Орга ни за ци о ни 
одбор, смо пре за до вољ ни. Пре све га,  
због тога што су наши вина ри са Фру
шке горе, али и из целе Срби је доста
ви ли  узо р ке вина на оце ну – каже 
Горан Ерор. 

У струч ној коми си ји, која је оце њи ва
ла узо р ке, било је десет врхун ских 
ено ло га из Срби је као и три ено ло га из 
Хрват ске који су дали свој конач ни суд 
о нај бо љим вини ма. Горан Ерор исти
че и тран спа рент ност у самом оце њи
ва њу вина. Дакле, узо р ци вина су  
били заве де ни под шифр ом, али и  
непри стра сност при избо ру нај бо љих 
вина.

 – Чла но ви коми си је су иста кли  да 
су вина ове годи не и више него добра, 
и бела, а  пого то во црве на, и то је оно 
што нас раду је. Ми има мо оби чај да 
каже мо да вина ри не про из во де вино, 
они про из во де љубав, а  то су и дока
за ли – додао је Горан Ерор.

Он је захва лио свим чла но ви ма 
Зави чај ног  дру штва, који су сво јим 
радом, тру дом и зала га њем, сва ко на 
свој начин, допри не ли да ова ман фе

ста ци ја поста не убе дљи во  нај бо ља, 
не само у Сре му. Тако ђе и оста лим 
орга ни за то ри ма и покр о ви те љи ма. 

 Могу рећи да сам поно сан да је јед
но мало село попут Риви це, пока за ло 
да сло гом, љуба вљу могу да се напра
ве врхун ске резул та те. Сви наши посе
ти о ци кажу да смо били добри дома
ћи ни. Када јед ном у Риви цу дођеш, ту 
се увек вра ћаш – исти че Горан Ерор.

После зва нич ног дела број не госте, 
награ ђе не вина ре и поча сне гра ђа не 
Риви це заба вља ли су чла но ви попу
лар не ново сад ске гру пе „Гара ви 
сокак“.

Изло жба вина и раки је је одр жа на  
29. фебру а ра и 1. мар та када су сви 
посе ти о ци фести ва ла могли да дегу
сти ра ју нај бо ља вина, погле да ју изло
жбу дома ћих кола ча, али и чва ра ка, 
коба си ца и дру гих сухо ме сна тих про
из во да, које су могли  про ба ти, па ако 
им се допад ну, и купи ти. 

Пре да ва ње о вину је  одр жа но 1. 
мар та.

Покро ви те љи мани фе ста ци је су 
Покра јин ски секре та ри јат за при вре ду 
и тури зма и Покра јин ски секре та ри јат 
за пољо при вре ду. С.Џакула

Фото:Б.Туцаковић

ПодршкалокалнесамоуправеиМинистарствапољопривредеДанимавинауРивици

ЗаатмосферусепобринулагрупаГарависокак
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ОБЕЛЕжЕНА78.ГОДИШЊИЦАУСТАНКАУАДАШЕВЦИМА

Вишеодтрадиције

У субо ту, 29. фебру а ра, у Ада шев
ци ма је обе ле же на 78. годи шњи
ца од поди за ња устан ка у Дру гом 

свет ском рату. У орга ни за ци ји СУБ
НОРа Шид и Месног одбо ра Ада шев
ци, све ча ност је одр жа на у цен тру села 
пола га њем вена ца на спо мен обе леж је 
поги ну лим бор ци ма, које се нала зи у 
дво ри шту Основ не шко ле „Вук Кара
џић“. Уз при су ство број них деле га ци ја 
које нега ју сећа ње на поги ну ле током 
Дру гог свет ског рата, при сут ни ма су 
се обра ти ли пред став ни ци локал не 
само у пра ве, пре жи ве ли борац Гаври ло 
Вин чић, а уче ни ци Основ не шко ле „Вук 
Кара џић“ су изве ли при го дан про грам.

– Било је тешко, али смо били спрем
ни да се супро ста ви мо свим непри ја
те љи ма. Хра брост и једин ство су били 
пре суд ни, а те ноћи када се доно си ла 
одлу ка да се диг не уста нак у запад ном 

Сре му, сви људи који су били у орга ни
за ци ји, сачи ни ли су план. То су били 
људи пуни поно са и нису ште де ли сво је 
живо те – рекао је Гаври ло Вин чић.

У име деле га ци је Општи не Шид, 
венац је поло жио и члан Општин ског 
већа Цвјет ко Ракић.

– Срби ја и срп ски народ су позна ти 
по свом уче шћу у Дру гом свет ском рату 
и осва ја њу сло бо де. Сло бо да се оства
ру је дава њем живо та. Данас смо поно
сни што може мо да се оку пи мо на овом 
месту и да зајед но пока же мо пошто
ва ње пре ма они ма који су дали сво је 
живо те за сло бо ду – рекао је Цвјет ко 
Ракић.

– Данас смо се оку пи ли да обе ле жи
мо 78. годи шњи цу поди за ња устан ка у 
Ада шев ци ма. То је дан устан ка и шид
ске општи не и целог запад ног Сре ма. 
Дра го ми је што су се мно ге дела га ци је 

ода зва ле и дошле да обе ле жи мо овај 
датум. Гле да ће мо да се та тра ди ци
ја наста ви. Уста нак је подиг нут у кући 
Ђоке Шпо ља ри ћа, а глав ни орга ни
за тор је био Стан ко Пау но вић Вељ ко, 
који је овде дошао после мар ти но вач
ке буне – иста као је Јови ца Сте па нић, 
пред сед ник ОО СУБ НОРа Шид.

На обе ле жа ва ње овог зна чај ног 
дату ма дошли су и пред став ни ци број
них борач ких орга ни за ци ја. Вен це су 
поло жи ли пред став ни ци из Аран ђе
лов ца, Раче кра гу је вач ке, Ужи ца, Баји
не Баште, из Репу бли ке Срп ске из 
Шехо ви ћа и Бије љи не, из Вуко ва ра 
Удру же ње анти фа ши ста, Новог Сада, 
СУБ НОРа Инђи је, Бога ти ћа, Срем ске 
Митро ви це, Кузми на, Лаћар ка, Диво ша.

Мани фе ста ци ји је при су ство ва ла и 
покра јин ска посла ни ца Деја на Крсма
но вић.  Д.Попов

ГаврилоВинчић(усредини)ДејанаКрсмановић
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Вреднимрадом
доврхунскихрезултата
У Спорт ској хали у Доњем Товар ни

ку, у петак 28. фебру а ра, одр жа на 
је све ча ност доде ле Годи шњих 

спорт ских награ да пећи нач ког Спорт
ског саве за „Раз вој спор то ва“ за 2019. 
годи ну. У при су ству пред став ни ка 40 
клу бо ва чла но ва, пред став ни ка пећи
нач ке локал не само у пра ве, кул тур ног и 
јав ног живо та општи не Пећин ци про
гла ше ни су нај у спе шни ји спор ти сти, 
спорт ски клу бо ви и нај за слу жни ји 
спорт ски рад ни ци за про те клу годи ну. 
Обра ћа ју ћи се при сут ни ма на почет ку 
зва нич ног дела све ча но сти, пред сед
ник Спорт ског саве за „Раз вој спор то ва“ 
Сини ша Ђокић, иста као је зна чај међу
соб не подр шке, вели ке упор но сти, тру
да и рада, без којих ни Спорт ски савез 
као орга ни за ци ја, ни спорт ски колек ти
ви, ни поје дин ци не би успе ли да 
постиг ну резул та те на које сви могу да 
буду поно сни. 

– Пре седам годи на, када смо осно
ва ли Спорт ски савез „Раз вој спор то
ва“, поста ви ли смо јасан циљ – да што 
више деце и мла дих, али и оних ста ри
јих гра ђа на наше општи не укљу чи мо у 
спорт ске актив но сти, и од тог циља не 
оду ста је мо. Спорт ски савез „Раз вој 
спор то ва“ је, захва љу ју ћи нашем 
зајед нич ком раду, за све ове годи не 
изра стао у орга ни за ци ју која оку пља 
2000 спор ти ста у 40 клу бо ва. Захва
љу ју ћи подр шци Општи не, чита вим 
низом мера сти му ли ше мо децу и мла
де да се баве спор том. Уче ни ке који 
пости жу нај бо ље резул та те у уче њу и 
школ ском спор ту награ ђу је мо бес

плат ним лето ва њем, а у сарад њи са 
пећи нач ким Базе ни ма сва ког лета 
орга ни зу је мо бес плат ну шко лу пли ва
ња за сву нашу децу, док је за одлич не 
уче ни ке улаз на базе не бес пла тан 
током целе купа ли шне сезо не. Вече
рас награ ђу је мо нај бо ље међу нама 
који су доказ да се једи но тру дом и 
радом могу дости ћи врхун ски резул та
ти – иста као је Ђокић.

Награ де нај бо љим спор ти сти ма и 
спорт ским клу бо ви ма уру чио је пред
сед ник Општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, који је том при ли ком нагла сио 

да је изград њом Спорт ске хале у 
Доњем Товар ни ку, спор ти сти ма, али и 
рекре а тив ци ма из целе општи не, омо
гу ће но кон ти ну и ра но бавље ње спор
том и у зим ским усло ви ма, а спорт ским 
клу бо ви ма са тери то ри је пећи нач ке 
општи не хала пру жа при ли ку да буду 
дома ћи ни зва нич ним так ми че њи ма. 

– Општи на Пећин ци је 2012. годи не 
као један од стра те шких циље ва себи 
поста ви ла раз вој ама тер ског, омла дин
ског и школ ског спор та. Да бисмо мла
де људе под ста кли да се баве спор том 
мора ли смо за то да ство ри мо аде кват

Додељенапризнањанајбољимспортистима

МржељкоТрбовићиЉубицаШтетић
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не усло ве. У свим насе љи ма обно вље
ни су тере ни за мале спор то ве и деч ја 
игра ли шта, а зна чај на сред ства уло же
на су у обно ву фискул тур них сала у 
шко ла ма, као и у тере не фуд бал ских 
клу бо ва. Нај ве ћа инве сти ци ја у обла
сти спор та, сва ка ко је ова Спорт ска 
хала у којој се вече рас нала зи мо. На 
задат ку попу ла ри за ци је спор та и здра
вог начи на живо та има ли смо сјај ног 
парт не ра. То је нарав но Спорт ски савез 
„Раз вој спор то ва“ који је све ове годи не 
био неза мен љи ва спо на изме ђу локал
не само у пра ве и спорт ских клу бо ва и 
орга ни за ци ја. Успе си које вече рас сла
ви мо су зајед нич ки успе си свих нас. И 
зато сма трам да сви ви који сте вече
рас овде заслу жу је те честит ке, а посеб
но добит ни ци Годи шњих награ да, јер 
они су при мер како се вред ним радом 
пости жу врхун ски резул та ти. При мер 
који све буду ће гене ра ци је тре ба да 

сле де са тежњом да над ма ше сво је 
прет ход ни ке – нагла сио је пред сед ник 
Трбо вић.

