
Среда, 12. април 2017.2

@ivot  na{

Пи ше: Си ни ша Ко ри ца

Пе ри о ди(чно)
Го ди на је 1973. Ме сто Би ле ћа. Ја у си во ма сли на стој уни фор ми, 

на од слу же њу вој ног ро ка. Нај ве ћи део вре ме на про во дим, као 

и ве ћи на у кан ти ни, али и у би бли о те ци ка сар не. На би лећ ком ка-

ме ња ру и ка сар на ма не ка да шње ро би ја шни це у ко ју су за тва ра ни 

по ли тич ки за тво ре ни ци, ко му ни сти и дру ги не на род ни еле мен ти, 

про во дим да не и но ћи чи та ву јед ну го ди ну. Чи там књи ге, јед на ми 

се ду бо ко уре за ла у пам ће ње. Ме мо а ри Ми ла на Сто ја ди но ви ћа 

не ка да шњег пред сед ни ка кра љев ске ју го сло вен ске Вла де. Та да 

ми је би ла, а ско ро чи та вих че тр де сет го ди на оста ла ениг ма у пи та-

њу: ка ко то да је у вре ме нај ду бљих на сла га со ци ја ли зма и твр дог 

ко му ни стич ког ре жи ма до пу ште но да се у Ју го сла ви ји штам па ју 

ме мо а ри бив шег пред сед ни ка ју го сло вен ске кра љев ске Вла де ко-

га је при мао Хи тлер, а че сто уго шћа вао Ге ринг. 

Ми лан Сто ја ди но вић је био ја ка лич ност, до бар еко но ми ста, 

али и чо век склон афе ра ма и ко ри сто љу бљу. Нај пре је сре ди ном 

два де се тих го ди на про шлог ве ка био по ста вљен за ми ни стра фи-

нан си ја. Би ло је то вре ме у ко ме је по ра же на Не мач ка из Ве ли ког 

ра та би ла оба ве зна да ди рект но гра ђа ни ма ис пла ти рат ну ште ту 

зе мља ма по бед ни ца ма, па та ко и Ср би ји. По че ле при пре ме за по-

пис ште те по уна пред де фи ни са ним кри те ри ју ми ма. Ме ђу тим, Не-

мач ка убр зо пред ла же да уме сто ди рект не упла те гра ђа ни ма Ср-

би ји ис пла ћу је ште ту пу тем до ни ра ња опре ме за про из вод њу, а да 

др жа ва Ср би ја то пре тво ри у об ве зни це ко је би да ла гра ђа ни ма 

на име обе ште ће ња. Пу ште не об ве зни це у оп ти цај са од ло жним 

ро ко ви ма на пла те. Шта ће гра ђа ни са њи ма? – по че ла тр го ви на на 

бер зи. Вред ност об ве зни ца стал но па да ју. А он да је за ми ни стра 

до шао Сто ја ди но вић. Нај пре је јеф ти но ку пио огром ну ко ли чи ну 

об ве зни ца. По том је об зна нио од лу ку Вла де да ће на све об ве зни-

це би ти об ра чу на та и пла ће на ка ма та. Це на об ве зни ца на тр жи шту 

по че ла на гло да ра сте. Он као нај ве ћи вла сник порт фе ља об ве зни-

ца за ра дио огром не су ме нов ца на ра зли ци у це ни об ве зни ца. Ни је 

на пра вио кри вич но де ло, али је због шпе ку лант ских тран сак ци ја 

мо рао из мо рал них и по ли тич ких раз ло га да под не се остав ку (го-

ди на 1926.)

До ла зи го ди на 1935. по себ но на пе та и те шка. Би ло је то не по-

сред но по сле уби ства кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се-

ју, успо на и учвр шће ња Хи тле ра на вла сти у Не мач кој, све за тег ну-

ти јих од но са из ме ђу Хр ва та и Ср ба на уну тра шњем пла ну. Ве ли ке 

си ле по себ но пра те ста ње у Ју го сла ви ји, и  за пад ња ци схва тај ју 

на пе тост у зе мљи као по го дан ин стру мент за ма ни пу ла ци ју Ју го-

сла ви јом пред свет ским свр ста ва њем уочи Дру гог свет ског ра та. 

