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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
МИНИСТАР ПОЛИЦИЈЕ НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Полиција ближа грађанима
П

отпредседник Владе Републике
Србије и министар унутрашњих
послова
Небојша
Стефановић
рекао је прошлог петка, 18. августа у Ста
рој Пазови да је основни циљ Министар
ства унутрашњих послова да полиција
буде што ефикаснија и да, као и сада,
ради искључиво у интересу својих грађа
на.
-  Управо кроз пројекат „Полиција у
заједници“ Министарство жели да при
ближи грађанима рад полиције. Разго
варали смо са грађанима Старе Пазове,
дружили се са њима и кроз презентацију
свих видова полиције, желимо да прика
жемо грађанима шта полицијски службе
ници конкретно раде и шта од њих могу
да очекују -  рекао је министар Стефано
вић.
Он је додао да Министарство унутра
шњих послова на овај начин, јачањем
поверења кроз непосредну комуникацију
грађана са полицијским службеницима,
жели да постигне да пројекат „Полиција у
заједници“ у потпуности заживи.
- Ту смо да покажемо шта су могућно
сти полиције, не само кроз репресивну
улогу, већ првенствено на пољу превен
тивног рада - рекао је Стефановић.
Министар је истакао добру сарадњу
коју полиција има са Општином Ста
ра Пазова и истакао да су, захваљујући
доброј комуникацији између полиције и
локалне самоуправе, у свим општинама
Сремског управног округа формирани
локални Савети за безбедност.
Потпредседник Владе Србије је навео
да је општина Стара Пазова један од
лидера у Србији по порасту броја запо
слених, јер је у последњих пет, шест годи
на успела да направи значајан скок.
- Самим тим повећан је број становни

ка, број привредних субјеката, али је и
посао полиције постао сложенији - рекао
је Стефановић.
Министар је истакао да је полиција у
овој општини успела степен криминали
тета да сузбије на веома низак ниво и да
је захваљујући ефикасном раду полициј
ских службеника, пре свега на сузбијању
кривичних дела наркотрафикинга, али и

Министар
је истакао
да је полиција
у Старој Пазови
успела степен
криминалитета
да сузбије
на веома
низак ниво

привредног криминала, значајно повећа
на безбедност грађана.
Небојша Стефановић је додао да се
у сарадњи са локалном самоуправом
разматрају пројекти који ће у наред
ним годинама, кроз већи број камера,
изградње додатне инфраструктуре за
полицијске станице, али и приближава
ња полиције грађанима, допринети да

њихов свакодневни живот буде што спо
којнији.
- Желимо да полиција буде што ефи
каснија, да ради за своје грађане и зато
ћемо у сарадњи са локалном самоу
правом радити на унапређењу квали
тета рада, кроз изградњу нових објека
та полиције и набавку нових патролних
возила и опреме која ће помоћи да поли
цајци, ватрогасци, запослени на управ
ним пословима и сви остали који раде
у МУП буду више на услузи грађанима
- закључио је Стефановић.
Грађани Старе Пазове, у оквиру акције
„Полиција у заједници“, имали су прилику
да се упознају са радом припадника Жан
дармерије, Специјалне антитерористич
ке јединице, Управе полиције, Управе
саобраћајне полиције, Полицијске брига
де и Сектора за ванредне ситуације.
Најмлађи суграђани имали су могућ
ност да се кроз различите активности
друже са полицијацима, што је један од
кључних фактора за стицање повере
ња, али и да уживају у програмима које
су извели водичи службених паса и Чета
коњаника.
Деца су могла да се уз помоћ при
падника полиције пењу и спуштају низ
вештачку стену, упознају са начинима
гашења пожара лаком пеном, али и еду
кују о опасностима од употребе наркоти
ка и проблемом вршњачког насиља.
На тактичко-техничком збору, грађани
ма је приказан и део опреме коју припад
ници Министарства унутрашњих послова
користе у свакодневном раду.
Уочи збора делегација на челу са
председником Општине Стара Пазова
Ђорђем Радиновићем угостила је мини
стра Небојшу Стефановића и директора
Полиције Владимира Ребића.

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Ој туризме, туризме ...

а телевизији све изгледа савршено. У новинама још
лепше. Ево шта у Политици бележи те-ве критика:
„... толико занимљивих документарних записа о
успешном породичном бизнису по шумама и горама ове
наше земље, о њеним лепотама и плодности од Фрушке
горе до Шаре, о богатству наслеђа, споменицима културе
и природе... Такав програмски састав, као својеврсни
бедекер, историјска читанка, природопис, путописна
збирка, албум дивних предела ... добар је избор за летњу
ТВ понуду.“ И заиста јесте тако, то је диван избор ако
хоћете лепоте Србије да гледате на телевизији. Верујем
да нема никог ко није чуо за Увац, вештачко језеро
између Нове Вароши и Сјенице. Сви су чули за колонију
белоглавих супова, највећу у Европи којој је претило
уништење, а која је захваљујући бризи човека поново
обновљена. Ако хоћете да уживате у погледу на Увачко
језеро морате бити под један млади, под два здрави и
под три у кондицији.
Елем, вожња Увачким језером креће са почетка бране.
Пре тога добијете телефон једног од власника чамаца
који возе туре по језеру. На полазном месту нема ни
тоалета, ни канте за отпатке, а камоли ресторана.
Заправо, ако сте баш склони хигијенско - здравственом
ризику можете се послужити „тоалетом“ који су мештани
склепали од чамових дасака и поставили га над неком
рупом. А како он изгледа... тешко је описати.
Човек који вози туристе је регистровани предузетник за
превоз рекама и језерима. Вожња кошта хиљаду динара
по особи. Понешто ћете сазнати о суповима, о језеру, о
некадашњем Цариградском друму и тако... Време је
било више него лепо, око 35 у хладу. И око један
поподне дошао је ред на пентрање на видиковац. Тек ту
авантуру не могу описати. Ствар је томе што сваки
чамџија има свој пут до врха са ког се виде меандри
Увца. И све је то тако некако полу - приватно. Човек нам

је сам признао да је са братом „прокрчио“ стазу и сад
том стазом само он води госте. Други имају своје стазе. А
„стаза“ би била проблем и за козе, а не за људе. Док сам
се злопатила по том кршу и камену молила сам бога да
не сломом ногу и да жива сиђем доле. А видик, леп.
атим вас воде у Ледену пећину и ту плаћате улаз
250 динара. Пећина није осветљена, а нема
довољно ни лампи па се „туристи“ сналазе помоћу
светла са мобилних телефона.
И тако у пентрању и злопаћењу по пећинама прође тих
четири - пет сати. И кад мртви уморни опет стигнете на
брану, баш би вам пријала чаша хладне воде или кафа.
Али нема. И онда нешто мислим, ако је тако на Увцу, који
нема ко није сликао и промовисао, како ли је тек у неким
правим недођијама?! И да ли „туристи“ стварно морају
„знојем лица свог“ да плаћају те наше лепоте и дивоте?
Морам признати да мени уопште није било ни до лепоте
ни до дивоте, него сам размишљала како да сачувам
живу главу.
Па нек ми кажу да сам размажена. Можда постоји неки
други израз за жену која има 20 килограма вишка и исто
толико година преко прихватљиве границе за српски
туризам?
А онда ми је пало на памет да је то све ипак само до
људи. Некима је Бог баш дао, а они су опет такви
никакви па не могу ни ве-це да направе, ни канту за
отпатке да поставе. И све им је прљаво и мусаво. А неко
се помучио да од објективно мање импресивне природе
као што је Бара Засавице, направи леп и угодан кутак и
за праве љубитеље природе и за обичан свет који би
мало да се одмори. Сад да не испадне да нешто
претерујем у похвалама на рачун управника резервата
Бара Засавица, Слободана Симића, али стварно сам се
тамо горе питала шта би он направио од резервата
Увац?
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МИНИСТАР ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ НЕНАД ПОПОВИЋ У ШИДУ

Иван Ракоњац, Ненад Поповић и Предраг Вуковић

Држава помаже
иновације у привреди

О

пштину Шид у понедељак 21.
августа посетили су министар
за иновације и технолошки раз
вој Ненад Поповић и директор Фонда
за иновациону делатност Иван Рако
њац са сарадницима. Том приликом
састали су се са представницима
локалне самоуправе и у сали Скуп
штине општине, привредницима пред
ставили програме подршке техноло
шким иновацијама, програм раног
развоја и суфинансирања иновација,
кроз које Фонд додељује средства у
висини до 80.000, односно до 300.000
евра за развој иновативних технологи
ја, производа и услуга са тржишном
применом и великим потенцијалом за
комерцијализацију.
Како је том приликом изјавио мини
стар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић, начин на који се спро
води државни конкурс за подршку
иновацијама, један је од најбољих
примера примене дигитализације и
сече бирократије која оптерећује при
вреду. Процес пријављивања на кон
курс је скоро у потпуности дигитализо
ван, без непотребне администрације,
док се евалуац
 ија пројеката обавља
путем интернет портала Фонда за
иновациону делатност, а цео процес је
потпуно транспарентан. Такође он је
на конференцији за новинаре поручио
да је дигитализација шанса за нова
радна места.
- Влада Републике Србије је издво
јила 330 милион
 а динара за развој
иновација. Млади предузетници, мла
де старт-ап компаније, научно - истра
живачке организације, сви могу да
учествују на овом конкурсу, а рок до