У кате го ри ји сени о ра титу лу нај су пе
шни је спор тист ки ње поне ла је Љуби ца 
Ште тић, чла ни ца Гире вој спорт клу ба 
из Пећи на ца, а за нај у спе шни јег спор
ти сту сени о ра про гла шен је Петар 
Пери шић, фуд ба лер ФК „Доњи Срем 
2015“. Нај бо ља сени ор ска еки па у 
2019. годи ни је еки па ФК „Срем“ из 
Срем ских Миха ље ва ца.

У кате го ри ји јуни о ра титу лу нај у спе
шни је спор тист ки ње у 2019. годи ни 
поне ла је Сара Ђурић из Шима но ва ца, 
чла ни ца Спорт ског клу ба „Топ Фор ма“ 
из Шима но ва ца, док је за нај у спе шни јег 
јуни о ра про гла шен Сте фан Мар ко вић, 
теквон ди ста Теквон до клу ба „Змај“ из 
Пећи на ца. Нај бо ља јуни ор ска еки па за 
про те клу годи ну је КК „Срем Баскет“ из 
Пећи на ца. 

Титу лу нај бо љег спорт ског рад ни ка у 
2019. годи ни понео је Зоран Кока но вић, 
пред сед ник ФК „Напре дак“ из Попи на
ца, нај бо љи тре нер у про те клог годи ни 
је Срећ ко Матић, тре нер КК „Пинк“ из 
Шима но ва ца, а за нај за слу жни јег 
спорт ског рад ни ка про гла шен је Анђел
ко Ради во је вић, шеф струч ног шта ба 
ФК „Хај дук 1032“ из Шима но ва ца.

Спорт ски савез „Раз вој спор то ва“ зна
ча јан сег мент сво га рада посве ћу је нај
мла ђи ма, тако да су у петак про гла ше
ни и нај у спе шни ји у школ ском спор ту, а 
при зна ња је уру чио заме ник пред сед ни
ка Општи не Пећин ци Зоран Вој кић.

Спор тист ки ња која је у про те клој 
годи ни оства ри ла нај за па же ни је резул
та те у школ ском спор ту је уче ни ца ОШ 
„Душан Јер ко вић Уча“ из Шима но ва ца 
Тео до ра Ива но вић, а спор ти ста са нај
бо љим резул та ти ма је уче ник ОШ „Сло
бо дан Бајић Паја“ из Пећи на ца Мате ја 
Симић. Нај у спе шни ја спор тист ки ња у 
кате го ри ји сред њих шко ла је уче ни ца 
СТШ „Милен ко Вер кић Неша“ из Пећи
на ца Јасми на Дам ња но вић, нај у спе
шни ји спор ти ста је Алек сан дар Ђукић, 
тако ђе, из пећи нач ке сред ње шко ле, за 

нај бо љег настав ни ка физич ког вас пи
та ња у 2019. годи ну про гла ше на је 
Мили ца Ђур ђе вић, настав ник ОШ 
„Сло бо дан Бајић Паја“. За шко лу која је 
пости гла нај за па же ни је резул та те у 
про те клој годи ни на спорт ским так ми
че њи ма про гла ше на је ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“ из Пећи на ца.

У име награ ђе них при сут ни ма се на 
све ча но сти обра тио Зоран Кока но вић 
који је понео титу лу нај бо љег спорт ског 
рад ни ка у 2019. годи ни.

– У име свих награ ђе них желео да 
захва лим Општи ни Пећин ци и Спорт
ском саве зу на доби је ним при зна њи ма, 
који сигур но за сва ког од нас пред ста
вљу ју додат ну моти ва ци ју да и даље 
наста ви мо са успе шним радом. Овом 
при ли ком бих посеб но захва лио на 
напо ри ма које чини Спорт ски савез 
„Раз вој спор то ва“, уз посе бан акце нат 
на еду ка ци ју мла дих, одно сно, да децу 
од школ ског и мла ђег узра ста зајед но 
учи мо коли ко је важно да пре по зна ју 
добро би ти спор та, које ће касни је 
сигур но помо ћи да иза бе ру пра ви пут. 
Тако ђе, желео бих да захва лим мојој 
поро ди ци, при ја те љи ма и сарад ни ци ма 
из упра ве клу ба, без чије сна жне помо
ћи и подр шке не би било изво дљи во 
успе шно пред во ди ти један вели ки 
спорт ски колек тив какав је ФК „Напре
дак“ – рекао је Кока но вић.

Поред награ да нај у спе шни јим спор
ти сти ма и спорт ским колек ти ви ма „Раз
вој спор то ва“ тра ди ци о нал но награ ђу је 
и уста но ве нај за слу жни је за уна пре ђе
ње спор та у општи ни Пећин ци. Спе ци
јал ним пла ке та ма за допри нос раз во ју 
спор та награ ђе ни су Општи на Пећин
ци, Поли циј ска ста ни ца Пећин ци и 
Ловач ко дру штво „Доњи Товар ник“, а 
спе ци јал ну пла ке ту, ван кон ку рен ци је, 
ове годи не је добио Горан Сте па но вић 
као једи ни пред став ник општи не 
Пећин ци на пли ва њу за часни крст на 
Бор ков цу у Руми у јану а ру ове годи не. 
Пла ке те је уру чио пред сед ник Спорт
ског саве за Сини ша Ђокић.

Као и сва ке годи не, поред при зна ња 
нај у спе шни ји ма, Спорт ски савез је клу
бо ви ма чла но ви ма, основ ним шко ла ма 
и Пред школ ској уста но ви на поклон 
доде лио ком пле те спорт ске опре ме и 
рекви зи та, као вау че ре за купо ви ну 
сред ста ва за одр жа ва ње тере на и про
сто ри ја, које су уру чи ли пред сед ник 
Општи не мр Жељ ко Трбо вић и Сини ша 
Ђокић.

Све ча ност доде ле Годи шњих спорт
ских награ да Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“ обо га ће на је кул тур ноумет
нич ким про гра мом, током којег су 
насту пи ли чла но ви КУД „Извор Доњи 
Товар ник“ са Игра ма из Шума ди је и 
Бана та и ДННТ „Пећин ци“ са Игра ма из 
Дими тров гра да, који су побра ли ова ци
је у това р нич кој Спорт ској хали. Сво јим 
гла сом све ча ност је уве ли ча ла и мла да 
вокал на солист ки ња Тео до ра Радо са
вље вић из Шима но ва ца која је на 
почет ку про гра ма отпе ва ла наци о нал
ну хим ну „Боже прав де“, као и касни је 
током вече ри песму „Живо ти ње“.

МржељкоТрбовићиПетарПеришић
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Тргготов
напролеће
Радо ви на уре ђе њу трга у цен тру Пећи на ца 

испред Хра ма Све тог Нико ле пола ко се при
во де кра ју. По речи ма дирек то ра Јав ног 

кому нал ног пред у зе ћа „Путе ви општи не Пећин ци“ 
Миро сла ва Петро ви ћа, до сада је заме ње на ком
плет на бетон ска под ло га беха то ном и укло ње на 
је огра да око Хра ма Све тог Нико ле, а тре нут но се 
поста вља кера мич ка обло га фон та не.

– Током јану а ра је било крат ког пре ки да у раду 
због ниских тем пе ра ту ра и мра за, а већ по побољ
ша њу вре мен ских усло ва наста ви ли смо са радо
ви ма. Тре нут но је поста вља ње кера ми ке у завр
шној фази, а затим сле ди и финал но уре ђе ње 
трга, које под ра зу ме ва пушта ње фон та не у рад, 
поста вља ње клу па за седе ње, жар ди ње ра са цве
ћем, кан ти за отпат ке и расве те, чиме ћемо овај 
трг конач но учи ни ти при јат ним местом за одмор 
– рекао је Петро вић.

Укуп на вред ност радо ва на уре ђе њу трга у 
Пећин ци ма је 21,5 мили о на дина ра, од чега је 10 
мили о на издво ји ло Мини стар ство држав не упра
ве и локал не само у пра ве, док је оста так обез бе
ди ла Општи на Пећин ци из буџет ских сред ста ва.

ХАЈКАНАШАКАЛА

ПризнањеКарловчићу
Вели ка годи шња Хај ка на шака ла 

одр жа на је у општи ни Пећин ци 
23. фебру а ра. У хај ци је уче ство

ва ло око 300 лова ца, нај ви ше из 
ловач ких дру шта ва са тери то ри је 
пећи нач ке општи не, али и гости ју из 
Круп ња, Вршца и дру гих кра је ва Срби
је. Одстре ље но је седам шака ла, а 
Раде Видо са вље вић, пред сед ник 
Ловач ког удру же ња „Обед ска бара“ 
које је било орга ни за тор хај ке, каже да 
је задо во љан орга ни за ци јом и одзи вом 
лова ца, као и бро јем одстре ље них 
шака ла.

– Ова хај ка је кру на годи шње лов не 
сезо не. Лов ци су кре ну ли са чети ри 
пола зне тач ке – из Кар лов чи ћа, Аша
ње, Ога ра и Обре жа, а скуп након лова 
и све ча ни ручак се одр жа ва ју у Обре
жу, јер је у слу ча ју ове хај ке дру же ње у 
првом пла ну. Одстре ље них седам 
шака ла није лош резул тат. Наши лов ци 
су током ове лов не годи не већ одстре
ли ли 150 од укуп но 200 шака ла пла ни
ра них за одстрел и веру јем да ћемо до 
кра ја лов не годи не, 15. апри ла, испу
ни ти план, као што је то био слу чај и 
про шле годи не – изја вио је Видо са
вље вић и захва лио је пећи нач кој 
локал ној само у пра ви на томе што је 
била покро ви тељ и ове хај ке и што, 
како је рекао, подр жа ва све актив но сти 
Ловач ког удру же ња „Обед ска бара“.

Нај ви ше шака ла, чак пет од укуп но 
седам, одстре ље но је у лови шту 
Ловач ког дру штва Кар лов чић, а пред
сед ник овог дру штва Милан Сте па но
вић каже да је раз лог томе вели ки 

одзив лова ца у Кар лов чи ћу.
– Ми смо нај број ни је ловач ко дру

штво у општи ни Пећин ци, а у дана
шњој хај ци је уче ство ва ло и много 
гости ју из дру гих ловач ких дру шта ва. 
Нај бо љи одзив је био упра во код нас, а 
због кон фи гу ра ци је тере на у нашем 
лови шту, где има мо и шуме и повр ши
не под жбу њем и трња ци ма, веро ват но 
су и шака ли нај број ни ји упра во у 
нашем лови шту. Сто га не чуди што их 
је овде нај ви ше одстре ље но – рекао је 
Сте па но вић.

На све ча но сти након лова уру че не 
су захвал ни це сви ма који су допри не ли 

успе шној орга ни за ци ји хај ке. Захвал
ни ца за допри нос изград њи и адап та
ци ји ловач ких домо ва доде ље на је 
Општи ни Пећин ци, а у име пећи нач ке 
локал не само у пра ве захвал ни цу је 
при мио пред сед ник Општи не мр Жељ
ко Трбо вић. Захвал ни ца за нај бо љу 
орга ни за ци ју хај ке и за нај ве ћи број 
одстре ље них шака ла при па ла је 
Ловач ком дру штву Кар лов чић, а за 
уче шће у хај ци са пси ма гони чи ма 
захвал ни цу је доби ло госту ју ће Ловач
ко дру штво Кру пањ. При зна ња су уру
че на и свим лов ци ма који су одстре ли
ли шака ла у овој хај ци.