На ме сник кнез Па вле од лу чу је да у та квим окол но сти ма фор ми ра 

нај ја чу вла ду ко ја би се успе шно но си ла са но вим иза зо ви ма. По-

но во по зи ва ју Ми ла на Сто ја ди но ви ћа у Вла ду, нај пре за  ми ни стра 

фи нан си ја, а он да и за пред сед ни ка Вла де.  Сто ја ди но вић је стал но 

на пу ту, час у Ри му, Па ри зу, Лон до ну, Бер ли ну. Тре ба ло је не у тра-

ли са ти ути ца је на по де ље но сти у Ју го сла ви ји ко ји да ла зе из ових 

европ ских цен та ра, али и по ку ша ти за др жа ти не у трал ни по ло жај 

у пред сто је ћим су ко би ма. Због ани мо зи те та пре ма Хр ва ти ма  сме-

њу ју га са ме ста пред сед ни ка. Но ви пред се ник Дра ги ша Цвет ко вић 

и Влат ко Ма чек по сти жу спо ра зум о хр ват ско-срп ским од но си ма. 

Фор ми ра се Ба но ви на Хр ват ска. Убр зо,овај дво јац, Цвет ко вић-Ма-

чек  при сту па Хи тле ро вом Трој ном пак ту.  

Из ових ме мо а ра схва тио сам да се окол но сти на гра ни ци Ср-

би је са мо пе ри о дич но ме ња ју, у не че му по ста ју исте, он да и да нас. 

Ла ви ти ра ње из ме ђу ве ли ких си ла. Тре ба ло је мно го му дро сти, сна-

ла жљи во сти, зна ња,  ка ко би се брод др жа ве одр жао у не у трал ном 

по ло жа ју, из бе гао су коб са та да на ра ста ју ћом и нај моћ ни јом зе-

мљом све та, на ци стич ком Не мач ком. Гре шку смо по но ви ли и ка да 

смо се го ди не 1999 су ко би ли са нај моћ ни јом али јан сом зе ма ља За-

па да, са НА ТОМ. И на кра ју од го вор на ениг му, ка ко су се ме мо а ри 

Ми ла на Сто ја ди но ви ћа штам па ли у зе мљи 1961. го ди не. Као еми-

грант Ми лан Сто ја ди но вић је по сле Дру гог свет ског ра та жи вео у 

Бу е нос Аире су. Ју го сло вен ска Уд ба га је за вр бо ва ла да ра ди за њу. 

У истом гра ду „ком ши ја“ му је био Ан те Па ве лић. Да ли су при ми ца-

ња Ан ти Па ве ли ћу би ли раз ло зи вр бо ва ња Сто ја ди но ви ћа или је у 

пи та њу не што дру го, оста вљам исто ри ји за ис тра жи ва ње. 

ВЕСТ ЗА ПРИ МЕР

Ус крс за ма му
Цен тар за ма ме Шид по зи ва сва фи зич ка и прав на ли ца да се 

укљу че у ак ци ју "Ус крс за ма му" и до ни ра ју сво је про из во де 

или услу ге за же не ко је се у ве о ма те шким усло ви ма тру де да што 

бо ље про сла ве овај пра зник са сво јом де цом. 

- У вре ме пра зни ка као што је и овај, сви ми сли мо са мо на нај-

мла ђе, док ма ме, по себ но оне ко је жи ве са ме и у усло ви ма не до-

стој ним 21 .ве ка, оста ју за бо ра вље не у сво јој бор би. Ово је при ли-

ка да по кло ни мо не што упра во њи ма, ма ма ма, да их по др жи мо и 

осна жи мо, ка ко би што срећ ни је про сла ви ле овај пра зник. Сви ви, 

ко ји же ли те до ни ра ти не што на ме ње но ма ма ма, мо же те се ја ви ти 

на на шу Феј сбук стра ни цу Цен тар за ма ме Шид, до су бо те 14. апри-

ла – ка же Је ле на Ко вин чић, ко ор ди на тор ка Цен тра за ма ме Шид.

 С. М.