Влада Републике
Србије је издвојила
330 милиона динара
за развој иновација.
Млади предузетници,
старт-ап компаније,
научно - истраживачке
организације,
сви могу
да учествују
на овом конкурсу,
а рок до када могу
да се пријаве
је 1. септембар

када могу да се пријаве је 1. септем
бар. Први програм је за старт-ап ком
паније и компаније које могу да конку
ришу за средства до 10 милион
а
динара. Компаније које већ дуже
постоје и све оне које могу својим ино
вацијама да конкуришу на домаћем и
међународном тржишту, могу да кон
куришу за средства по другом програ
му до 37 милиона динара. Нису
потребни никакви папири, не постоје
бирократске или друге администра
тивне препреке - истакао је министар
Поповић, додајући да је уверен да
Србија има знање и потенциал да цео
регион предводи у ново дигитално
доба.
О конкурску за развој иновација у
Србији и његовом значају за раст
локалне економије говорио је и Иван
Ракоњац, директор Фонда за иноваци
ону делатност, а председник Општине
Шид истакао је значај ових конкурса
за шидске привреднике.
- За нас је представљање нових
конкурса од великог значаја посебно
што се то дешава у моменту када се у
Шиду отвара индустријска зона. Ових
дана почињу радови на приступној
саобраћајници за индустријску зону.
Ми желимо да наши људи остану у
Шиду и зато сматрам да је ова посета
од изузетно великог значаја и да ће
ови конкурси пуно значити нашим при
вредницима и малим предуз ећима
која раде у шидској општини - истакао
је Предраг Вуковић.
Приручник у коме су детаљно опи
сани услови програма и сет неопход
не документације доступни су на:
www.inovacionifond.rs. 
М. Н.
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ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТВА МАЛИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

За 50 предузетника
по 50.000 динара

Председник Општине Ђорђе Радиновић додељује субвенције малим привредницима

Привреда старопазовачке општине темељи се управо на малим предузећима, зато
локална самоуправа опредељује субвенције и за њих, како би унапредили своју
делатност. Ове године су обезбеђена бесповратна средства у укупном износу од 2,5
милиона динара, а циљ је да се убудуће фонд овог конкурса удвостручи и да се
повећа број корисника, изјавио је Ђорђе Радиновић, председник Општине Стара
Пазова

О

пштина Стара Пазова
је и ове године доде
лила по јавном кон
курсу бесповратна средства
предузетница са територије
општине, укупне вредности
два и по милиона динара.
Педесеторо предузетника и
занатлија, који су испунили
критеријуме конкурса, у уто
рак, 15. августа добило је по
50 хиљада динара. Ово је
четврта година како Општи
на расписује овај конкурс, а
према речима председника
Општине Ђорђа Радино
вића, први пут ће ове године
локална самоуправа на сли
чан начин помоћи и пољо
привредницима.
- Привреда старопазовач
ке општине темељи се упра
во на малим предузећима,
зато локална самоуправа
опредељује субвенције и за
њих, како би унапредили
своју делатност. Ове године

су обезбеђена бесповратна
средства у укупном износу
од 2,5 милиона динара, а
циљ је да се убудуће фонд
овог конкурса удвостручи и
да се повећа број корисника
– изјавио је Ђорђе Радино
вић, председник Општине
Стара Пазова обраћајући се
привредницима и додао:
- Захваљујући вама, одно
сно стабилној и јакој при
вреди у општини Стара
Пазова, наш буџет је пунији
и стабилнији и зато ће у
наредним годинама бити
више оних који ће добити
бесповратна средства и
тако заједнички помогнемо
развој малих предузећа и
радњи.
Средства можда нису
велика, али за мале преду
зетнике су свакако значајна,
каже Мирјана Бранковић из
графичког студија „Монде
го“.

- Први пут смо добили
нешто од државе што ми је
јако драго, а средства ћу
искористити за поправку
машина – наводи Мирјана
Бранковић.
Љубинко Штерић из вете
ринарске клинике „Ветери
нар тим“ је такође пријатно
изненађен овим чином
локалне самоуправе.
- Ово је гест који помаже
свима нама који спадамо у
мале привреднике и доказ
да
прип ад ам о
велик ој
озбиљној привредној поро
дици старопазовачке општи
не – сматра Штерић.
То мало помоћи за нас
значи јако пуно, каже Вла
ста Хуђец из истоименог
фризерског салона и додаје
да ће средства искористити
за набавку фризерске опре
ме и фризерског репро
материјала.
Педесеторо предузетника

добило је по 50 хиљада
динара као рефундацију
трошкова које су имали
када је у питању набавка
средстава за рад у виду
куповине или поправк е
машина и набавке репро
материјала.
Начелница одељења за
привреду Сузана Илић,
каже да је конкурс био отво
рен док нису стигле пријаве
које су испуниле квоту опре
дељених средстава.
- Сваке године водимо
рачуна о томе да када рас
пишемо конкурс он траје док
се на потроше сва његова
средства. У том смислу
посебна комисија прати да
људи који конкуришу не губе
време на скупљање доку
ментације и да се не прија
вљују уколико су средства
већ расподељена – изјавила
је начелница Сузана Илић. 

Јарослава Клинко
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СТОПАМА НАШИХ ПРЕДАКА

Ђаци на Крфу

У оквиру пројекта „Стопама наших
предака“, који организује Патријаршија
Српске православне цркве, деветоро
најбољих ученик а старопазовачких
основних школа, отпутовало је на
наградно путовање на острво Крф.
Пред одлазак, у Саборној цркви у Бео
граду, патријарх српски Иринеј служио
је молебан, а стопама предака са
ђацима генерације пазовачких школа
кренуло је овог пута и петоро чланова
хора „Звонце“ Основне школе „Бошко
Палковљевић Пинки“, као и најбољи
ученици школа из градске општине
Палилула.
Пројекат „Стопама наших предака“
реализује се од 2012. године и пред
ставља јединствену акцију, кроз коју се
деца на едукативан и практичан начин
упознају са историјом Првог светског
рата, традицијом, језиком, писмом,
вером, са посебним освртом на поме
нути историјски период и боравак срп
ске војске и народа на острву Крф од
1916. до 1918. године. Посебна мисија
овогодишњег боравка на Крфу биће
подизање и освештање споменик а
крајпуташа у част и славу Гвозденог
пука Моравске Дивизије.

СТАРА ПАЗОВА

Летњи биоскоп

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У СРЕМУ

Састанак директора

Са састанка у Старој Пазови

М

еђу 60 центара за социјални
рад који су добили паник тасте
ре ради сузбијања насиља
нашло се и два из Срема. У питању су
Центри за социјални рад у Сремској
Митровици и Шиду, који су паник
тастере добили захваљујући подршци
Агенције Уједињених нација за родну
равноправност и оснаживање жена,
Министарства за рад и Координацио
ног тела за родну равноправност.
Сузбијање насиља над женама и дру
гих облика насиља била је једна од
тема састанка директора свих центара
за социјални рад у Срему који је одр
жан у Старој Пазови. Са циљем да
унапреде услуге социјалне заштите
социјално угрожених Сремаца у ста
ропазовачком центру за социјални рад

окупили су се директори свих седам
центара у Срему. Значајна тема сусре
та односила се на то како заштити
жене жртве насиља и како се сремски
центри за социјални рад боре против
ове негативне појаве. Иницијатор
сусрета у години јубилеја је директор
ка Центра за социјални рад у Старој
Пазови Рада Жугић, која каже су ова
кви сусрети итекако значајни, те да ће
се организовати једном месечно. Сле
дећи сусрети су у Шиду. Након састан
ка у старопазовачком Центру за соци
јални рад, директоре ових установа
примио је заменик председник а
Општине Стара Пазова Милан Беара
које је поздравио иницијативу и изра
зио пуну подршку у унапређењу услуга
социјалне заштите.
С. С

КРУЖНИ ТОК У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Све се ради по пројекту

У
Овог лета, летњи биоскоп на отворе
ном, добилису и Пазовчани. Пројекци
је се одвијају петком и то у два терми
на, у 20 и у 22 часа. У првом бископу
на отвореном, на градском тргу у Ста
рој Пазови највише су уживали нај
млађи. Добри наслови у биоскопу под
ведрим небом привукли су и старију
публику, а према најавама из ЦзК кул
туру, до краја лета биће још неколико
актуелних филмских хитова.
Ј. К.

23. AVGUST 2017.

оквиру реконструкције државног
пута II А реда број 127, односно
локалног пута Стара Пазова –
Стари Бановци, тренутно се изводе
радови друге фазе, којом је предвиђе
на изградња кружне раскрснице на
углу улица Вука Караџића и Подунав
ског партизанског одреда. Неколико
становника овог дела Старе Пазове
није задовољно радовима на изград
њи раскрснице који се изводе, како
наводе, из аспекта безбедности и
немогућности прилаза аутомобилима
својим кућама и постављају питање,
зашто је позиција централног острва у
кружној раскрсници пројектом предви
ђена уздужно ка центру Старе Пазове.
У неколико наврата жалили су се
општинским органима, а сада су о
томе обавестили Инспекцију за друм
ски саобраћај Министарства грађеви

нарства, саобраћаја и инфраструкту
ре. Општинско руководство наглашава
да се сви радови изводе у складу са
пројектном документацијом, која је
оверена од стране свих институција,
општинских и државних. Председник
Општине Ђорђе Радиновић истиче да
је предложио и изградњу ограда, како
би се безбедност подигла на што виши
ниво и да је локална самоуправа
спремна да изађе у сусрет грађанима,
али да ће им сада на неки начин руке
бити везане у случају потребе додат
ног излажења у сусрет грађанима, јер
ће последњу реч дати републички
инспектор. Што се тиче прилаза кућа
ма, како нам је објаснила начелница
Одељења за инвестиције Бранка Сто
јановић, они су предвиђени пројектом.