РадеВидосављевићиМиланСтепановић
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„Мојлетјемогућ“
„Moj лет је могућ“ назив је књи ге 

Зори це Петро вић из Инђи је. Књи га је 
про мо ви са на 25. фебру а ра у Зави чај
ном музе ју у Руми. Ујед но, ово је био и 
први од пре ко 40 про гра ма које је ова 
уста но ва кул ту ре пла ни ра ла да одр жи 
током ове годи не. Дирек тор ка Зави чај
ног музе ја у Руми Бра ни сла ва Коње вић 
каже да аутор ка Зори ца Петро вић ради 
фрак та ле, ликов не црте же, који има ју 
сво ју пси хо ло шку поза ди ну, јер се на 
осно ву њих про у ча ва онај који их ради.

– После про мо ци је, одр жа ли смо и 
ради о ни цу у којој су уче ство ва ли кори
сни ци из ГЦ „Срем“. Могу да кажем да 
ће упра во Герон то ло шки цен тар „Срем“ 
бити ове годи не носи лац мани фе ста
ци је „Музе ји за 10“, која се одр жа ва у 
мају, пошто је ове годи не тема упра во 
раз ли чи тост и спа ја ње. Са њима има
мо и од рани је добру сарад њу, па смо 
их позва ли да буду уче сни ци ове ради
о ни це – каже дирек тор ка Бра ни сла ва 
Коње вић.

Зори ца Петро вић, педа го шки ња и 
пси хо ло шка савет ни ца из Инђи је, бави 
се раз ли чи тим видо ви ма тера пи је, а 
ради како са одра сли ма, тако и децом 
и њихо вим роди те љи ма. Она је аутор
ка и неко ли ко књи га и при руч ни ка које 
се кори сте у шко ли, посеб но о толе ран
ци ји, али је ово прва књи га где се она 
поја вљу је као при ре ђи вач.

– То су при че које су људи напи са ли 
о томе како су дожи ве ли и кроз какве 
су про це се про ла зи ли, и шта су им 
били исхо ди када су црта ли фрак тал не 
црте же. Књи га про ис ти че из моје прак
се. Ради се јед на сери ја црте жа. Тај 
циклус под ра зу ме ва 21 цртеж и то је 

основ ни тера пиј ски циклус. Црта се по 
одре ђе ним пра ви ли ма, црта ју се лини
је, мре же, а не под ра зу ме ва се сли кар
ско зна ње. Кад се те лини је и мре же 
нацр та ју, кори сни ци их боје. Боје има ју 
сво ју вибра ци ју и фре квен ци ју, делу
ју на наш ум, на мозак, отва ра ју нове 
синап се, а тиме шири мо свој ум и види
ке. Тиме, као и одре ђе ним тех ни ка ма, 
под сти че мо нека наша добра ста ња и 
раз ви ја мо потен ци ја ле, балан си ра мо 
неке наше там не сен ке и потен ци ја
ле – гово ри о овим црте жи ма Зори ца 
Петро вић.

Зада так фрак та ла (изломљена ли
нија) је да осве тли наше там не стра
не, да се суо чи мо са њима и тако их 

пре ва зи ђе мо, како би нам било боље. 
Зори ца каже да код неких људи та про
ме на иде брже јер су дошли спрем ни, 
а дру ги ма тре ба мало више вре ме на. 

– Ако ништа дру го, опу сте се кад 
црта ју и боје и осе ћа ју се тако боље, 
сми ре ни је, сни зи им се крв ни при ти
сак, јави се осе ћај само по у зда ња... Не 
зна мо шта ће се деси ти до кра ја. Да 
се баве живо том из пози ци је дете та, 
лагод ни је, опу ште ни је... Ми одра сли 
дефи ни тив но вео ма озбиљ но схва
та мо живот – исти че Зори ца и дода је 
да на про мо ци ји књи ге увек буду орга
ни зо ва не и ради о ни це, како би људи 
виде ли како то изгле да.

 С.Џ.

БраниславаКоњевићиЗорицаПетровић

„Девојчицаикоњић“
Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој

ко вић“ из Руме орга ни зо ва ла је 27. 
фебру а ра про мо ци ју књи ге за децу 

Љиља не Дуга лић под нази вом „Девој
чи ца и коњић“ пред рум ским основ ци
ма. Ову књи гу је обја вио „Срп ски сион“ 
из Срем ских Кар ло ва ца и часо пис за 
децу „Све то сав ско звон це“ СПЦ са бла
го сло вом вла ди ке Васи ли ја, а уред ник 
књи ге је Јован Јова но вић, сада шњи 
рек тор Кар ло вач ке бого сло ви је.

– Књи га је наме ње на деци, а глав ни 
лик је девој чи ца Мила која поста вља 
сво јим роди те љи ма гото во фило зоф
ска пита ња. То су она пита ња која 
само деца чисте душе могу да поста
ве сво јим роди те љи ма и да их оста ве 
изне на ђе ним пред дуби ном тих пита
ња на које мора ју дати одго вор. Роди
те љи мора ју бити спрем ни да свом 
дете ту дају одго вор, јер је то део њихо
вог вас пи та ва ња дете та – каже аутор
ка Љиља на Дуга лић.

Љиља на каже да живи у уве ре њу да 
су писци за децу сарад ни ци роди те
ља у вас пи та ва њу деце и сто га мора ју 
има ти јед ну јасну и стро гу меру у тема
ма које обра ђу ју и не сме ју да одма жу, 
већ пома жу роди те љи ма.

Мила је девој чи ца пред школ ског 
узра ста, пре па мет на је и она поста
вља вео ма озбиљ на пита ња сво јим 
роди те љи ма. У књи зи се намер но не 
поја вљу ју учи те љи и настав ни ци да би 
се иста као тај пре су дан однос роди те
ља и деце.

Љиља на Дуга лић пише књи ге за 
децу, али и за одра сле. До сада је има
ла три про мо ци је сво јих књи га у Руми, 
а лане је про мо ви са ла свој роман 
за одра сле „На оба ли“, који је писан 
у фор ми испо ве сти мај ке дете та са 
инва ли ди те том. Аутор ка је и добит ни
ца „Андри ће ве награ де“ за сво ју збир
ку при ча.

С.Џ.
ЉиљанаДугалић
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Нестали–насталиград
На годи шњој изло жби „Арт Цен та

ра“ из Бео гра да за 2019, под 
нази вом „Арт Ква драт“, која је 

„путо ва ла“ кроз десе так гра до ва Срби
је, гла со ви ма публи ке  за нај бо љи иза
бран је рад наше сугра ђан ке Маје 
Сисо је вић, по зани ма њу архи тек те, 
која се у сло бод но вре ме бави сли кар
ством. О томе, али и о неким чуд ним 
поду дар но сти ма, које су можда и осво
ји ле срца публи ке широм земље 
нешто више ће нам рећи сама аутор ка 
награ ђе ног рада „Неста линаста ли 
град“.

УписалистеизавршилиАрхитек
тонскифакултетуБеограду,потом
се запослили. Ипак, остојала је
љубавпремасликарству.

– Љубав пре ма сли кар ству је увек 
посто ја ла у мом живо ту. И поред тога 
што смо има ли неко ли ко пред ме та  
веза них за умет ност, факул тет је ипак 
више инже њер ски настро јен. Тако сам 
ја увек пра ви ла неки баланс изме ђу 
инже њер ства и умет но сти, пре све га 
пара лел ним бавље њем, поред архи
тек ту ре и сли кар ством  и пра ће њем 
деша ва ња у умет но сти код нас и шире.

Врлобрзостепочелидаучеству
јетенаконкурсималиковнеуметно
стиинатајначинизлажетеипрати
теактуеланликовниживот.

– Бавље ње сли кар ством  је прво 
било врло лич но и за сво ју душу, а 
онда су пола ко сти за ли и пози ви за 
уче шћа на кон кур си ма, изло жба ма, 
ликов ним коло ни ја ма. Неки пери о ди 
бавље ња умет но шћу су били више, 
неки мање  интен зив ни, јер сма трам 
да  не тре ба нешто ради ти  на силу, 
већ из љуба ви и лич ног надах ну ћа. 
Ликов на деша ва ња  редов но пра тим, 
јер нам пру жа ју  могућ ност сусре та не 
само са радо ви ма и трен до ви ма,  већ 
и са умет ни ци ма, што је увек дра го це
но за раз ме ну мишље ња и иску ста ва. 

Гласовима публике освојили сте
првоместонаизложбикојујеорга
низовао„АртЦентар“изБеограда.
Окаквомпројектујереч?

– „Арт Цен тар“ редов но орга ни зу је 
годи шњи кон курс, под нази вом „Арт 
Ква драт“. Након жири ра ња изло жба  
„путу је“ по десе так и више гра до ва у 
Срби ји, где у врло лепим амби јен ти ма 
и изло жбе ним про сто ри ма  посе ти о ци 
има ју при ли ке да виде изло жбу, али и 
да дају сво је гла со ве, што је вео ма  
зани мљи ва иде ја. Мој рад   је допро до 
публи ке и осво јио гла со ве, што ми је 
посеб но дра го,  јер је сти гло од публи
ке, као нај стро жег кри ти ча ра. Отва ра
ње је било у Новом Саду, а затим је 
изло жба путо ва ла у При бој, Чаје ти ну, 
Субо ти цу, Голу бац, Зре ња нин, Бечеј, 

Србо бран, Нову Варош, а затва ра ње и 
доде ла награ да су упри ли че ни у Бео
гра ду.

НијенеобичноштоВасинтересу
ју, као архитекту  урбани мотиви,
грађевинеиутврђениградови.

– Нај че шћи  моти ви на мојим радо
ви ма су   упра во веза ни за архи тек ту
ру. Поне кад ми амби јент „дик ти ра“ 
аде кват ну тех ни ку, како би се нај бо ље 
пости гао лич ни дожи вљај. Изу зет но 
волим цртеж, али где осе тим да  је 
нео п хо дан уплив боје наста ју и радо ви 
у пасте лу, акри лу и уљу. Моти ви су  
поне кад реал ни, а нај че шће плод има
ги на ци је. Тако је настао и циклус који 
ства рам, већ неко ли ко годи на са урба
ним моти ви ма, под нази вом „Гра до ви“.

Ваш победнички рад, иако неве
ликих димензија освојио је срца
публике,делујућиимпресивноеле
ментимаархитектуре,тачнијезиди
намаЈерусалима.

– На овом раду мно го тога је спо је но  
у једнстве ну цели ну, пре све га про стор 
и вре ме. За мене је то нешто посеб но, 
јер су се спо ји ли има ги на ци ја и реал
ност, коју ћу тек касни је пре по зна ти. 
Рад сам назва ла „Неста ли  наста ли 

град“, само наго ве шта ва ју ћи да би то 
могао бити Јеру са лим.

У сликарској пракси најтеже је
насликати ноћни пејсаж. Одакле
идејадасеокушатеутомзахтевном
изазову.