Ме шта ни ин ђиј ског се ла Ма ра дик има-

ју раз ло га за оп ти ми зам. На кон што су 

до би ли ре кон стру и сан и мо де ран обје кат 

До ма кул ту ре и пе шач ку ста зу у бли зи ни 

шко ле не дав но је ура ђен и пар кинг ис пред 

се о ске ам бу лан те. Ка ко по ру чу је пред сед-

ник Са ве та МЗ Сте ван Бра дић, уско ро ће 

би ти ре шен и ду го го ди шњи про блем са 

елек трич ном енер ги јом јер тре ба да поч не 

из град ња тра фо ста ни це. Про бле ми се ре-

ша ва ју је дан по је дан, те се у овом се лу ко је 

има из у зе тан ту ри стич ки по тен ци јал због 

бли зи не фру шко гор ских ма на сти ра мо гу 

оче ки ва ти да ле ко бо љи усло ви за жи вот 

не го прет ход них го ди на.

- Пар кинг ис пред ам бу лан те је за и ста 

био нео п хо дан на шем се лу а по ре ак ци ји 

ме шта на ви дим да су за до вољ ни. Ов де је 

и ра ни је по сто јао пар кинг али је до тра јао 

услед вре ме на, та ко да са да има мо шест 

уре ђе них и обе ле же них пар кинг ме ста - ка-

же Бра дић и на по ми ње да ће уско ро би ти 

ура ђен и спуст пре ма ам бу лан ти.

Ово је био је дан од при о ри те та ме шта на, 

али се ту њи хо ве же ље не за вр ша ва ју.

- У раз го во ру са чел ни ци ма Елек тро ди-

стри бу ци је до би ли смо ин фор ма ци ју да је 

про је кат за из град њу тра фо ста ни це ура-

ђен. Оче ку је мо да ће овај по сао би ти за вр-

шен пре по чет ка се зо не су ше ња ду ва на, јер 

је у том пе ри о ду нај ве ћа по тро шња стру је.

Та ко ђе ве ли ки по тр ша чи су хлад ња че, с об-

зи ром да има мо ве ли ки број во ћа ра у на-

шем се лу, та ко да се на да мо да смо на до мак 

ре ше ња ви ше го ди шњег про бле ма са елек-

трич ном енер ги јом - об ја шња ва он.

Ка ко ка же пр ви чо век у се лу по ред овог 

по сла ме шта ни на се ља Глад нош ко ји при-

па да Ма ра ди ку су до би ли на кон три де це-

ни је гре ба ни ас фалт.

- Сви при ла зни пу те ви су ура ђе ни, та ко 

да ме шта ни овог на се ља има ју да ле ко бо љи 

и лак ши при лаз ку ћа ма. Прет ход них го ди на 

су има ли ве ли ке про бле ме, по го то во то ком 

је се њег и зим ског пе ри о да ка да од бла та 

ни су мо гли нор мал но да функ ци о ни шу - ис-

ти че Бра дић и ка же да је Глад нош го ди на ма 

био не пра вед но за не ма ре но на се ље а да су 

са да ства ри кре ну ле на бо ље.

 М. Ба ла ба но вић

У ци љу упо зна ва ња са ра дом и про гра-

мом Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја 

за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре 

„Сир ми јум“, као и са мо гућ но сти ма са рад-

ње са по кра јин ском Вла дом, про те кле не-

де ље Срем ску Ми тро ви цу по се тио је по-

кра јин ски се кре тар за ви со ко обра зо ва ње 

и на уч но-ис тра жи вач ку де лат ност, проф. др 

Зо ран Ми ло ше вић са са рад ни ци ма.

То ком раз го во ра са ру ко вод ством шко-

ле, се кре тар је на гла сио зна чај по сто ја ња 

ви со ко школ ских уста но ва као спо не из ме-

ђу сред њо школ ског обра зо ва ња и тр жи-

шта ра да у че му се, ка ко је об ја снио, ако је 

су ди ти по по пу ње но сти сту диј ског про гра-

ма, ми тро вач ка Ви со ка шко ла од лич но сна-

шла.

- По кра јин ски се кре та ри јат је вр ло ак ти-

ван ка да је у пи та њу оби ла зак ви со ко школ-

ских уста но ва на те ри то ри ји Вој во ди не. 

Ста ло нам је да се упо зна мо са њи хо вим 

ра дом, а све у ци љу ус по ста вља ња но ве 

и ја ча ња по сто је ће са рад ње. Из све га што 

сам ви део у Срем ској Ми тро ви ци мо гу да 

за кљу чим да се ра ди о ста бил ној уста но ви, 

ко ја пре све га фи нан сиј ски до бро сто ји, ко-

ја има од ли чан и вре дан ка дар, да оства ру је 

ква ли тет ну са рад њу са ло кал ном за јед ни-

цом и да на кра ју, а то је ипак и нај ва жни је, 

има ве ли ки број сту де на та ко ји до ла зе из 

чи та вог Сре ма., ре као је Ми ло ше вић при-

ли ком по се те.