Ј. К.

M NOVINE

23. AVGUST 2017.

ЧОРТАНОВЦИ

СТАРА ПАЗОВА

Ликовна колонија

На расаднику у Старој Пазови су се
након две године поново срели слика
ри на једнодневној ликовној колонији
Удружења ликовних уметинка Старе
Пазове. Поред чланова овог удруже
ња, ликовна колонија Пазова 2017 оку
пила је уметнике из старопазовачке
општине, Новог Сада и Бачког Јарка.
Колонија је део пројекта „Пусти своју
креативност“, који финансира Општи
на Стара Пазова, а организацију ове
једнодневне колоније помогла је и
Месна заједница Стара Пазова.

Ј. К.

МОДЕЛАРИ ИЗ ВОЈКЕ

Светски прваци

Будизам
стиже у Срем

захваљујући лекарима и људима, који
су финансијску помоћ слали са свих
страна, Стојаново стање се нормали
зовало и резултати анализа, које су му
рађене крајем пролећа у Италији,
коначно су стигли и донели лепе вести.
У његовој коштаној сржи нема трагова
болести, то не значи крај борбе са
овом опаком, пре свега подмуклом
болешћу, која у сваком тренутку може
поново да нападне. Стојан је тренутно
на терапији одржавања, у марту
наредне године га очекује поновни
одлазак у Италију. Породица Радека
се још једном захваљује свима, који су
финансијски помогли Стојаново лече
ње и с обзиром на то да на рачуну има
довољно новца, зауставља акцију и
ових дана ће стопирати и СМС поруке.

З. К.

ВАТРОГАСЦИ

134 пожара до сада

У старопазовачкој општини у односу

На Светском првенству за ваздухо
пловне моделаре које је одржано у
мађарском граду Сентеш, репрезента
ција Србије је у дисциплини Ф1Б осво
јила златну медаљу и постала светски
првак. Репрезентација Србије насту
пила је у саставу Раде Благојевић,
члан Аеро клуба Војка, Светозар и
Бојан Гостојић из Зрењанина. Поред
Благојевића боје репрезентације
Србије на Светском првенству бранио
је и Славо Савић, члан Аеро клуба
Нова Пазова.

З. К.

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Оздравио
Стојан Радека
У августу 2016. породица Радека из
Старе Пазове је сазнала да њихов ста
рији син, Стојан, болује од мијелобла
стичне леукемије. Стојан је тада имао
четири и по године и његово стање
било је веома критично. На срећу,
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на претходне године повећан је број
интервенција сазнајемо у Ватрогасној
јединици у Старој Пазови. Од укупно
976 пожара у Срему, у првој половини
ове године чак 134 гашења је било у
насељима општине Стара Пазова.
Неисправне електричне инсталације,
константно прикључени пуњачи за
телефон, кварцне пећи поред кревета
и фотеља, укључен шпорет, опушак од
цигарете који заврши на јастуку или
ћебету само су неке од ситуација које
могу изазвати пожар. Како сазнајемо,
екипе Ватрогасне јединице у Старој
Пазови на терену су за свега неколико
минута, а на располагању у овим ситу
ацијама Ватрогасној јединици у Старој
Пазови су три камиона запремине око
11.000 литара и 13 ватрогасца колико
их је запослено у овој јединици.


Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“
финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.

С. С.

Будистички храм (фото Курир)

У недељу, 27. августа у Чортанов
цима биће отворен будистички храм,
и то захваљујући друштву „Средњи
пут“. На челу тог друштва налази се
фронтмен групе „Електрични орга
зам“ Срђан Гиле Гојковић, који се при
клонио овом учењу. Чортановци су
село које броји преко 2.300 становни
ка и како кажу мештани, у потпуности
православно село.
Да будизам стиже у њихово место и
да ће ускоро бити отворен храм су
чули али, како кажу, још увек нису
видели никог, иако знају да су члано
ви будистичког друштва „Средњи пут“
пре извесног времена купили и обно
вили кућу која се налази у викенд
насељу у близини Виле Станковић.
Дугогодишњи председник Месне
заједнице и локални шумар Живан
Пашић каже да су мештани сасвим
нормално прихватили вест да ће
будистички храм бити отворен у ком
шилуку и како каже, неће бити ника
квих инцидената јер им не сметају
гости који ће долазити у село.
У будистичком храму у Чортановци
ма биће смештени монаси, који ће ту
бити стално настањени што је недав
но у медијима потврдио и музичар
Срђан Гиле Гојковић.
-То је центар за медитацију, запра
во то је кућа коју смо решили да пре
творимо у место где ће људи моћи да
медитирају. Чортановце, односно
Фрушку гору смо изабрали јер најви
ше наших следбеника има у Београду
и Новом Саду, па је то било идеално
место на пола пута. План је да буди
стички монаси стално буду присутни,
али ће се највероватније смењивати
на два месеца - истакао је Гојковић за
једне дневне новине.
Занимљиво је да ово нису једини
познати, новопридошли становници
Чортановаца. Будући будистички
храм, како су нам потврдили мешта
ни, налази се у близини куће коју су
саградили и у којој често борави
познати глумачки брачни пар Војин
Ћетковић и Слобода Мићаловић.


М. Ђ.
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ДРУГИ ПИШУ
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КОГА ШТИТЕ СИНДИКАТИ У СРБИЈИ

Заштита из доба Јуре

Права радника обрнуто су пропорционална броју синдиката, којих је у појединим
државним предузећима и по 20, док су у приватним више изузетак него правило.
Могу ли радници имати поверења у лидере који зарађују барем три пута више од њих
и ретко када одбијају привилегије које им нуде и послодавци и држава

Д

а ли је пристајање на трогоди
шње уздржавање од штрајка,
што се недавно десило у Крагу
јевцу, допринос заштити радника или
саучесништво у кршењу уставом
гарантованих права? Да ли су запо
слени у овом најновијем случају мора
ли и могли да изборе више, ако су
против себе имали државу, послодав
ца, део медија и друштва, а све се
гласније шапуће и о „добрим“ намера
ма лидера који су у овом штрајку
заступали њихове интересе? Имају ли
српски синдикати икакву моћ да за
оне које представљају изборе барем и
минималне и радника достојне услове
рада или је та битка давно изгубље
на? Колико је том поразу допринела
чињеница да је свет капитала, уз све
срдну подршку држава, одавно однео

превагу, а колико им је у томе помогла
и сама синдикална врхушка? Она која
и данас живи далеко боље од свог
чланства и не либи се апанажа у
управним и надзорним одборима
државних институција и предузећа.
НИН је истраживао имају ли синди
кати у Србији икакву будућност, ако се
са порастом њиховог броја смањује
број њихових чланова, али и повере
ње које радници имају у своје пред
ставнике. И колик а је одговорност
синдиката за ситуацију у којој се нала
зе радници у Србији?
Бојан Урдаревић, ванредни профе
сор Правног факултета у Крагујевцу
објашњава за НИН да потписано уздр
жавање од штрајка није противустав
но, јер се ради о „клаузули очувања
радног мира“, на које се стране у спо

ру обавезују док важи колективни уго
вор.
- Обавеза очувања мира није апсо
лутна и важи само ако послодавац
испуњава обавезе преузете колектив
ним уговором. Ова клаузула има сми
сла ако су синдик ати задовољни
постигнутим договором и колективним
уговором, односно ако је социјални
дијалог на високом нивоу. Али у слу
чају Фијата послодавац и није желео
да разговара док штрајк траје, а епи
лог је споразум из `виших интереса`
којим радници нису задовољни - каже
Урдаревић.
Социолог Срећко Михаиловић из
Центра за синдикализам тврди да је
штрајк у Фијату био повод да се покре
ну бројна питања и озбиљан разговор,
али је то изостало.
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- Могло се око штрајка доста тога
видети, али нисмо гледали. Ни синди
кати, ни странке, ни медији, ни држа
ва. Могао се покренути разговор, од
оног о фунцкионисању фирми каква је
Фијат, до полуколонијалног статуса
Србије који се и овога пута белодано
очитавао. Али није. Мене је штрајк
изненадио, јер сам мислио да су син
дикати полумртви, а испаде да нису
још умрли и не зна се да ли ће - каже
Михаиловић, уз додатак да су се вла
сници Фијата понашали по принципу
„може им се“, а наша држава „и није
могла другачије а да притом не изне
вери своју стратегију привредног раз
воја“.
А о улози синдиката у овом штрајку,
он каже:
- Синдикати су се баш показали,
поготово на нивоу централа. И Савез
самосталних синдиката Србије и УГС
Независност су начисто прећутали
штрајк, али је зато штрајкаче подржао
представник највећег металског син
диката у Италији. Штрајкачима свака
част, али се то не би могло рећи за
лидере синдиката који су организова
ли штрајк, ако ни због чега другог оно
због свађе међу собом. А највише се
обрукао овај синдикат из ЕПС-а који
се још и супротставио штрајку. Али, ко
је крив радницима из Крагујевца што
не користе могућности које им пружа
бистра, хладна и брза Тара - закључу
је иронично Михаил
 овић, осврћући се
на вест коју је током јуна обелоданио
поменути синдикат, а која говори о
„јачању тимског духа запослених у
ЕПС-у на Тари“.
И заиста, за разлику од већине
обесправљених колега, радници
ЕПС-а за лојалност свом синдикату и
предузећу имају не само просечну
плату од око 80.000 динара, него
изгледа и „полутке и радничке игре“
на неком од излетишта диљем Срби
је.
Шалу на страну, број синдикалних
организација тешко је избројати, али
се претпоставља да их у Србији има
око 26.000. И већина њих оснива се и
функционише у јавном сектору и
државним предузећима (у Железни
цама или ГСП-у има их више од по
20), али су зато у приватним фирма
ма, биле оне домаће или иностране,
синдикалне организације готово рет
кост, нарочито у оним које су на срп
ско тржиште доведене новцем поре
ских обвезника. Неки послодавци не
само да не дозвољавају оснивање
синдиката, већ се сумња и да су поје
дини државни званичници, промотери
политике субвенционисања усмено
договорили са инвеститорима да ће
их лишити муке зване синдикално
организовање радника. Ако је и тако,
синдик ати су им у томе свесрдно
помагали, јер нема никакве сумње да
посвађани „до пања“ и купљени апа
нажама, службеним аутомобилима,
иностраним конгресима и позама
шним платама, лако постају плен