– Сли ка ње ноћ ног при зо ра је нешто 
инту и тив но, уно си ми хар мо ни ју и сми
ре ње, а исто вре ме но ути че на дина
мич ност ком по зи ци је,  уко ли ко је то 
нпр. тму р но небо, олу ја и сл. Мно ги 
радо ви које радим  су упра во  са там
ни јом поза ди ном  или ноћ ним при зву
ком. Мислим да тиме, запра во боље и 
кон струк тив ни је при ка зу јем  глав ни 
мотив,  који је увек у све тло сти, али и 
задр жа вам  хар мо ни ју.

Приликомнедавногходочашћапо
Светој земљиприметилистедасе
мотиви са Ваших слика необично
подударајусастварнимзидинамаи
кулисамаЈерусалима.

– Упра во тако, то је било див но иску
ство. У момен ту када смо ста ли испред 
зиди на ста рог Јеру са ли ма, мени се 
изне на да пре до чи ла нео бич на слич
ност са мојим сли ка ма. Запра во, све 
те зиди не, утвр ђе ња, куле са мојих 
сли ка су упра во овде биле на јед ном 
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УДРУжЕЊЕСРПСКОРУСКОГПРИЈАТЕЉСТВА„ШИД“

Нераскидивевезе
У скло пу про сла ве обе ле жа

ва ња зајед нич ких вер ских 
пра зни ка срп ског и руског 

наро да Беле покла де – Масле ни
ца, Удру же ње срп скоруског при
ја тељ ства „Шид“, орга ни зо ва ло 
је у субо ту 29. фебру а ра изло жбу 
сли ка и фак си ми ла доку ме на
та под нази вом „Срп ска пра во
слав на црква и руска еми гра ци
ја 1920–1940. годи не“. У згра ди 
вла ди чан ске рези ден ци је СПЦ 
поста вље но је 15 паноа са фото
гра фи ја ма и доку мен ти ма који 
при па да ју том пери о ду.

– Ова изло жба је зна чај на јер 
ове годи не обе ле жа ва мо 800 
годи на посто ја ња Срп ске пра во
слав не цркве, 100 годи на обје ди ња ва ња 
Срп ске пра во слав не цркве и 100 годи на 
отка ко су сти гле прве избе гли це из тада
шње цар ске Руси је. Људи који су сти гли 
на наше под руч је са сво јим све штен
ством дошли су овде где су наи шли на 
отво рен при јем од стра не Срп ске пра
во слав не цркве и држав них инсти ту ци
ја. Овде су били при мље ни као бра ћа 
и осе ћа ли су се као код сво је куће. Ова 
изло жба баш о томе гово ри и посве ће
на је при ка зи ва њу одно са Срп ске пра
во слав не цркве и руског све штен ства 
које је мора ло да напу сти сво ју земљу. 
Људи који су тада дошли, дали су вели

ки допри нос у обла сти ма као што је 
архи тек ту ра, инже њер ство, у обла сти 
кул ту ре. Огром ни је допри нос беле еми
гра ци је, а везе изме ђу црка ва су поста
ле бли же и ква ли тет ни је – рекао је Мићо 
Ђукић, пред сед ник Удру же ња.

Изло жбу је при пре мио дирек тор архи
ва Срп ске пра во слав не цркве Радо мир 
Пили по вић, а посе ти о ци је могу погле
да ти до 6. мар та. У умет нич ком про гра
му уче ство вао је хор „Тамја ни ка“, уче
ни ци Основ не шко ле „Вук Кара џић“ из 
Ада ше ва ца и чла но ви Срп ског кул тур
ноумет нич ког дру штва „Све ти Сава“. 

 Д.Попов

МићоЂукићнаотварањуизложбе

месту. Иако су сли ке ства ра не кроз 
машту, овде сам дожи ве ла да оне ожи
ве и видим их као ствар не. Посеб но и 
једин стве но иску ство, као и чита во 
ходо ча шће по Све тој Земљи.

По повратку сте осмислили пре
зентацију са слајдовима о свом
ходочашћупоместимапознатимиз
хришћанскеисторије.

– Иде ја је дошла спон та но на самој 
доде ли награ де, јер су се отво ри ла 
мно га пита ња која нас све инте ре су ју, 
а веза на су за Све ту Земљу. Радо сам 
при хва ти ла позив „Арт Цен тра“  да 
тиме само надо гра дим запо че ту тему 
и пре не сем бар део оно га што сам 
дожи ве ла при сусре ту са древ ним 
мести ма. Оби ла зак аутен тич них места 
је заи ста ходо ча шће кроз вре ме и при
ли ка да осе тим част, што сам удо сто је
на да их лич но посе тим и  дожи вим. 
Пре зен та ци ју дожи вља вам као надо
град њу и поку шај да свој дожи вљај 
пре не сем и дру ги ма. Поен ту видим 
упра во у томе, да не задр жи мо иску
ство само за себе, већ да га поде ли мо 
са дру ги ма  и тиме уве ћа мо радост.

Запослени сте у фирми, чије
пословање сешири и ван граница
нашеземљенапројектеурегиону.

–Радим као архи тек та  на посло ви
ма про јек тан то ва ња и упра вља ња 
инве сти ци ја ма. Већим делом су то 
енте ри је ри за послов не про сто ре, али 
и дизајн наме шта ја и ства ра ње визу
ел ног иден ти те та. Издво ји ла бих један 
од про је ка та, који сам води ла као 
коор ди на тор и део кре а тив ног тима на 
енте ри је ри ма про дав ни ца „the SPОТ“, 
који су изве де ни у Срби ји и реги о ну. 
Честа су и путо ва ња, која са собом 
носе и нова сазна ња о трен до ви ма у 
архи тек ту ри, али и сусре те са зани
мљи вим и кре а тив ним људи ма. 

Вашпосаојеизузетнозахтевани
одговоран. Како налазите времена
засликање?  

– Воле ла бих да имам више вре ме
на за сли кар ство. Међу тим, сли ке 
првен стве но ства рам у гла ви и срцу, 
раз ми шљам и ком би ну јем, тако да оне 
гото во буду спрем не да се у повољ ном 
момен ту пре не су на плат но, папир или 
дру ги мате ри јал. Тиме доби јам на вре
ме ну. Не ства рам мно го, али гле дам 
да то буду добри и цело ви ти  радо ви.  

Показалистесвојимпримеромда
се личном иницијативом може
достатогаурадити.

– Сма та рам да ако учи ни мо и мало 
дело, али које је на добро бит неком 
или нама сами ма, већ смо учи ни ли 
нешто вред но пажње. Тре ба само 
истра ја ти и сва ким даном,  са опти ми
змом  тру ди ти се да чини мо нај бо ље 
што може мо. Као људи често гре ши мо 
и пада мо, али мора мо и да уста је мо. 
Тре ба да се тру ди мо да увек напре ду
је мо, јер труд се увек испла ти, не само 
нама, већ и они ма, који су око нас.

М.Вукајловић

Слу жба за при вре ду и локал ни еко ном ски раз вој Општин ске упра ве 
општи не Ириг,  у  скла ду  са  чла ном 29. Зако на о про це ни ути ца ја на живот
ну сре ди ну  (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 36/09) обја вљу је 

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОПОСТУПКУОДЛУЧИВАЊАОПОТРЕБИПРОЦЕНЕ

УТИЦАЈАНАжИВОТНУСРЕДИНУ
Слу жба за при вре ду и локал ни 

еко ном ски раз вој Општин ске упра ве 
општи не Ириг, на осно ву уред но 
под не тог зах те ва носи о ца про јек та 
‘’Tелеком Срби ја’’ а.д., Бео град, ул.  
Таков ска бр. 2 број 02501212020 
од 06.01.2020.годи не, спро ве ла је 
посту пак одлу чи ва ња о потре би 
про це не ути ца ја про јек та  ‘’БАЗНЕ 
СТА НИ ЦЕ МОБИЛ НЕ ТЕЛЕ ФО НИ
ЈЕ ‘’SMVrd nik Hotel Pre mi er Aqua’’  
SMU126/SMО126’’ на живот ну сре
ди ну, чија се реа ли за ци ја пла ни ра 
на ката стар ској пар це ли 363/1 К.О. 
Врд ник.  По спро ве де ном поступ ку 
доне то је реше ње бр. 025012/2020 
од 28.02.2020. годи не којим је утвр
ђе но да за пред мет ни про је кат није
потребна процена утицаја на 
живот ну сре ди ну, али се одре ђу је 
носи о цу про јек та да обез бе ди одго
ва ра ју ће мере које се под ра зу ме ва ју 
у току град ње  и екс пло а та ци је 
објек та у скла ду са зако ном и дру
гим про пи си ма.

Доне то реше ње засни ва се на 

ана ли зи зах те ва носи о ца про јек та и 
пода та ка о лока ци ји, карак те ри сти
ка ма и могу ћим ути ца ји ма про јек та 
на живот ну сре ди ну, при чему су 
узе ти у обзир  про пи са ни кри те ри ју
ми за про јек те наве де не у Листи II 
Уред бе о утвр ђи ва њу листе про је ка
та за које је оба ве зна про це на ути
ца ја и Листе про је ка та за које се 
може зах те ва ти про це на ути ца ја на 
живот ну сре ди ну (‘’Слу жбе ни гла
сник РС’’, број 114/08), 12. Инфра
струк тур ни про јек ти 13)Теле ко му и
ни ка ци о ни објек ти мобил не теле фо
ни је (базне радио ста ни це) ефек
тив не изре че не сна ге више од 250W.

Про тив овог реше ња заин те ре со
ва на јав ност, орга ни и орга ни за ци је 
могу изја ви ти жал бу Покра јин ском 
секре та ри ја ту за урба ни зам и зашти
ту живот не сре ди не из Новог Сада, 
путем овог орга на у року од 15 дана 
од дана обја вљи ва ња овог оба ве
ште ња.

Службазапривредуилокални
економскиразвој
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(16)
АНТУНГУСТАВМАТОШ

Пише:ДрСнежанаБулат

„Буњевацпоријеклом,
Сремацродом,
аЗагрепчанинодгојем“
Антун Густав Матош рођен је у 

Товар ни ку, 13. јуна 1873. „’Овај 
ваш мали бит ће вели ки човјек, 

њего во ће се име мно го спо ми ња ти, 
али – мно го ће и трпје ти’. То је рекла 
Мато ше вој мај ци Мари ји, по њези ним 
вла сти тим рије чи ма (у јед ном интер
вју; Новости, 1941.), баби ца која је 
бдје ла над овим поро дом и при ми ла 
ново ро ђен че“ (Јел чић). Како је сам 
гово рио био је „Буње вац пори је клом, 
Сре мац родом, а Загреп ча нин одго
јем“ (Чолак). У Загре бу се шко ло вао. 
Као гим на зи ја лац био је врло духо вит. 
Јед ног дана за вре ме наста ве про фе
сор је ухва тио Мато ша како чита испод 
клу пе књи гу. И вик ну: „Ти, факин један, 
а кај то читаш?“ Матош је након тога 
пока зао јед ну Бај ро но ву и јед ну Шек
спи ро ву књи гу и одго во рио: „Ја нисам 
факин. Факи ни не сје де у дру штву Бај
ро на и Шек спи ра“ (Ора хо вац). Због 
недо вр ше не Гим на зи је про пао му је и 
поку шај сту ди ја на Вој новете ри нар
ском факул те ту у Бечу, сто га се посве
тио књи жев но сти и музи ци. Као први 
хрват ски про фе си о нал ни писац, поне
сен почет ним успе хом у тада пре сти
жном часо пи су Виенац, одлу чио је да 
живи од писа ња. Сво јим поет скосати
рич ним сти лом писао је есе је, путо пи
се, фељ то не, кри ти ке, освр те и члан ке 
за књи жев не часо пи се и нови не у Бео
гра ду, Сара је ву, Рије ци и Загре бу 
(Бран чић). Овом при ли ком скре ће мо 
пажњу на њего ва дела: Иверје (1899), 
Ново иверје, (1900), Уморне приче 
(1909), Наши људи и крајеви (1910), 
Печалба (1913), те на неза бо рав не 
песме: Мора, Ноттурно, Јесењевече, 
Утјеха косе и др. Након Мато ше ве 
смр ти, остао је зна ча јан број нео бја
вље них тек сто ва, који су при ку пље ни 
и обја вље ни у Сабранимдјелима, која 
су изи шла у раз до бљу од 1935. до 
1940.