Се кре тар је на по ме нуо да са рад ња са Ви-

со ком шко лом већ по сто ји, те да ће по кра-

јин ска Вла да увек би ти ту, ако бу де тре ба ло 

да се по мог не у сре ђи ва њу са мог објек та 

или на бав ке учи ли шта. 

- Ра ду је ме и то што се у овој шко ли до-

бро га зду је. Сва ки ди нар се ко ри сти на па-

ме тан на чин, не ма ра си па ња, а ми сли се и 

о бу дућ но сти. Ат мос фе ра ко ју смо ви де ли 

је рад на, ко ле ги јал ност је на ви со ком ни-

воу, сво ју ми си ју ова обра зов на уста но ва је 

схва ти ла на пра ви лан на чин та ко да не ма 

ни ка кве сум ње да ће, ако са ова квим ра дом 

на ста ви, ус пе ти и да је оства ри. Зна чај но је 

и то што ру ко вод ство шко ле ни је на пу сти-

ло и сво ју вас пит ну уло гу, што се да нас не 

ви ђа че сто, по себ но ако се ра ди о ви шем и 

ви со ком обра зо ва њу, па је и то јед на од чи-

ње ни ца ко је ову шко лу чи ни ква ли тет ном и 

се кре та ри ја ту на чи јем сам че лу за ни мљи-

вом и вред ном сва ке па жње, на гла сио је 

се кре тар. 

Тре нут но, Ви со ку шко лу стру ков них сту-

ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти-

ча ре по ха ђа 500 сту де на та, по пу ње ни су 

сви сту диј ски про гра ми, па, пре ма ре чи ма 

ди рек тор ке ове уста но ве Гор да не Ми ја и-

ло вић, раз ло га за за до вољ ство има на пре-

тек. 

- Ми смо је ди на акре ди то ва на др жав на 

ви со ко школ ска уста но ва у Сре му и то је 

ва жно да се на гла си. По се ту се кре та ра ви-

ди мо као при ли ку да пред ста ви мо на шу 

шко лу и усло ве у ко ји ма ра ди мо, али и да 

раз го ва ра мо о не ким ак тив но сти ма ве за-

ним за план да љег раз во ја. Од се кре та ра 

смо до би ли не ке ин фор ма ци је о бу дућ но-

сти ви со ког стру ков ног обра зо ва ња, али 

и ин фор ма ци је ве за не за про јек те ко је је 

По кра јин ски се кре та ри јат рас пи сао и ко ји 

тре ба да нам по мог ну да уна пре ди мо рад и 

функ ци о ни са ње на ше шко ле ре кла је Ми ја-

и ло вић.

На кон оби ла ска Ви со ке шко ле, по кра-

јин ски се кре тар по се тио је Град ску ку ћу у 

где га је уго сти ла за ме ни ца гра до на чел ни-

ка Све тла на Ми ло ва но вић.

- Глав на те ма раз го во ра би ли су по кра-

јин ски кон кур си за ви со ко школ ске уста-

но ве. Го ру ћи про блем је са на ци ја кро ва и 

то је пр ва ствар ко ја нас че ка, а би ло је и 

ре чи о мо гућ но сти отва ра ња де парт ма на 

Фа кул те та тех нич ких на у ка из Но вог Са да 

у Срем ској Ми тро ви ци. Се кре тар се сла же, 

на и шли смо на раз у ме ва ње и на Фа кул те ту, 

па ће мо ви де ти ка ко ће мо то пи та ње ре ши-

ти, ре кла је Све тла на Ми ло ва но вић.

 С. Л – С. Ни.

Кре ну ло на бо ље

Ме шта ни има ју раз ло ге за оп ти ми зам

Раз го вор у Град ској ку ћи

ЗО РА НА МИ ЛО ШЕ ВИ ЋА

Фа кул тет тех нич ких на у ка 
у Ми тро ви ци?

Се кре тар Ми ло ше вић и ди рек тор ка 