политичких партија и власти. Има ли
за власти веће среће?
За Урдаревића је један од основних
узрок а немоћи синдик ата управо
њихова међусобна супротстављеност.
- Синдикална сцена је прилично
размрвљена. У доба глобалног капи
тала наши синдикати улазе подељени
и међусобно сукобљени, са недовољ
но изграђеним идентитетом, са нера
зумевањем суштине плурализма и са
врло нејасним концептом односа пре
ма центрима друштвене и политичке
моћи. Већ се дужи низ година указује
на то да се без међународне и домаће

За разлику
од већине
обесправљених
колега, радници ЕПС-а
за лојалност свом
синдикату и
предузећу имају не
само просечну плату
од око 80.000 динара,
него изгледа
и „полутке
и радничке игре“
на неком од
излетишта диљем
Србије

солидарности, као и координације
између свих синдиката, не може оче
кивати равноправна борба између
света рада и света крупног капитала.
Нажалост, ништа се не мења.
Овај саговорник НИН-а истиче да
постоји огромна несразмера између
броја колективних уговора који се
закључују у јавном и приватном секто
ру.
- Далеко их је више у јавном секто
ру, иако је тамо далеко мањи мане
варски простор за преговарање с
обзиром на то да су многа права већ
уређена законом или подзаконским
актима. У приватном сектору превас
ходно се доносе правилници о раду, а
и тамо где постоје колективни угово
ри, они су често `прерушени` правил
ници, те није редак случај да су права
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радника у приватном сектору изједна
чена са законским минимумом, или се
ни то не поштује, па се отвара посао
за инспекцију рада. Синдикати морају
да схвате да су на истом задатку, а то
је да штите чланство и радништво у
Србији које деценијама не може да
живи од своје плате - каже Урдаревић
уз тврдњу да синдикати неће нестати,
али ће се поставити питање оправда
ности њиховог постојања.
- Данас су синдикати суочени са
неколико фундаменталних питања,
више него икада пре. Уколико се што
пре, ако за то већ није касно, на нашој
синдикалној сцени не превазиђу суко
би и уколико се не окрену међусобној
сарадњи они ће бити заобиђени у
свим кључним друштвеним договори
ма који се тичу радништва или ће
постати марионете власти која ће их
онда користити према својим потреба
ма.
Али зар они то већ нису?
- Ми не знамо ни колико има репре
зентативних синдик ата, а камоли
колико синдик алних организација.
Ваљда је једини сигуран податак онај
колико основних синдикалних органи
зација уплаћује део чланарине на
рачун својих централа, али то се чува
као најстрожа тајна. Крајње је време
да се учине јавним подацима о пред
ностима које имају репрезентативни
синдикати, како на нивоу фирме тако
и државе, а посебно чланство пред
ставник а синдик ата у разноразним
управним одборима и накнаде које на
основу тога добијају, укључујући и ону
за рад у Социјално-економском саве
ту (СЕС). Верујем да би се јагма за
чланством у њему смањила када би
се то знало - каже Срећко Михаил
 о
вић.
чешће у СЕС-у један је од круп
нијих камена спотицања и суко
ба међу овдашњим синдикати
ма, јер за разлику од два највећа СССС и Независност - чији представ
ници тамо седе, неки други тврде да
су спречени да постану чланови, иако
имају реперезентативност. Тако је
Конфедерација слободних синдиката
свој случај решавала и на суду, али јој
то није помогло да се докопа места у
СЕС-у, чији чланови свој легитимитет
да заступају интересе социјалних
партнера нису проверавали годинама.
У СССС кажу да су репрезентатив
ност доказивали пре седам година, и
то једини, али зато и данас тврде да
су највећи и вероватно једини репре
зентативни синдикат у Србији.
- Распарчаност и посвађаност су
наличје нараслог индивидуализма и
растак ањ а
свак ог
заједн иш тва.
Немоћни и посвађани синдикати одго
варају свакој безумној друштвеној тво
ревини, укључујући и државу и парти
је. То је генерисано од стране савре
мених форми капитализма, од класе у
чијим рукама је сваки облик моћи и
силе, од финансијске до физичке. И

У
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Колико зарађује Србија
а колико синдикати
У Србији је 2016, према подацима које у
својим годишњим билтенима објављује
Агенција за привредне регистре, било
6.856 синдикалних организација које имају
својство правног лица, и оне су запошља
вале 1.068 људи. Занимљиво је да се број
организација смањио у односу на претход
ну годину за нешто више од 100, али је
зато број радника у њима десеткован смањио се за готово 5.000!
Из истог извештаја може се видети и да
су синдикати, међу којима има и оних који
остварују позитиван резултат, али и оних
са губицима, у прошлој години на зараде,
накнаде и друга давања запосленима
издвојили 2,88 милијарди динара.
По НИН-овој рачуници, када се ови
укупни расходи поделе на пријављени
број запослених у синдикалним организа
цијама, испада да је просечна бруто плата
сваког запосленог у њима била 225.000
динара, док је нето зарада износила
нешто мање од 140.000 динара.
Нема сумње да запослени у синдикати

ма, барем не сви, не зарађују месечно баш
толико, али би сигурно, ако ни због чега
другог оно због изгубљеног поверења, јав
ности требало објаснити колико је синди
ката тачно у Србији, колико активних, као
и на шта се троши новац који доспева на
њихов рачун. Колико чланова синдиката
плаћа чланарину, од чега се синдикати
финансирају, а колико запослени у њима
примају месечно.
Према истом извештају, пословни при
ходи синдиката у Србији прошле године
били су 7,8 милијарди динара, с тим што је
учешће прихода од чланарина у укупним
приходима синдиката мање од 50 одсто.
Поредећи приходе из 2016. и 2015. године,
уочљиво је да укупан прилив на рачуне
синдиката расте, док се истовремено сма
њује учешће прихода од чланарина. С
друге стране, приходи синдиката од дота
ција, донација и субвенција порасли су са
око 700 милиона динара у 2015. чак на 1,9
милијарди динара, колико су износили у
прошлој години.

држава је тек оруђе у њиховим рука
ма. Власници капитала не трпе ни
помисао на отпор, а камоли на орга
низовани отпор њихових свемоћи тврди Михаиловић, али и додаје да то
не значи да синдикати треба да изађу
из приче о социјалном партнерству.
- Јасно је да је екстремни индивиду
ализам изнуђен неолибералном еко
номијом растурио сваки осећај при
падности групи, без које нема соли
дарности, а без ње синдикат је само
карикатура радничког организовања.
пак, овај саговорник НИН-а не
верује да се синдикална моћ
може успоставити, нити да се у
земљама каква је и Србија може вра
тити поверење у синдикате.
- Ако се и деси, биће краткотрајни
тренд. Десиндикализација је последи
ца кретања у савременој цивилизаци
ји, и моћ капитала се не може пољу
љати организовано, већ само у случа
ју неорганизованог, спонтаног и некон
тролисаног бунта жртава неолиберал
не економије.
А шта на то кажу они који су на
доношење флексибилнијег Закона о
раду само кукали? Који пристају да
фингирају социјално-економски дија
лог учешћем у СЕС-у, у држави у којој
још мало нико неће радити на неодре
ђено радно време? Немоћни да
заштите ни права својих чланова,
стално запослених радника, а камоли
да учине нешто да заштите оне који
раде у малим предузећима, на црно,
на лизинг, или су годинама незапосле
ни. У Европи они углавном већ чине
синдик ално чланство, али нашим
законом то није регулисано.
- Ово је последица пропадања и
маргинализације већ три деценије.
Последица колективистичке матрице
да је свака инвестиција која дође спас
за спржену земљу, каква је била Срби