Осам месе ци, два де се то го ди шњи 
Матош про вео је у вој ној слу жби у 
Кутје ву. Пре ме штен је у Пот ки вач ку 
шко лу у Загре бу. Годи не 1894. дезер
ти рао је, па је био при мо ран да напу
сти Хрват ску и побе гао је у Срем. 
Ухва ћен је и заро бљен у Срем ској 
Митро ви ци као вој ни бегу нац, ода кле 
бива пре ме штен у Петро ва ра дин ску 
твр ђа ву. Међу тим, Матош успе ва да 
побег не из затво ра у Бео град. О свом 
бегу, изме ђу оста лог, пише у Успоме-

нама: Побје ћи одлу чих тек два сата 
при је чина. При чам ту позна ту при чу 
јер сам имао доса да оби чај мисти фи
ци ра ти љубо пи тљи ве људе и јер су се 
о том бије гу штам па ле невје ро јат не 
вер зи је, нпр. да сам са Вара ди на ска
као у Дунав, да су за мном пуца ли и да 
сам тако допли вао у Бео град. Јед ног, 
дакле, јутра, кон цем сеп тем бра 1894, 
ври је ме се раз и гра ло, сун це је сину ло, 
а ја посма трах кроз решет ку сјај не и 
црве не нијан се на хрп ту офи цир ског 
коња који је мир но пасао тра ву, а 
поред њега легао нау знак „фуре шец“, 
скло пио очи и запје вао. Сје тио сам се 
на дугач ку зиму, на само ћу међу тим 
гроб нич ким зиди на ма, на сра мо ту. Нај
ви ше ме мучи ло што нисам смио 
мисли ти, чита ти, па да ћу иза ћи из те 

људ ске сра мо те као кре тен, иди от, 
кука ви ца, кан ди дат за про па ли цу. 
Одлу чих побје ћи, још данас, што при
је, одмах, умак ну ти или поги ну ти. Тре
ба ло је угра би ти зго дан час и стрг ну ти 
у тре ну када је там ни чар са мом ци ма 
нај да ље од там нич ког изла ска, и шмуг
ну ти на ход ник у момен ту када ми је 
вој ник окре нут леђи ма. Моја суд би на и 
добра сре ћа је хтје ла да сам све те 
момен те могао упо три је би ти. Наш 
стол одгу рао сам при је наред ни ко вог 
дола ска дија го нал но од вра та у нај у
да ље ни ји ћошак и, када је за там ни ча
ром ушао посљед њи момак са хра ном, 
шмуг нем на ход ник и опа зим да вој ник 
стра жар шета горе, не пре ма мени. 
Док још није сти гао до гор њег сто же ра 
од град ске капи је, дотр чао сам до дру

АнтунГуставМатош(Википедија)
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ге, изла зне бедем ске капи је, пре шао 
сам ћупри ју и на сун цем оба сја ном 
путу срет нем (малум омен!) бабе ти ну 
с кор пом и сун цо бра ном. Ста за сре
ћом закре ће и губи се иза зидо ва, и 
тако ме са град ске капи је не мога ху 
опа зи ти евен ту ал ни гони о ци. Ско чим у 
један јен дек, при је ђем пре ко два, три 
све нижа и нижа беде ма и нађем се на 
ста зи што води на ново сад ски мост. 
Заву чем се у дунав ски врбак, и када се 
нађох на мосту, забру ја ше ново сад ска 
и вара дин ска поднев на зво на. Ћупри ја 
врви од сви је та, нај ви ше вој ни ка. 
Усред моста срет нем офи ци ра ауди то
ра који ме при мио; тако смо про шли 
један поред дру го га да ме није могао 
видје ти због сту по ва што дије ле кол
ски пут од пје шач ко га. Ције лим путем 
се нисам окре нуо. На леђи ма сен за ци
ја као да ме неко ли ко добрих стри је ла
ца узе ло на нишан“. Матош је сти гао је 
у Бео град. Бавио се нови нар ством и 
сви рао вио лон че ло у бео град ским 
орке стри ма. Бора вио је у Мин хе ну, 
Бечу, Жене ви и у Пари зу. У Пари зу су 
наста ла Мато ше ва вео ма успе шна 
дела. Из Пари за је писао кра љу Фра
њи Јоси пу I мол бу за поми ло ва ње. 

О свом сину, мај ка Мато ша је кази
ва ла: „Он није мно го пола гао ни на 
вањ шти ну, иако је пазио на чисто ћу 
тије ла. Сје ћам се, да сам му јед ном 
при ли ком у Загре бу дала новац да 
купи ново оди је ло. Трго вац је од њега 
затра жио адре су, да му ново оди је ло 
испе гла но поша ље кући. Али Густл је 
неис пе гла но оди је ло одмах наву као, 
дошао кући и у новом оди је лу легао на 
диван, да чита. Упи та ла сам га, гдје је 
оста вио ста ро оди је ло, да га уре дим. 
Одго во рио је да га је дао првом сиро
ма ку, кога је сусрео“.

Из Пари за вра ћа се у Бео град 1904. 
Чети ри годи не касни је бива поми ло
ван и сти же у Загреб. Годи не 1909. 
Матош је под нео мол бу за учи тељ ско 
место, па га је Земаљ ска вла да поста
ви ла за при вре ме ног учи те ља Ниже 
пуч ке шко ле, с допу стом да може у 
про ле ће 1909. да пола же испит на 
Вишим пуч ким шко ла ма. Морао је да 
пола же немач ки, фран цу ски и хрват
ски језик пред оформ ље ном коми си
јом. Нази ва ју ћи себе Веле у че ни, 
Матош је опи сао овај дога ђај на сле
де ћи начин: „Бје жао сам из вој нич ких 
твр ђа ва и уза, сва ђао сам се са пола 
хрват скосрп ског наро да, пре ла зио 
сам гра ни це са туђим пут ни ца ма, 
напа да ху ме апа ши ножем и револ ве
ром, позна вао сам теско бу пред људи
ма и мизе ри ја ма глад не суд би не, али 
тога стра ха, те несре ће, те срце дра па
тељ но сти, као ти испи ти, нисам дожи
вио“ (Анегдотеонашимкњижевници-
ма).

Иза овог позна тог бое ма, оста ли су 
мно ги запам ће ни дога ђа ји. Тако је, 
реци мо, за вре ме свог борав ка у Пари
зу, пијан оти шао у Музеј, не би ли про
на шао потреб не еле мен те за чла нак 
који је тре ба ло да поша ље листу 
Обзор из Загре ба. Чим је сту пио у 

Музеј, зау ста вио се пред ста рим огле
да лом и почео је да раз ми шља. Дуго је 
посма трао себе, затим је иза шао, узео 
из џепа блок и запи сао: „Сала при ула
зу. Гла ва пија ни це непот пи са на. Мно го 
карак те ра. Нос црвен и запа њу је стра
шно шћу као и глу пом физи о но ми јом. 
То мора да је пор трет при ро де, јер сам 
ту њушку већ негде видео“. Волео је 
поне кад да изми шља и зада је сво јим 
позна ни ци ма нове нео бич не заго нет
ке. Тако је јед ном упи тао свог при ја те
ља да пого ди сле де ћу заго нет ку: „У 
јед ну рупу уђеш, на дви је изи ђеш, кад 
мислиш да си изи шао онда си тек уну
тра! Шта је то?“ При ја тељ одго во ри: 
„Не знам“. На то ће Матош: „Сасвим је 
про сто, па чак ши ре“. У Пари зу је често 
оста јао без нов ца, а поне кад је чак и 
гла до вао. Тих дана шетао је по Монт
мар ту у тра га њу за знан цем који би 
могао да му пла ти ручак. Јед но га дана 
је срео Матош, на Монт мар ту, свог 
бра та Лео на и музи ча ра Ткал чи ћа. 
Упи тао је Матош: „Деч ки, има те ли 
новац?“ Ткал чић је одго во рио: „Ја 
имам десет фра на ка“. Леон је казао: 
„А ја имам два на ест“. На то Матош 
рече: „Но, деч ки, кад је тако, ја вас 
пози вам на ручак“. Нерет ко је ужи вао у 
добрим пићи ма. Јед но вече је дуго 
седео и пио, затим је устао, мало је 
про ше тао, а потом је поно во сео за 
исти сто. Тада га упи та један од гости
ју: „Па зар нисте већ доста пили?“ А 
Матош одго во ри: „О, шта ја знам! Мој 
желу дац има врло сла бо пам ће ње.“ 
Често је Матош посе ћи вао ста ру гости
о ни цу код Жага ри це у Гор њем гра ду 
где је дру го вао са Тка ли чи ћем. Нерет
ко је гово рио о фран цу ској књи жев но
сти што је Ткал чи ћу било при лич но 
досад но. Јед ном је спо ме нуо свог оми
ље ног писца Баре са, а Ткал чић га је 
пре ки нуо нестр пљи во: „Та пусти већ 
јед ном тога сво га Баре са. Па што је он 
тако важно га напи сао? Молим те, тог 
Дон Кихо та и ништа више.“ Усклик ну 
Матош: „Али Барес није напи сао Дон 
Кихо та.“ На ово ће Ткал чић: „Но, ето 
видиш! Чак ни то није напи сао. Па што 
онда толи ко гово риш о њему?“. У дру
штву књи жев ни ка који су се оку пља ли 
око Мато ша посто јао је оби чај да један 
дру гог опту жу ју за пла ги јат. Тако је сам 
Матош твр дио да га је у сти хо ви ма 
покрао Ује вић и Визнер а Визнер је 
твр дио да га кра де Полић. Јед ном је 
пре тио да ће Поли ћа пре да ти поли ци ји 
јер му је украо две риме. До при ја ве 
ипак није дошло пошто се у оно вре ме 
није могао наћи није дан поли циј ски 
чинов ник који би про це нио вред ност 
укра де не ства ри. Тин Ује вић казао је 
јед ном Кре ши Кова чи ћу: „Ипак мораш 
при зна ти, нај зад да си ти у сво ме 
писа њу украо ције лу моју духо ви тост.“ 
Кова чић је одговориo: „Пот пу но при
зна јем што се нај бо ље види по томе 
да је ти више уоп ће немаш“ (Анегдо-
теонашимкњижевницима).

Овај свет, Матош је напу стио тешко 
боле стан. Пре ми нуо је од рака грла у 
Загре бу, 17. мар та 1914. годи не.
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МАНАСТИРБЕОЧИН

Фрушкогорскирајскиврт
Бео чин ски мана стир је сме штен 

изме ђу два бре га обра сла густом 
шумом на север ној пади ни Фру

шке горе. Нала зи се у бли зи ни села 
Бео чин и посве ћен је  Ваз не се њу 
Господ њем.  То је жен ски мана стир, 
који тре нут но има једа на ест мона хи
ња. Вре ме њего вог настан ка није тач но 
утвр ђе но. Поми ње се у тур ским ката
стар ским књи га ма 1566. годи не, али 
се сма тра да је мана стир и ста ри ји. 
Бео чин ски мана стир је познат по чудо
твор ној ико ни Мај ке Бож је, а у њему се 
нала зе и мошти вла ди ке Вар на ве. Тако
ђе, кра си га диван врт који је про јек то
ван по узо ру на парк двор ца Вер сај. 
Током Дру гог свет ског рата на месту где 
се нала зи мана стир Бео чин посто ја ла 
је пар ти зан ска бол ни ца, затим бол ни ца 
за плућ не боле сти, а јед но вре ме ту је 
био сме штен и део Архи ва Вој во ди не. 
Нај мла ђа мона хи ња Вар ва ра, која је у 
мана сти ру већ 14 годи на, за наше нови
не каже да се у окви ру мана сти ра нала
зи глав на црква посве ће на Ваз не се њу 
Господ њем.

–Гра ђе на је од 1732. до 1740. годи не. 
То су били нај круп ни ји радо ви, а током 
целог 18. века је сре ђи ва на. Поред 
ње се нала зи јед на мала црква, која је 
посве ће на вла ди ци Вар на ви Насти ћу. 
Кти тор је Ново са ђа нин Мир ко Дубро ја. 
Током Вели ке сео ба Срба под вођ ством 
патри јар ха Арсе ни ја III Чар но је ви ћа, 
дошли су мона си из мана сти ра Раче, 
који су насе ли ли Сен тан дре ју и били су 
у Будим ској епар хи ји. Они су тра жи ли 
да насе ле напу ште ни мана стир Бео чин 

и при ми ли су отво ре но писмо од пар
три ја ха Арсе ни ја у којем су и доби ли 
дозво лу. Кад су дошли, зате кли су малу 
каме ну цркву, која је била кроз сво
ју исто ри ју руше на и паље на. Они су 
је потом скроз сру ши ли и поред ње су 
сагра ди ли јед ну малу дрве ну цркву. Од 
тог вре ме на почи ње пре по род гра ђе ње 
вели ке цркве, кона ка, док није све пот
пу но сагра ђе но како би доби ло ова кав 
сада шњи изглед, каже Вар ва ра. 

Мана стир Бео чин је, сва ка ко, обе
ле жи ла игу ма ни ја Ека те ри на, која је 
дав не 1968. годи не са сво је две сестре 
Мари ном и Вар ва ром дошла у мана
стир. Игу ма ни ја Ека те ри на (Ката ри на 
Радо са вље вић) је рође на 14. јану а ра 
1934. у селу При че ви ћу, код Ваље ва, 
а са 16 годи на је оти шла у мана стир 
Ћели је. Заси гур но је да мана стир Бео
чин данас изгле да као рај ски врт упра
во њеним зала га њем. Ина че, игу ма ни ја 
Ека те ри на је и добит ни ца Окто бар ске 
награ де Општи не Бео чин из обла сти 
кул ту ре.

– Њихо вим дола ском, мана стир Бео
чин поста је жен ски мана стир. Игу ма ни
ја Ека те ри на је про шле годи не у новем
бру пре ми ну ла и оста ви ла је вели ки 
траг. Игу ма ни ја је са сво јим сестра ма 
допри не ла да мана стир буде још леп
ши, каже Вар ва ра. 

У дру гом делу мана стир ског има
ња нала зи се пре леп врт. Поред њега, 
мана стир је познат и по чудо твор ној 
ико ни Мај ке Бож је, која ста ра око 500 
годи на. 

–Парк је рађен по моде лу на фран

цу ске пар ко ве. Ради ли су га инже ње ри 
који су про јек то ва ли парк дво р ца Вер сај 
и кажу да је у сво је вре ме био један од 
нај леп ших у нашој земљи. Гео ме триј ски 
је био пот пу но пре ци зно испро јек то ван. 
Задр жао је сво ју лепо ту, али не изгле да 
као пре. Сва ка ко, мана стир је спе ци фи
чан по чудо твор ној ико ни Мај ке Бож је. 
Има мно го чуда која се везу ју за њу. 
Мно го људи дола зи да се помо ли, мно го 
је измо ље не деце, исце ље ња у тешким 

Врткојијенаправљен
поузорунаверсајскипарк

МанастирБеочин
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боле сти ма. Када Мај ка Бож ја помог не, 
људи углав ном дођу у мана стир да се 
захва ле, да испри ча ју како им је помо
гла. Често сво ја иску ства пре но се дру
ги ма. Кључ на је вера, онај ко веру је, 
нема сум ње, помоћ ће сти ћи на било 
које место и вре ме. Испу ње ње жеље 
нази ва мо чудом, а то је запра во љубав 
Мај ке Бож је пре ма сва ком чове ку да му 
учи ни оно што је на корист и спа се ње 
њихо вих душа. Не зна се поре кло чудо
твор не ико не. Лич но, прет по ста вљам 
да је била у гро бљан ској капе ли, види 
се да је са ико но ста са. Мада, не посто
ји  кон кре тан писа ни траг о њеном поре
клу, обја шња ва Вар ва ра. 

Тако ђе, у мана сти ру се нала зе мошти 

вла ди ке Вар на ве Насти ћа, који је био 
вели ки борац за пра во сла вље. 

– Био је испо вед ник вере и сил ног 
духа, непо ко ле бљив по пита њу одбра
не пра во сла вља и један од вели ких 
испо вед ни ка наше пра во слав не цркве. 
Наи ме, он је уби јен. Отро ван је код 
зуба ра, где су му убри зга ли арсен и по 
поврат ку му је позли ло. Упо ко јио се 12. 
новем бра 1964. годи не, гово ри мона хи
ња Врва ра.

Тре нут но су у мана сти ру у току радо
ви на сана ци ји вели ке цркве, одно сно 
цркве посве ће не Ваз не се њу Господ
њем.

– Радо ви су зах тев ни и тра ју више од 
годи ну дана. Радо ве води и финан си ра 

вла ди ка срем ски и ми смо му изра зи то 
захвал ни, каже Вар ва ра.

Она дода је да се живот у мана сти ру 
се састо ји од рада и моли тве. 

– Рад је оно што се спо ља види и 
што сви углав ном оба вља ју у сва ком 
дома ћин ству. Има мо башту, овце, коко
шке, има ли смо доско ра и кра ву. Уну
тра шње дела ње мона ха је моли тва и 
посве ће ност Богу. Мана стир ски или 
мона шки живот је запра во живот она ко 
како би људи тре ба ло да живе. Нарав
но, и брак је исто јед на ко бла го сло вен, 
али ако узи ма у обзир вред но сти које 
мона шки живот исто кра си, онда спа
се ње бива јед на ко и кроз брак и кроз 
мона шки живот. У сво јој сушти ни се не 
коси јед но са дру гим. Оно што се зах те
ва од нас као мона ха, исто се оче ку је и 
од људи у бра ку. Само што се мона си 
сво јом сло бод ном вољом одлу чу ју за 
ова кав под виг, а неки људи се одлу
чу ју за поро дич ни под виг. Циљ нам је 
исти спа се ње душе и љубав пре ма 
Богу. Мно го зна чи за чега ћемо се опре
де ли ти у овом живо ту и то усло вља ва 
наш живот у веч ност. А овај живот нам 
је дат да се при пре ми мо за веч ност, да 
иза бе ре мо живот са Богом, јер живот са 
Богом је живот у љуба ви и радо сти, а 
то сва ки човек жели. Нико не жели зло, 
иако га има мо у себи. Али се бори мо 
про тив тог зла, а ако и учи ни мо зло, 
ми се каје мо, јер наш живот је запра во 
под виг бор бе за добро, а про тив зла у 
себи па и у око ли ни. Тре ба бити јак за 
добро ту, то је под виг чове ков. Кад усме
ри мо свој живот да вежба мо у врли ни, 
онда врли на поста је лепо та. Исто тако, 
када се окре не мо нече му дру гом, онда 
се исто то лако пре тво ри у муку и пакао, 
који нико не жели, обја шња ва наша 
саго вор ни ца.  З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

ЧудотворнаиконаМајкеБожјеМалацркваманастираБеочин
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6. ДОДЕЛА ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА

 Раз ма тра ње при спе лих при ја ва и 
испу ње но сти усло ва пред ви ђе
них кон кур сом врши ће   Коми си ја 
коју име ну је Дирек тор; 

 Кри те ри ју ми за оце ну при ја ва 
(еле мен ти и начин бодо ва ња) 
утвр ђе ни су Пра вил ни ком о доде
ли бес по врат них сред ста ва за 
финан си ра ње актив но сти удру
же ња гра ђа на у 2020. годи ни;

 Конач ну Одлу ку о доде ли сред ста
ва доно си Дирек тор;

 Пра ва и оба ве зе изме ђу „Аген ци ја 
за рурал ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца“ доо, Срем ска Митро
ви ца и Кори сни ка биће регу ли са
на Уго во ром; 

 Коми си ја задр жа ва пра во да 
поред наве де них затра жи и дру га 
доку мен та; 

 Кон курс на доку мен та ци ја се не 
вра ћа под но си о цу; 

 Под но си лац може под не ти само 
јед ну при ја ву; 

 Неблаговременe при ја ве се неће 
узе ти у раз ма тра ње; 

 Рок за реа ли за ци ју актив но сти је 
до 20.12.2020. годи не. 

 
7. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА
ПРИЈАВЕ

При ја ву са потреб ном доку мен та
ци јом доста ви ти У ЗАТВОРЕНОЈ
КОВЕРТИПОШТОМНААДРЕСУ:
„Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца“ доо, Срем ска 
Митро ви ца, Ул. Све тог Дими три ја 
бр. 6, 22000 Срем ска Митро ви ца, 
са назнакoм „КОНКУРСЗАДОДЕ
ЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНО
СТИ УДРУжЕЊА ГРАЂАНА У
2020. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“ 
или ЛИЧНО у про сто ри је „Аген ци ја 
за рурал ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца“ доо, Срем ска Митро ви
ца, у згра ди ДДОРа, први спрат, 
кан це ла ри ја бр. 20, ул. Све тог 
Дими три ја бр. 6, 22000 Срем ска 
Митро ви ца. 

Додат не инфор ма ци је у вези кон
кур са могу се доби ти у про сто ри ја
ма Аген ци је за рурал ни раз вој Гра
да Срем ска Митро ви ца“ доо, Срем
ска Митро ви ца или  путем теле фо
на 022/610573. 