ја. Добра страна је што синдикати и
даље окупљају четвртину запослених,
али и ми морамо да се променимо,
ако не желимо да ишчезнемо - каже
Зоран Стојиљковић, председник УГС
Независност.
Тврди да су синдикати сами себи
сломили кичму, те ако не буду спрем
ни на организационе промене, неће
имати будућност.
- Шта ми тренутно можемо да ура
димо за оне који раде на црно, за оне
који су најугроженији? Ништа. Синди
кати морају да улазе у мала предуз е
ћа, да разговарају са радницима, да
поврате поверење и утицај. Али исто
тако, социјалне захтеве не смеју да
одвајају од политичких. Захтеве за
променом изборног система, слобод
ним медијима, јавном расправом,
стратегијом развоја државе. Од 2004.
предлажемо Пакт о развоју и запо
шљавању, али то ниједна власт не
жели - каже Стојиљковић, уз опаску да
синдикати могу да бирају да прежи
вљавају као и до сада или да у јавност
изађу са озбиљном агендом.
- Ако овако наставимо, још мало
никога нећемо моћи заштитити.
И Зоран Михајловић, секретар већа
Савеза самосталних синдиката при
знаје да су синдикати троми, да се
нису снашли у транзиционој Србији,
те нису адекватно заштитили раднике
који су остајали без посла током при
ватизације. Ипак има оправдање.
- Борба за права радника који су
заплашени губитком посла у услови
ма оволик е незапослености није
нимало лака. Ни сада у Фијату, пред
ставници штрајкача нису могли друга
чије јер су били под огромним прити
ском. У њихове руке је бачена судби
на Фијата, радника и Србије - тврди
Михајловић, додајући да није тачно да
се чланство СССС у Фијату осипа.
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Неки послодавци
не само да
не дозвољавају
оснивање синдиката,
већ се сумња
и да су поједини
државни званичници,
промотери политике
субвенционисања
усмено договорили
са инвеститорима
да ће их лишити муке
зване синдикално
организовање радника
А управо то тврди Жељко Весели
новић, лидер синдиката Слога, наво
дећи да су радници накнадом од
1.000 динара за дане штрајка зауста
вљени да не прелазе у други синди
кат.
Овај саговорник НИН-а сумња и да
је штрајк у Фијату унапред договорен
и да је СССС заједно са менаџмен
том преварио раднике. Он каже да
два највећа синдиката одавно раде у
интересу државе и пословодства, а
на штету радника у Србији, а најбо
љи доказ је њихов константан отпор
провери репрезентативности синди
ката у Србији и проширењу СЕС-а.
- Не могу се такмичити они синди
кати који не живе само од чланарине
и ми који од тога живимо. Они одбија
ју сваки облик сарадње, јер су већ
развили механизам функционисања,
њихови лидери се годинама не мења
ју, седе у управним одборима, блиски
су свакој власти - тврди Веселино
вић.
ко за то време штити интересе
и положај радника? Обеспра
вљене и прекаризоване руље,
која из страха од глади најчешће при
стаје да ради за било какву зараду и
у било каквим условима.
- Модерна мисија синдиката је бор
ба против прекаризације рада, којим
је у Србији обухваћено две трећине
радника. Реч је о отпору робусном
облику децивилизације и дехумани
зације човека. Без тог отпора хомо
сапиенс нема шансу - закључује
Срећко Михаил
 овић, иако ни сам није
сигуран може ли се то остварити у
ситуацији у којој је прекаризовани
радник само потрошна роба, коју ће
када више не буде у стању да прави
профит, заменити роботи.

А




Петрица Ђаковић
(Преузето из НИН-а)
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Седница СО Рума

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Припреме за лицитацију
пољопривредног земљишта
Укупно за лицитацију у румској општини има 1.461 хектар пољопривредног земљи
шта у државној својини, а по приоритетном закупу сточарима припада 691 хектар,
што значи да ће заинтересованим пољопривредницима за лицитацију бити понуђено
око 770 хектара

О

дборници Скупштине
општине Рума су на
својој седници одржа
ној 17. августа донели годи
шњи програм заштите, уре
ђења и коришћења општин
ског
пољоп рив редн ог
земљишта за текућу годину.
Доношење овог програма,
који је добио и сагласност
надлежног Министарства за
пољопривреду, је нешто
каснило због реституције,
односно враћања земље
црквама, манастирима и
приватним лицима, али и
конституисања нове Владе
Србије и промена у надле
жном министарству, па је
сагласност добијена тек 9.
августа. По његовом доно
шењу, земљиште у државној
својини даје се сточарима
по праву пречег закупа под
законски одређеним услови
ма, а остало иде на лицита
цију. Укупно за лицитацију у
румској општини има 1.461
хектар
пољоп рив редн ог
земљишта у државној своји
ни, а по приоритетном заку
пу сточарима припада 691
хектар, што значи да ће
заинтересованим пољопри

вредницима за лицитацију
бити понуђено око 770 хек
тара.
Према новим законским
одредбама, сада се те повр
шине са правом пречег заку
па смањују, будући да се од
оне земље која се може по
овом основу закупити - по
условном грлу хектар - одби
јају оне површине које су у
власништву тог лица, као и
оне које је приватно закупио.
- У румској општини има
8.290 хектара пољопривред
ног земљишта у државној
својини, а од те површине је
4.195 хектара у закупу на
три и више година дато
2015. године, док је око
2.400 хектара окућница.
Очекујемо ове године око 28
милиона динара од лицита
ције, а 40 процената остаје
локалн ој
самоу п
 рав и.
Посебно, рачунамо још на
око 51,2 милиона динара по
основу закупа из 2015. годи
не оног земљишта које је
давано у закуп на три године
- рекао је Душан Љубишић,
начелник Општинске управе
образлажући овај програм
на седници СО Рума.

Дакле, реч је о солидним
средствима, али су она
наменска, односно могу се
користити само за уређење
пољопривредног земљи
шта, на пример за путну
или каналску мрежу, као и
противградну одбрану.
Љубишић је информисао
одборнике да је, кроз про
цес реституције, у румској
општини до сада враћено
750 хектара земље, углав
ном црквама, а највише је
враћено у Жарковцу, око
600 хектара, уз констатаци
ју да реституција још није
окончана.
Сем образложења, веће
расправе о годишњем про
граму заштите и уређења
пољопривредног земљи
шта није било, сем што је
Ненад Боровић из одбор
ничке групе ДС истакао да
је програм добар и да ће и
он гласати за њега.
Ова седница је била, бар
до сада најкраћа, будући
да је трајала свега 25 мину
та.
- Ову седницу смо сазва
ли убрзо после оне послед
ње да бисмо усвојили про

грам заштите и коришћења
општинског пољопривред
ног земљишта. Ово да
бисмо могли кренути у про
цес лицитације и издавања
земљишта на коришћење.
Имали смо и две зачајне
тачке које су се односиле
на програме рада установа
Завичајни музеј и Градске
библиотеке. То су установе
које у својим програмским
актима планирају контину
итет једног успешног рада
који је постојао и до сада,
када је реч о њиховој
основној делатности. Они
планирају значајне про
грамс ке
маниф ес тац ије
чији је циљ пропагирање
култ урних вредности и
добара и доста тога ће и
наредне године понудити
грађанима румске општине
- каже Стеван Коавчевић,
председник СО Рума.
На овој седници су
одборници усвојили и про
граме рада и пословања
Завичајног музеја Рума и
Градске библиотеке „Ата
насије Стојковић“ за наред
ну годину.

Смиља Џакула
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Уређење
атарских
путева

Крајем јула у румској општи
ни су започели радови на уре
ђењу атарских путева. Реч је о
шест атарских путева, три су у
Жарковцу, два у Буђановцима и
један у Платичеву, који су и
завршени.
Радове финансира локална
самоуправа уз помоћ Покрајин
ске владе, односно Секретари
јата за пољопривреду. Ради се
о вредности од око 20 милион
а
динара, а од Покрајине је доби
јено 7,5 милиона динара. У овој
суми су и три милион
 а динара
за асфалтирање дела атарских
путева, отресишта.
Када је реч о атарском путу у
Вогњу, радови су започели 12.
августа, а окончани 15. августа.
Реч је о путу дужине око 1,6
километара који се насипа
шљунком, а и за овај пут је пла
нирано да се почетни део
асфалтира. Радови имају за
циљ да створе путну инфра
структуру за бољу и ефикаснију
аграрну производњу.
Паралелно су рађени и атар
ски путеви код Ерема.