Пријавенаконкурссеподносе
до08.04.2020.године

Текст кон кур са, и кон курс на доку
мен та ци ја могу се пре у зе ти на 
интер нет стра ни ци Аген ци је www.
arrsm.rs, на пор та лу еУпра ве, или у 
про сто ри ја ма Аген ци је.

директор
ПетарСамарџић

АТЛЕТИКА

Успешанвикенд
атлетичараАК„Срем“
Про те клог викен да у бео град ској 

атлет ској дво ра ни одр жа на су 
два атлет ска првен ства за мла

ђе пио ни ре у субо ту и за ста ри је пио
ни ре у неде љу. Атле ти ча ри АК „Срем” 
су уче ство ва ли на оба и вра ти ли се са 
јед ном меда љом. Осво ји ла ју је Мила
на Симић у дисци пли ни скок у даљ 
резул та том 5,46 мета ра, што је било 
довољ но за брон за но одлич је. Тај 
резул тат је иден ти чан као и резул тат 
дру го пла си ра не так ми чар ке, а ова 
меда ља је, осво је на у вео ма јакој кон
ку рен ци ји, Мила ни на кру на упра во 
завр ше не зим ске дво ран ске сезо не. 
Оста ли так ми ча ри АК „Срем” су били, 
тако ђе, бор бе ни и резул тат ски одлич
ни али нису има ли сре ће да се оки те 
меда љом, јер је на оба првен ства 
насту пио вели ки број так ми ча ра из 
целе Срби је.У трци на 60 мета ра у 
кон ку рен ци ји чак 100 так ми чар ки у 
сво јим гру па ма су побе ди ле: Лена 
Милин ко вић (9,25 – укуп но 48.) и Ката
ри на Шко рић (8,88 –укуп но 18.),  док су 
дру го пла си ра не биле Мио на Мак си мо
вић (9,07 – укуп но 35.) и Тео до ра 
Чонић (8,67 – укуп но 11.). Тео до ра 
Чонић је пости гла и сја јан резул тат у 
ско ку у даљ из зоне одско ка. Доско чи
ла је до новог лич ног рекор да од 5,04 
мета ра на пето место, само три цен ти
ме тра од брон зе. Врло добра, пето
пла си ра на је била и Тео до ра Јок си мо
вић у трци на 800 мета ра са резул та
том 2:38,96, поно вив ши сво је нај бо ље 
вре ме у овој дисци пли ни. У трци на 
200 мета ра  су насту пи ли Мар ко Лукач, 
који је осво јио шесто место са резул та
том 28,89 сто тин ки и  Ива Ска кић, која 
је била деве та са резул та том 29,28 
сто тин ки. Мила Миљ ко вић је куглу од 
3 кило гра ма баци ла 10,83мета ра, што 
је било до вољ но за шесту пози ци ју.
Већи на ових так ми ча ра ће и сле де ће 
годи не има ти пра во насту па у овој кон

ку рен ци ји и овим насту пи ма су пока за
ли да ће моћи рав но прав но да сено се 
са сво јим дру га ри ма из дру гих клу бо
ва.

НовиуспесиСремаца
уАмерици

У неде љу, 1. мар та је у Бир мин ге му 
(Ала ба ма) одр жа но финал но так ми че
ње Уни вер зи тет ске кон фе рен ци је сту
де на та из три аме рич ке држа ве: Тек
са са, Луи зи ја не и Аркан за са. Сту ден ти 
уни вер зи те та су и чла но ви АК „Срем“ 
Слав ко Сте вић и Воји слав Гве ро и 
обо ји ца су се оки ти ла меда ља ма у 
сво јим дисци пли на ма.Слав ко Сте вић 
је побе дио у дисци пли ни скок у вис 
резул та том 2,11м и након тек два 
месе ца свог борав ка на сту ди ја ма 
оста вио сна жан ути сак и код сво јих 
нових мен то ра. Овај вред ни момак, 
кога у Срби ји тре ни ра Миро слав Ерак 
се добро сна шао у новој сре ди ни и 
пока зао да ће у наред ним годи на ма 
бити један од глав них у атлет ском 
тиму свог уни вер зи те та. Воји слав Гве
ро се так ми чио у баца њу дво ран ског 
кла ди ва (15,88кг) је про шао пра ву 
малу дра му у фина лу кон фе рен ци је. У 
фина ле се про ву као кроз игле не уши, 
као осми након три сери је, због про
бле ма с леђи ма који га муче у послед
ње вре ме. Потом се про био на четвр то 
место да би у петој бацио одли чан 
резул тат 17,92м што је тад било за 
дру гу пози ци ју. На кра ју је, ипак, завр
шио као тре ће пла си ра ни али он каже 
да је пре за до во љан јер је ово за њега 
било мен тал но јед но од нај те жих так
ми че ња. Дво ран ска сезо на је за ове 
мом ке завр ше на, сада пред сто ји 
одмор, уче ње и при пре ма за сезо ну на 
отво ре ном у којој оче ку је мо још лепих 
вести из Аме ри ке.

КАРАТЕКЛУБ„СРЕМ“

ПласманнаПрвенствоСрбије
Овог викен да је у орга ни за ци ји Кара

те Саве за Вој во ди не одр жа но Првен
ство Вој во ди не за поле тар це, пио ни ре 
и наде у Спорт ском цен тру „Парк“ у 
Ста рој Пазо ви. Уче шће је узе ло 46 
клу бо ва, а кара ти сти Кара те клу ба 
„Срем“ насту пи ли су са 22 так ми ча ра и 
осво ји ли 25 меда ља.Осво је но је 14 
зла та, шест сре бр них и пет брон за них 
меда ља. Ово је ујед но и пла сман за 
Првен ство Срби је. Злат ну меда љу су 
осво ји ли:Хеле на Мал ба шић (два 
пута), Ире на Гру ја нић (два пута), Анђе
ла Перо вић Анђе ла, Мила Ликић 

Биља на Дра гој ло вић(бор бе) Бра ни
слав Лаза ре вић, Јова на Радо ва но вић 
Милош Марић Сара Глу мац, Уна Бре
бан кататим поле тар ке (Иси до ра Дра
гој ло вић, Дуња Бере жни, Дуња Павло
вић.) Ката тим поле тар ке Ире на Гру ја
нић, Мио на Мурић, Анђе ла Перо вић. 
Сре бр но су осво ји ли: Јова на Васић, 
Дуња Ликић Вук Стој ко вић  Биља на 
Дра гој ло вић Еле на Мило ше вић Тама
ра Тимић. Брон за не меда ље су осво ји
ли: Мио на Мурић, Анђе ла Перо вић 
(бор бе), Дуња Бере жни, Дуња Павло
вић, Сара Стар че вић.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Белгијски

љубавнитроугао

Оди гра ни су и пре о ста ли мече ви 
првог кола нока ут фазе Лиге шам
пи о на у фуд ба лу. Опет је било све

га, али не у оној мери као неде љу дана 
рани је када смо виде ли потоп фаво ри та. 
Исти на, још један фаво рит је кик снуо, али 
о томе нешто касни је.

Ако је неко сум њао у ову гене ра ци ју 
Бајерн Мин хе на, про шлог утор ка је схва
тио да се жесто ко заје бао. Бајерн је демо
ли рао Чел зи на госту ју ћем тере ну, и са 
3:0 обез бе дио пла сман у сле де ћу фазу. 
Тешко је оче ки ва ти да ће Плавци напра
ви ти под виг и раз би ти Нем це у реван шу.

Морам рећи да сам ужи вао у пред ста ви 
Бавараца. Толи ко делу ју утег ну то и само
у ве ре но, да с пра вом носе епи тет јед ног 
од нај ве ћих фаво ри та за осва ја ње титу ле 
прва ка Евро пе. Мало шкри пи у одбра ни, 
али су у напа ду маши не ри ја. Мали Серж 
Гна бри је још јед ном пока зао да је паклен 
играч, и са два кома да ути шао „Стам
форд Бриџ“. О Леван дов ском ствар но не 
тре ба тро ши ти речи – две аси стен ци је и 
гол. Кла са.

Чел зи је, нажа лост, пока зао да је скуп 
полов ња ка који и нема ју баш јасан план. 
Такав им је и газда.

Бар са је изву кла нере шен исход про тив 
Напо ли ја у Ита ли ји. Резул тат 1:1 не делу
је тако стра шно за Ката лон це пред 
реванш, а није да нису могли доби ти по 
шишар ци. Напо ли је оди грао добру утак
ми цу, али, ова кав про тив ник гре шке не 
пра шта. Не би ме чуди ло да Ита ли ја ни 
дожи ве ката стро фу на „Камп Ноу“, јер 
нека ко и немам баш пове ре ња у тре не ра 
Гату за и њего ву фуд бал ску инте ли ген ци ју. 
Са дру ге стра не, Бар се ло на није тим који 

пали и жари, али можда је вре ме да кре ну 
да дижу фор му. Гри зман би могао бити 
икс фак тор.

Про шле сре де смо виде ли још два дуе
ла. Индо лент ни Јувен тус је пустио Лион 
да игра фуд бал и то им се оби ло о гла ву. 
Пораз у гости ма од 1:0 није ката стро фа за 
Старудаму, али су заком пли ко ва ли себи 
ситу а ци ју без потре бе. Ипак, све сем про

ла за Ита ли ја на би била сен за ци ја, а руку 
на срце, ово је један од досад ни јих паро
ва. Барем мени. Ваљ да ће се заку ва ти у 
реван шу.

Блок ба стер про шле неде ље је сва ка ко 
био окр шај у Шпа ни ји. Сити је испи здио 
Реал усред Мадри да са 2:1. Ина че, овом 
дуе лу прет хо ди ла је пизда ри ја у којој се 

нашао Ман че стер Сити. Клуб са Остр ва 
је изба чен на две годи не из европ ских 
так ми че ња због крше ња финан сиј ског 
фер пле ја. Морам рећи да ми није жао. 
Па не можеш бра те мили баш да дову чеш 
20 врхун ских игра ча и спич каш бога оца, 
а да кажеш како си потро шио кол ’ко си 
зара дио. Како да не. Про блем је само што 
нису једи ни, а пита ње је када ће (и да ли 
ће) и неки дру ги доћи на тапет. Све ово 
тре ба узе ти са дозом резер ве, јер је пре
бо га ти вла сник енгле ског клу ба анга жо
вао арми ју адво ка та. Ако мало под ма же, 
можда се одлу ка и пре и на чи, јер није 
конач на.

Али да се вра ти мо ми фуд ба лу. Реал 
Мадрид је пока зао, по ко зна који 
пут ове сезо не, да ства ри баш не 

функ ци о ни шу како тре ба у њихо вом табо
ру. Није то еки па од пре неко ли ко сезо на. 
Делу ју као неу и гран тим са мањ ком 
дисци пли не. Купиш Јови ћа за брдо пара 
и држиш га при ко ва ног за клу пу. Дајеш му 
шан су у зад њих пет мину та. При том, 
држиш Беј ла на плат ном спи ску, док ти 
он, сво јим бла го теле ћим погле дом, даје 
до зна ња да га баш забо ле за фуд бал 
ових дана. И на кра ју – ката стро фа. 
Дозво лиш Сити ју да пре о кре не резул тат и 
да те раз би је на дома ћем тере ну.