С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Прослава
рођендана
Геронтолошки центар „Срем“
у Руми наставља са својом
лепом традицијом да сваког
месеца свим корисницима који
су рођени у том месецу приреди
рођенданско славље са пригод
ним програмом и поклонима.
Тако је било и 17. августа
када је такво славље уприличе
но за 24 корисника рођених у
овом месецу.
Њима су рођендан честита
ли, уз свој припремљен про
грам, корисници Дневног борав
ка за децу и младе са сметњама
у развоју са својим васпитачи
ма, као и хор ГЦ „Срем“ под
руководством Дарка Ђокића.
Међу онима који су славили
било је и оних који су закорачи
ли у десету деценију - Добрила
Стојковић је прославила 90.
рођендан, а Гроздана Илић и
Славица Алимпијевић су напу
ниле 91. годину.
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Недеља
кинеског филма

Сји Хонг и Драгомир Јанковић на отварању Недеље кинеског филма

П

ројекц ијом
филм а
„Кинески зид“ 15. авгу
ста у Културном центру
започела је четврта по реду
Недеља кинеског филма која
се, као и претходних година,
реализује у оквиру Културног
лета.
До 21. августа румска
публика је имала прилику да
погледа седам филмова из
ове нама далеке и пријатељ
ске земље, овај пут филмове
који су снимани у протеклих
пет година. Први на репертоа
ру, „Кинески зид“ је из про
шлогодишње филмске про
дукције. Режисер је Занг
Јимоу, а главна улога је пове
рена Мету Дејмону - реч је о
спектаклу са примесама фан
тазије за чије је снимање
утрошено 150 милиона дола
ра.
Отвар ањ у
овогод иш ње
Недеље кинеског филма је
присуствовао и Сји Хонг,

саветник за културу у Амбаса
ди НР Кине у Београду, који је
похвалио дугогодишњу добру
сарадњу са Завичајним музе
јом који је и организатор овог
дешаавња, али и у којем се
често одржавају излож бе
посвећене животу , традицији
и култури Кине.
- Уверен сам да ће та
сарадња и даље бити добра.
Овај пут смо изабрали седам
филмова који су снимани у
последњих пет година. Реч је
о филмовима са различитим
темама, али везано за савре
мени живот у Кини, па је то
прилика и да се румска публи
ка упозна како људи сада
живе и какви су им проблеми,
да се упознају са нашом кул
туром и обичајима - рекао је
Сји Хонг.
Драгомир Јанковић, виши
музејски саветник је истакао
да је намера организатора да
ова манифестација посвеће

на кинеском филму постане
традиционална.
- Хтели смо да прикажемо
једну озбиљну светску про
дукцију кроз један мали број
филмова - што је тешко - али
различитих жанрова и вре
менских периода које ти фил
мови обрађују. Једна овако
дуговечна цивилизација сва
како има шта да сними како
из своје историје, тако и
савременог живота - рекао је
Драгомир Јанковић.
Филмови које је румска
публик а имала прилике да
види су снимани у периоду од
2010. до 2016. године, а поред
већ поменутог „Кинеског зида“
из прошле године који је вели
ки спектакл и у ком има и аме
ричких глумаца, ту су и фил
мови „Мали велики војник“,
„Последња вечера“, „Додир
греха“, „Кајли блуз“, „Послед
њи вук“ и „Крадљивци време
на“.
С. Џ.

ИЗЛОЖБЕ

Удружена аутономија
„Удружена аутономија“ је
назив заједничке изложбе
три аутора - Ружице Митро
вић, Ирене Николић и Миро
љуба Филиповића - Филими
ра која је отворена 17. авгу
ста у Завичајном музеју
Рума.
Иако ова три аутора при
падају различитом слик ар
ском миљеу, поседују разли

чите уметничке биографије и
искуства, они су уочили и
неке своје додирне тачке
које дају смисао оваквом
заједничком наступу и изло
жби.
- Ову изложбу су прво има
ли прилику да погледају у
Врању, потом Нишу а сада је
пред румском публиком рекао је на отварању изло

жбе Драгомир Јанк овић,
виши музејски саветник.
Сви ови аутори су већ има
ли контакте са Завичајним
музејом, као учесници Бор
ковачке колоније или као
аутори који су овде имали
самосталне изложбе.
Изложба „Удружена ауто
номија“ биће отворена до 5.
септембра.
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ И ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА У РУМИ

Планови за
наредну сезону

Снежана Јанковић,
директорка Завичајног музеја

У

станове културе - Завичајни
музеј Рума и Градска библиотека
„Атанасије Стојковић“ већ су при
премили своје планове рада за наред
ну годину - то су редовне активности,
али уз жељу да се румској публици
понуде што атрактивнији културни
садржаји.
- Настављамо своју редовну делат
ност на презентацији и промоцији кул
турних добара и културног наслеђа
нашег региона, а трудимо се да нашу
публику упознамо и са наслеђем дру
гих региона. Издвојила бих неколико
посебних програма у наредној години
- првенствено историјску изложбу, али
и предавања у новембру, под радним
називом, за сада „Новембарски дани“
- која је посвећена уласку српске вој
ске у Руму 1918. године, као и доноше
њу одлуке о присаједињењу Срема
Србији исте године, такође у Руми каже за наше новине Снежана Јанко
вић, директорка Завичајног музеја.
У плану је и изложба о занатству
коју спрема кустос етнолошког одеље
ња, а наравно, ту су и програми у
оквиру Културног лета.
- Ту поред наше ускостручне делат
ности се трудимо да има и забавног
дела - промоција филмова, поетских и
музичких вечери. Настављамо сарад
њу и са другим институцијама - посеб
но са Амбасадом НР Кине која нам
помаже у презентацији онога што је
везано за ову земљу - истиче Снежана
Јанковић.
Од гостујућих изложби биће наста
вљена сарадња са Удружењем ликов
них уметник а Србије и у пролеће
наредне године планира се изложба
ветерана - чланова УЛУС-а. У оквиру

Жељко Стојановић,
директор Градске библиотеке

традиционалних манифестација не
сме се заборавити Борковачка коло
нија која се одржава крајем августа следеће године по 46. пут, док ће изло
жба радова бити, опет по традицији, у
децембру.
- Основа нашег плана је увек пове
ћање броја читалаца, дакле рад на
омасовљењу чланства или бар задр
жавање на постојећем броју, уз пове
ћање нивоа квалитета наших услуга истиче Жељко Стојановић, директор
Градске библиотеке.
И следеће се планира одржавање
маниф ес тац ије
Дани
словенс ке
писмености и културе, то ће бити осма
по реду, потом бесплатне чланске кар
те за прваке, посета Сајму књига, али
и сваке недеље по један програм
углавном у читаоници Градске библио
теке.
- Следеће године планирамо и међу
народну Књижевну колонију уз подр
шку надлежног министарства и покра
јинског секретаријата, као и локалне
самоуправе. У инвестиционом делу
најважније је да проширимо простор,
јер сада имамо 70.000 књига и једно
ставно, када би нам неко хтео да
поклони књиге - не би имали где да их
сместимо. Тавански простор већ пет
година планирамо да адаптирамо, а
следеће године очекујемо да бар један
део од тих 440 метара квадратних при
ведемо намени - додаје директор Сто
јановић.
Када је реч о издавачкој делатности,
Градска библиотека „Атанасије Стојко
вић“ би требало да штампа шест књи
га, а ту је и седми конкурс „Атанасије
Стојк овић“ за први необјављени
роман.
С. Џакула
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Ускоро прва Румска
књижевна колонија

По први пут ове године Градска
библиотека „Атанасије Стојковић“ ће
организовати Румску књижевну колони
ју, под покровитељством Народне
библиотеке Србије и локалне самоу
праве.
То је била и тема разговора чланова
Организационог одбора који чине Ласло
Блашковић, управник Народне библио
теке Србије, Слободан Зунабовић,
уметнички руководилац пројекта и
Жељко Стојановић, директор Градске
библиотеке и продуцент поменутог про
јекта који је крајем јула одржан у Руми.
- Књижевна колонија ће бити у Руми,
а већ су нам познати и учесници ове
прве колоније. То су Владислава Гор
дић Петковић, Радослав Петковић,
Михаило Пантић, Слободан Зубановић,
Душко Новаковић, Драган Пурешић и
Милета Аћимовић Ивков, модератор. То
су писци који су се доказали својим ква
литетом - по два песника, прозна писца,
књижевна критичара и један преводи
лац. Они ће бити смештени у Борковцу
- где се одржава и Ликовна колонија
Борковац - а план је да ту стварају, али
истовремено да организујемо и књи
жевне вечери и дружење са учесници
ма у библиотек ама у Иригу, Старој
Пазови, Шапцу, Сремској Митровици и
последњег дана, у Руми - каже Жељко
Стојановић.
Колонија, која има радни и програм
ски карактер, са радом би требало да
почне 11. и да траје до 15. септембра.
По овоме румском пилот моделу у
наредном периоду, кроз сарадњу јавних
библиотек а, локалних самоуп
 рава и
Заједнице матичних библиотека Срби
је, требало би да се организује још
неколико сличних књижевних колонија.
Јер чистих књижевних колонија у Срби
ји нема, сем мешовито књижевно ликовне у Сићевцу.
- План нам је и да се објави зборник
свих радова који су настали током ове
прве Румске књижевне колоније, а који
ће бити представљен на колонији
наредне године - каже Жељко Стојано
вић и најављује да би следећа колонија
била и са гостима из региона, ако се
ова покаже успешном.
Пројекат финансирају румска општи
на и Заједница матичних библиотека
Србије.
С. Џ.
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УДРУЖЕЊЕ „МОЈ СВЕТ“

Припреме за Мини олимпијаду

Ч

ланови Удружења „Мој свет“ из
Инђије почели су са интензивним
припремама за предстојећу
Мини олимпијаду за децу са сметња
ма у развоју која се одржава девету
годину заредом у Зрењанину. Ово так
мичење, последњих година, прерасло
је у озбиљну спортску манифестацију
на којој учествује велики број деце и
омладине са сметњама у развоју са
територије целе Војводине. Чланови
Удружења „Мој свет“ из Инђије редов
ни су учесници и сваке године, у гене
ралном пласману, освајају само злат
на одличја. Због тога се већ сада
интензивно припремају за оно што ће
уследити током другог дела септем
бра.
Мира Вукас из Удружења „Мој свет“
каже да се припреме спроводе у дво
ришту седишта удружења и у Спорт
ско-рекреативном центру „Леје“.
- Припреме за такмичење које нас
очекује током друге половине септем
бра у пуном су јеку и наши чланови не
могу да дочекају овогодишњу Мини
олимпијаду. Годинама уназад постижу
добре резултате и првом месту у гене
ралном пласману надају се и ове. Ми
смо први пут узели учешће пре четири
године и од тада нижемо само добре
резултате - каже Вукас и додаје да ће,
уколико и ове године освоје прво
место, престићи Куљане који тренутно
имају пет златних медаља у генерал
ном пласману.
Такмичење ће се одвијати у пет