А од Аце Инфор ма ци је на РТСу пиче 
само екс клу зи ве. Одмах по завр шет ку 
меча, изра чу нао је да Мадри ђа ни има ју 
тач но седам одсто шан се да про ђу даље. 
Ипак, нај за ни мљи ви ји је био моме нат 
када се освр нуо на однос изме ђу Кеви на 
де Бруј неа и Тибоа Кур тое, алу ди ра ју ћи 
на то да је гол ман Реа ла опа лио Кеви но
ву бив шу рибу. Врх.

КупишЈовића
забрдопараидржишга
прикованогзаклупу.

Дајешмушансу
узадњихпетминута.
Притом,држишБејла

наплатномсписку,докти
он,својимблаготелећим
погледом,даједознања

дагабашзаболе
зафудбаловихдана
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ОВАН: Добре иде је 
које има те зах те ва ју и 
ширу подр шку од оне 
коју тре нут но ужи ва те 

у кру гу сарад ни ка. Све што жели
те може те и да оства ри те, али уз 
аси стен ци ју и нечи ју подр шку. 
Буду ћи да ви сјај но функ ци о ни ше
те у парт нер ству, потру ди те се да 
око себе оку пи те осо бе од пове
ре ња или угле да. Довољ но сте 
вешти или сна ла жљи ви да при во
ли те воље ну осо бу на неке сво је 
зами сли.

БИК: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. Инстик
тив но уме те да пре по зна те пра ви 
моме нат и добар ритам.

БЛИЗАНЦИ: Захва
љу ју ћи иде ја ма које 
има те и доброј стра
те ги ји, делу је те вео ма 

убе дљи во на сво је сарад ни ке. Уз 
нечи ју аси стен ци ју нала зи те се 
пред оства ре њем важних циље
ва. Сада је пово љан тре ну так да 
ула же те у неке дуго роч ни је 
послов не и при ват не циље ве. 
Учи ни те све што је потреб но да 
испу ни те и зах те ве које има ваш 
парт нер. Изме ђу вас посто ји 
однос пове ре ња и бли ско сти.

РАК: Потреб но је да 
осми сли те добар 
план и да оста не те 
дослед ни у сва кој 

фази спро во ђе ња, посеб но када 
се нала зи те пред сарад ни ци ма 
када вас оспо ра ва ју. Након дужег 
послов ног убе ђи ва ња ситу а ци ја 
ће се про ме ни ти у вашу корист, 
али мора ће те да оста не те упор ни 
и дослед ни. Парт нер вас искре но 
подр жа ва и под сти че на актив ну 
уло гу.

ЛАВ:Делу је те забри
ну то због нових 
инфор ма ци ја и про
ме на које наго ве шта

ва ју ваши сарад ни ци. Упор но 
поку ша ва те у нај кра ћем року да 
реши те неке вели ке про бле ме. 
Скло ни сте честим про ме на ма 
рас по ло же ња, као и дру штва које 
при вла чи вашу емо тив ну пажњу. 
Нема раз ло га да се јогу ни те и да 
при го ва ра те свом парт не ру због 
неких сит ни ца.

ДЕВИЦА: 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. Раз ли ке у 
мишље њу не тре ба да вас емо
тив но уда ља ва ју. Сло бод но изра
зи те нека сво ја поти сну та осе ћа
ња или наме ре.

ВАГА: Сада има те 
добру вољу да се 
анга жу је те на неким 
зада ци ма које може те 

да реша ва те у дого во ру са сарад
ни ци ма. Не тре ба да се опте ре ћу
је те са неким нов ча ним пита њи
ма, јер уско ро ћете реши ти и те 
диле ме. Љубав ни дога ђа ји које 
наслу ћу је те има ју неку нео бич ну 
драж. Допа да ју вам се поступ ци 
које чини парт нер и то вас наво ди 
да про ме ни те сво је одлу ке. Пра ти 
вас љубав на инспи ра ци ја.

ШКОРПИЈА: 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. Љубав не раз ми ри це 
при хва ти те као про ла зну фазу, јер 
све се сво ди на нови под сти цај 
или на добар импулс који вас 
води ка емо тив ном збли жа ва њу 
са парт не ром.

СТРЕЛАЦ: Потреб ни 
су вам разно вр сни 
дипло мат ски мани ри 
или ком про ми сна 

вари јан та, као успе шна фор му ла 
која доно си кори сне и дуго роч ни је 
резул та те. У љубав ном живо ту 
ужи ва те у разно вр сним ситу а ци ја
ма. У одно су са воље ном осо бом 
све поста је могу ће, када се ваша 
осе ћа ња и мисли пре кла па ју.

ЈАРАЦ: Захва љу ју ћи 
добрим идје ма и стра
те ги ји коју спро во ди те 
делу је те вео ма 

озбиљ но на сво је сарад ни ке. 
Нала зи те се у сјај ној при ли ци да 
оства ри те дуго роч ни је послов не 
инте ре се. Важно је да под сти че те 
дво смер не кон так те. Дога ђа ји који 
вас пра те у љубав ном живо ту 
делу ју охра бру ју ће. Осе ћа те 
вели ки емо тив ни занос и задо
вољ ство у дру штву воље не осо
бе. При ја Вам нечи ја накло ност.

ВОДОЛИЈА: На 
помо лу су нове 
послов не оба ве зе 
које зах те ва ју да се 

додат но анга жу је те или нове 
диле ме које ћете мора ти да 
реша ва те врло екс пе ди тив но у 
нај кра ћем року. Затра жи те на 
вре ме нечи ји савет при ли ком 
финан сиј ских про це на и ула га
ња. Има те ути сак да парт нер 
нешто вешто при кри ва, што 
додат но ути че на вашу неси гур
ност или поја ча ва вашу нер во зу.

РИБЕ: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. 

VREMEPLOV
4.март

1941. Ју го сло вен ски кнез на ме
сник Па вле Ка ра ђор ђе вић 
са стао се тај но у Дру гом свет
ском ра ту у Бер хтес га де ну с 
во ђом Тре ћег рај ха Адол фом 
Хи тле ром, ко ји је за тра жио да 
Бе о град при сту пи Трој ном пак
ту, при че му би Не мач ка и Ита
ли ја га ран то ва ле “ин те гри тет и 
не за ви сност” Ју го сла ви је. 

5.март
1832. У Бе о гра ду по че ла да 
ра ди пр ва штам па ри ја у Ср би ји, 
у ко јој је као пр ва књи га штам
пан “Са бор исти не и на у ке” 
Јо ва на Сте ји ћа. Штам па ри ја 
ку пље на у Ру си ји и до пре мље
на у Бе о град у ма ју 1831.

6.март
1475. Ро ђен је Ми ке лан ђе ло 
Бу о на ро ти, ита ли јан ски ва јар, 
сли кар, ар хи тек та и пе сник, 
је дан од нај ве ћих умет ни ка у 
исто ри ји умет но сти и нај пот пу
ни јих пред став ни ка ре не сан се у 
Евро пи. 
1945. Умр ла је срп ска сли кар ка 
Ми ле на Па вло вићБа ри ли, 
умет ник ра фи ни ра не кул ту ре, 
ко ја је сли ка ла у над ре а ли стич
ком ма ни ру, с по себ ним осе ћа
њем за про стор и по е тич ну 
ат мос фе ру. 

7.март
1876. Пр ви раз го вор те ле фо
ном оба ви ли су про на ла зач 
те ле фо на Алек сан дер Гре јем 
Бел и ње гов са рад ник Вот сон. 

8.март
1500. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Пе дро Ал ва рез Ка брал кре нуо 
из Ли са бо на на пут у Ин ди ју. 
Про ме нив ши до тад по зна ту 
ру ту, уда љио се од африч ке 
оба ле у прав цу за па да, пре ма 
Ју жној Аме ри ци, и та ко от крио 
да на шњи Бра зил, про гла сив ши 
га пор ту гал ском ко ло ни јом. 

9.март
1454. Ро ђен је Аме ри го Ве спу
чи, ита ли јан ски мо ре пло вац из 
Фи рен це, са вре ме ник Ко лум
бов. Од 1490. био је у слу жби 
шпан ског и пор ту гал ског кра ља. 
Пред у зи мао је ви ше пу то ва ња у 
Но ви свет и сти гао на оба ле 
Сред ње и Ју жне Аме ри ке. Опи
сао их је у пи сми ма Ло рен цу 
Ме ди чи ју и Пје ру Со де ри ни ју. 
По Ве спу чи је вом ла тин ском 
име ну (Аме ри цус), не мач ки ге о
граф М. Валд зе ми лер на звао је 
зе мље но вог све та  Аме ри ка, 
што је ка сни је и усво је но

10.март
1915. У Чи ка гу одр жан Пр ви 
ју го сло вен ски на род ни са бор с 
пред став ни ци ма 486 ра зних 
исе ље нич ких ор га ни за ци ја из 
САД и Ка на де. Би ла је то пр ва 
ве ли ка јав на ма ни фе ста ци ја у 
све ту у ко рист иде је о осло ба
ђа њу и ује ди ње њу ју жно сло вен
ских на ро да у јед ну др жа ву.
1952. Бив ши пред сед ник Ку бе 
Фул хен сио Ба ти ста обо рио 
ку бан ску вла ду и по том као дик
та тор вла дао зе мљом до 1959, 
ка да га је са вла сти сру шио 
Фи дел Ка стро.

HOROSKOP

Среда,4.(20.фебруар)март
Све ти Лав Катан ски

Четвртак,5.март
(21.фебруар)

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

Петак,6.март(22.фебруар)
Све ти муче ни ци у Евге ни ји

Субота,7.март(23.фебруар)
Све ти све ште но му че ник Поли
карп Смирн ски –Тео до ро ва 
Субо та

Недеља,8.март(24.фебруар)
Пр во и дру го обре те ње гла ве 
све тог Јова на Крсти те ља

Понедељак,9.март
(25.фебруар)

Све ти Тара си је Цари град ски

Уторак,10.март(26.фебруар)
Све ти Пор фи ри је епи скоп 
Гаски

Crkveni
kalendar

• Једном си ме спасао.
Другипуттинећуопро
стити.
• Аутобиографија га је
потпуноизменила
• И боље сутра је дан
после

Пуњени
старихлеб
Састојци: бајат хлеб исе чен на 

кри шке, шун ка, кач ка ваљ, кечап, 
павла ка, јаја, јогурт, пер шун, 
бибер, ори га но (коли чи на састо ја
ка зави си од коли чи не хле ба). За 
седам до осам кри шки хле ба, 
биће вам потреб на 2 јаја, 100 г 
павла ке и 200 мили ли та ра јогур та.

Припрема: Исе чен хлеб пре
ма за ти кеча пом, посла га ти у уски 
калуп или плех па изме ђу поре ђа
ти листо ве кач ка ва ља и шун ке. 
Може мало и димље не коба си це 
или шта већ жели те од сухо ме
сна тог. У павла ку додај те јаја, 
јогурт, ори га но, бибер и све изме
шај те. Пре лиј те хлеб сипа ју ћи 
пре лив изме ђу кри шки хле ба, да 
све лепо упи је. Одо зго изрен дај те 
мало кач ка ва ља. Пеци те на 200 
сте пе ни око 3540 мину та да лепо 
пору ме ни.