дисциплина: рушење чуњева, бацање
кугле, скокови, надвлачење конопца и
играња необичне одбојке. Ове године,
како каже Мира Вукас из Удружења
„Мој свет“, очекује их и једна дисци
плина изненађења.
- Још увек не знамо шта је у питању,
јер организатори желе да то буде изне
нађење за децу. Међутим, они су
спремни на сваку врсту изазова, јер
им ово такмичење представља праву
радост и задовољство – наводи Вукас.
Мини олимпијада за децу са смет

ЦРВЕНИ КРСТ

ОД 24. ДО 27. АВГУСТА У ЧОРТАНОВЦИМА

У

О

Летња школа
подмлатка

току су свакодневне радионице које
носе назив „Летња школа подмлатка“ и
у оквиру њих 60 деце са територије
општине Инђија уче стране језике, о безбед
ности у саобраћају и много више. Како и
сама деца истичу највише воле то што вре
ме проводе са својим вршњацима и што
имају прилику да науче и нешто корисно.
Радионице се одржавају сваког радног дана
у трајању од четири сата, од 10 до 14 часова,
а са децом раде волонтери Црвеног крста.
„Летња школа подмлатка“ за циљ има раз
вијање хуманости, превентивне активности,
пружање прве помоћи и подстицање жеље
за волонтеризмом.
- То је летња школа коју смо покренули из
сопствених средстава. Децу смо анимирали
путем друштвених мрежа са циљем да,
током распуста, науче нешто лепо и корисно.
Такође смо желели да на крају буду упознати
и са тим чиме се Црвени крст бави - рекла је
Мирела Седлан, секретарка ОО Црвеног
крста у Инђији.
„Летња школа подмлатк а“ трајаће до
почетка нове школске године.

М. Ђ.

Чланови Удружења „Мој свет“ са једне од претходних Мини олимпијада

њама у развоју за циљ има да уклони
предрасуде о овој популацији, да
афирмише и укаже на њихове могућ
ности и потребе, а не на њихове недо
статке. Значај одржавања овог догађа
ја препознали су Министарство омла
дине и спорта, Град Зрењанин и Мини
старство рада и социјалне политике.
Ове године, девети пут, Мини олимпи
јаду организује Удружење „Сунцокрет“,
а такмичење ће се, као и сваке године,
одвијати на теренима Спортско-рекре
ативног центра „Партизан“. 
М. Ђ.

Дунавске чаролије
д 24. до 27. августа у Чортано
вачкој шуми одржаће се 18. по
реду Дунавске чаролије. Током
четири дана трајања манифестације
биће одржана традицион
 ална такми
чења за бројне учеснике, а припре
мљен је и богат програм за посетио
це. За четвртак, 24. август предвиђе
но је отварање изложбе планинар
ских фотографија, која је замишљена
тако да излагачи радова сами одређу
ју како ће изгледати њихов пано. Исте
вечери почиње и осми Чортафест,
фестивал планинарског и авантури
стичког филма.
Други дан манифестације Дунавске
чаролије резервисан је за такмичење
у спремању рибље чорбе. Сви такми
чари дужни су да себи обезбеде
котлић и потребне зачине, а на орга
низатору је да обезбеди рибу, ложи
ште за кување, дрва за ватру и награ
де за прва три најбоља кувара. Тако
ђе, у петак, 25. августа у оквиру

музичког програма посетиоци ће моћи
да конзумирају најегзотичније шумске
коктеле по промотивним ценама.
Трећи дан манифестације почиње
са кану авантуром - Преживети Јоцу.
Поласци су током целог дана, док ће
од 10 часова бити организовано так
мичење у одбојци на песку. Пола сата
касније стартоваће пешачк а тура
Чортановачка трансверзала, а од 12
часова чамџијање Дунавом. У 19
часова, истог дана, почиње Чорта
фест, док је за вечерње сате предви
ђен наступ инђијског поп-рок бенда
Џајв.
Последњег дана Дунавских чароли
ја у недељу, 27. августа биће одржана
Крос кантри бициклистичк а трка,
затим још једна кану авантура, као и
седмо коло Војвођанске трекинг лиге.
Организатор 18. Дунавских чаролија у
Чортановцима је Планинарско-сму
чарско друштво Железничар из Инђи
је.
М. Ђ.
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СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Јефтинији
прикључак за гас

Састанак Система 48

Н

а последњем састанку Система
48 у Инђији одржаном у петак,
18. августа двонедељне изве
штаје о раду и пословању презенто
вали су надлежни из Јавног комунал
ног предузећа Комуналац, Јавног
комуналног предузећа Водовод и
канализација, Јавног предуз ећа
„Ингас“ и Дома здравља „Др Милорад
Мика Павловић“.
Гојко Кнежевић, в.д. директора ЈП
„Ингас“ говорио је, између осталог, о
акцији јефтинијег прикључка дома
ћинстава на гасоводну мрежу. Према
његовим речима, акција је премаши
ла сва очекивања, те су од почетка
акције до сада поднета 54 захтева.
- Акција траје до 15. октобра и наша
очекивања су да ће број нових при
кључака по акцијској цени премашити
цифру од 60. Веома смо задовољни
како све протиче и да подсетим,
акцијска цена прикључк а је 51,5
хиљада динара - рекао је Кнежевић.
На последњем састанку Система
48 било је речи и о исплатама путних
трошкова радницима инђијског Дома
здравља који су тужили ту установу,

али и онима који су се нагодили са
надлежнима. Као што је раније потвр
дио и председник Општине Инђија
Владимир Гак већи део трошкова је
измирен. Он је тада истакао да је
изгубљено много времена и енергије
на враћању дугова што је утицало на
нормално функцион
 исање те здрав
ствене установе, али и да ће инђијски
Дом здравља врло брзо бити на „ста
билним ногама“.
Представници ЈП „Инђија пут“ изве
стили су присутне на састанку Систе
ма 48 да ће у склопу пројекта редов
ног одржавања путне инфраструкту
ре у овој недељи вршити интензивне
радове на крпљењу ударних рупа и
улегнућа у свим насељеним местима
инђијске општине. Како је истакао
Зоран Милићевић, директор „Инђија
пута“, то јавно предузеће у протеклом
периоду извршило је насипање бан
кина у Инђији и Љукову. Радови на
скидању банкина и насипању канала
тренутно се раде у Змај Јовиној ули
ци у Новом Сланкамену, каже Мили
ћевић.

М. Ђ.
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ЈКП „ВОДОВОД“

Припреме за
фабрику воде
За мање од 30 дана биће познат
извођач радова који ће бити ангажо
ван на изградњи батерије бунара 24 у
Инђији, за шта је Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“
недавно добило средства од ресорног
покрајинског секретаријата. Према
речима директора Драгољуба Трифу
новића након спроведене јавне набав
ке уследиће припремне радње које
обухватају утврђивање динамик е
радова и остало.
- Када одредимо извођача радова и
прођу све пропратне радње, кренуће
мо са радовима на изградњи батерије
бунара 24 у Инђији који би требали да
трају 90 дана - каже Трифуновић.
Према речима директора инђијског
„Водовода“ изградња батерије бунара
24 али и 25, за шта су такође обезбе
ђена средства, предуслов су за пушта
ње у рад фабрике воде у Инђији која
би трајно решила питање стабилног и
квалитетног водоснабдевања у тој
сремској општини.
Трифуновић наводи да од почетка
лета није било већих проблема када је
у питању водоснабдевање на терито
рији општине Инђија.
- Недавно смо имали хаварију на
водостаници, на такозваној бустер
пумпи али смо је отклонили за два,
три сата. Иначе, свакодневно имамо
по две, три хаварије али све то се у
рекордном року отклања, што потро
шачи скоро и да не осете - каже Драго
љуб Трифуновић, директор ЈКП „Водо
вод и канализација“ у Инђији и додаје:
- Снабдевање водом се током лета
одвија без проблема, јер смо на време
обезбедили довољне количине воде.
Такође, у овом периоду је повећана
наплата и то из два разлога. Први, јер
је повећана количина воде која се тро
ши, а са друге стране смо интензиви
рали наплату на терену.
Директор наводи и да су задовољни
наплатом уз апел да се дуговања
измирују на време.
М. Ђ.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ „ШОРТ КАТ“

Одазвало се више од 1.600 аутора

П

реко 1.600 филмова из целог света
стигло је на конкурс за Међународни
фестивал краткометражног филма
„Шорт кат“ који се, по други пут, одржава у
Инђији од 8. до 10. септембра. Стручни
жири одабрао је 40 финалиста чији су фил
мови сврстани у три категорије: туризам,
екологија и живот. Прве награде добиће
најбољи краткометражни филмови из све
три категорије, као и специјалну награду
жирија и Гран при фестивала. О најбољима,
како каже Зорица Банић, директорка Фести

вала, одлучиваће стручни жири у саставу:
Горан Лукић, продуцент из Сремске Митро
вице, Ранко Јуријевић, маркетинг дизајнер
из Инђије и Лука Попадић редитељ из Бео
града.
- Гости фестивала ће имати прилику да
се упознају са туристичким потенцијалима
општине Инђија. У оквиру пратећег програ
ма предвиђена је изложба фотографија на
тему „Објектив(н)и“, на којој ће учешће узе
ти 15 аутора из Београда, Чортановаца,
Крагујевца, Новог Сада, Јагодине, Кикинде

и један аутор из Бања Луке. Изложба фото
графија биће отворена 9. септембра - каже
директорка Фестивала „Шорт кат“.
Организатор фестивала је Удружење за
медијску афирмацију „Мат“ из Инђије, уз
подршку Општине Инђија и Туристичке
организације општине Инђија. Програм
фестивала и пројекције, уколико време
дозволи, требало би да се одвијају на отво
реном тј. на Летњој сцени код Куће Војнови
ћа, кажу организатори.

М. Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ШИД

Ватромет за крај
Културног лета
Током
протеклих
месец дана
на летњој
позорници
Културно
образовног
центра Шиђани
су имали
прилике да
уживају
у богатом
садржајном
програму
Наступом Милане Ћеранић завршено Шидско културно лето

К

онцертом
певач ице
Милене Ћеранић на
летњој позорници Кул
турно образовног центра и
спектак уларним ватроме
том који је био изненађење
за све присутне, у Шиду је у
суботу 19. августа затворе

на овогодишња манифеста
ција Шидско културно лето.
Током протеклих месец
дана на летњој позорници
Културно образовног центра
Шиђани су имали прилике
да уживају у богатом садр
жајном програм у многих

Диркетор КОЦ-а Срђан Малешевић

познатих лица са естраде,
Милана Станковића, Дејана
Матића, Јане, Романе, као и
у концертима великог броја
рок, поп, хеви метал и
локалних група, а програм
је био обогаћен и културно
уметничким програмом кул
турно уметничких друштава
који делују на подручју шид
ске општине и ван ње. Про
текле недеље на летњој
сцени публици су се пред
ставили песнички кабаре
„Парче раја“ Немање Ради
војшића, затим перформанс
против ГМО, бенд Сантос
брадерс, трубачки оркестар
Данијела Јокановића, Бла
бла бенд, одржана је и
маниф ес тац ија „Песмом
против пушења, дроге, сиде
и алкохола“, као и промоци
ја књиге „Вишњи бездан“
ауторке Милене Алексић,
која је одржана у дворишту
Музеја наивне уметности
Илијанум.
Културно лето, затворио
је директор Културно обра
зовног центра у Шиду Срђан
Малешевић, изражавајући

наду да ће ова културна
манифестација наредних
година, бити све боља и
садржајнија.
- Ове године Шидско кул
турно лето било је најдуже.
Трајало је један дан дуже у
односу на прошлу годину.
Оно што ми је пре свега
задовољство је то што се на
манифестацији ове године
није десио ниједан инци
дент. То све говори да су сви
они који су радили на орга
низацији, одрадили свој
посао како треба. Захвалио
бих се помоћи и од стране
Општине Шид и градских
служби, уз помоћ којих је
ова манифестација такође
успеш но
орган из ов ан а.
Велики број људи је прису
ствовао на тргу разним
догађајима и надам се да је
свако успео пронаћи нешто
за себе. Публика се мењала
из дана у дан, у зависности
од извођача, а мислим да је
и сврха учешћа локалних
бендова испуњена и да су
они у правом светлу показа
ли колико су напредовали
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Македонски фолклор
пред Шиђанима

У оквиру манифестације
Шидског култ урног лета
вечери на културној сцени
биле су резервисане и за
културно уметничке ансам
бле. Поред СКУД-а „Једно
та“, чији чланови су одржа
ли целовечерњи концерт са
својим гостима фолклор
ним ансамблом „Вретено“
из Кисача, који је због
лошег времена одржан у
сали Словачког дома у
Шиду, прошле недеље
шидска публика имала је
прилику погледати и кул
турно уметнички програм
који су приредили ХКД
„Шид“ са својим гостима из
Македоније. На овај начин,
Шид је још једном потврдио

да је место где се негује
мултикултуралност и мул
тиетничност, што и јесте
обележје Срема у коме
живимо. Гости из Македо
није, фолклорни ансамбл
„Плетенка“ из Битоља, по
први пут су ове године
наступили у Шиду, а неко
лико дана били су гости
ХКД „Шид“.
Како истичу и домаћини и
гости, култура је та која
спаја народе и за њу не
постоје границе. Концерти
ма друштава свих нацио
налних заједница који живе
на овим просторима то су и
потврдили, а шидска публи
ка их је подржала громо
гласним аплаузима.

Упоредо са концертима на летњој
сцени, у Музеју наивне уметности
Илијанум, сваког четврта одржава
не су поетске вечери и промовиса
не књиге чији је издавач Културно
образовни центар
од прошле године. Они ће
увек имати своје место на
сцени Културног лета и
захваљујући њима, Шидско
културно лето и траје толико
дуго, јер не бисмо могли да
исфинансирамо толики број
гостујућих бендова - иста
као је Срђан Малешевић.
Упоредо са концертима на
летњој сцени, у Музеју наив
не уметности Илијанум, сва
ког четврта одржаване су
поетске вечери и промови
сане књиге чији је издавач
Културно образовни центар.
- Искористили смо прили
ку да промовишемо и једно
лепо место за поетске вече
ри. Имамо среће да у овом
нашем граду не фали лепих
места за одржавање мани
фестација. У прелепом
амбијенту промовисали смо

књиге у издаваштву Култур
но образовног центра. Тако
да је сигурно и излазак књи
га Светислава Ненадовића,
Милене Алексић и Стани
слава Ступавског, нешто
што је обележило ову сезо
ну и то ми је веома драго истакао је Малешевић.
Последњи дан манифе
стације, одиграо се као и
сваке године на дан обеле
жавања шидске славе Пре
ображења. Осим у центру
града, скуп многобројних
Шиђана и њихових гостију,
одигравао се на месту код
Руског двора, које је и ове
године било испуњено вели
ким бројем реквизита за
разоноду, рингишпила, аути
ћа, као и разнобојних штан
дова који су мамили посети
оце.
М. Н.
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МУЗЕЈ СРЕМА

Изложба 75
ГОДИНА СЕЋАЊА

Огласи НДХ о стрељаним лицима

У

Музеју Срема у Сремској
Митровици, на адреси
Вука Караџића 3, поста
вљена је изложба 75 ГОДИНА
СЕЋАЊА, посвећена жртвама
фашистичког терора Другог
светског рата.
1942. година је најтрагичнија
година XX века за становни
штво Срема. Тада је Независна
држава Хрватска (НДХ) са
усташким јединицама изврши
ла масовно етничко чишћење
Срема уз подршку немачке вој
ске. Почетком августа 1942.
Анте Павелић упутио је у Срем
специјалног опуномоћеник а
Виктора Томића, под чијим је
руководством радио и Покрет
ни преки суд са судијом Иваном
Видњевићем, а имали су посе
бан задатак: да очисте Срем
од Срба, комуниста и припад
ник а Народноослободилачког
покрета (НОП).
Простор поред православног
гробља у Сремској Митровици

СОТСКО ЈЕЗЕРО

постао је губилиште, јер се ту
догодио стравичан злочин
стрељања цивилног становни
штва. Према налазима Покра
јинске комисије за утврђивање
ратног злочина одмах по завр
шетку рата у заједничким гроб
ницама је нађено око 2.800
посмртних остатак а жртава
стрељања. Данас се ту налази
меморијални комплекс Спомен
гробља са посмртним остаци
ма жртава терора над цивили
ма, припадницима НОП-а,
Комунистичке партије Југосла
вије и других, са територије
општине и шире.
Изложба се може погледати
сваки дан до краја септембра.
У септембру ће се организова
ти и пројекција документарног
филма Прича о споменику
режисера Светислава Бате
Прелића, 1980, за школску
омладину и ширу публику у
просторијама Музеја Срема.

О. Делић

Чишћење
обале језера
Фондација Ана и Владе
Дивац организовала је 14. авгу
ста акцију чишћења Сотског
језера, којој су се придружили
волонтери невладине организа
ције Центра за развој Срема и
мигранти из оближњег Прихват
ног центра „Принциповац“.
Акција је организована у
склопу пројекта „Подршка
локалној самоуправи у ванред
ним ситуацијама“. Овакве акци
је се планирају и на Босуту и
Шидини.
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АТАРСКИ ПУТЕВИ

Лакше до
ораница

Након
Карл овч ић а,
наставља се акција уређе
ња атарских путева у пећи
начкој општини, коју спро
води локална самоуп
 рава у
сарадњи са Саветима
месних заједница. Од 14.
августа, акција је наста
вљена у Пећинцима на нај
критичнијим атарским путе
вима.
Како је рекао Златко
Јовичић, председник Саве
та месне заједнице Пећин
ци, око 50 шлепера шљаке
је расуто на прилазу Бре
стовима и на путу према
сточном гробљу.
- Одрађен је пут према
сточном гробљу, прилаз од
Сибача и од обилазнице, а
сада завршавамо прилаз
од попиначког пута до Бре
стова. Остаје још да се ура
ди део пута од обилазнице
до вашаришта, чиме ћемо
покрити преко три киломе
тра најкритичнијих атар
ских путева у овој тури.
Важно нам је било да се
уред е
најф рек вентн ији
атарски путеви и најкритич
нији, како би наши мешта
ни могли неометано да
дођу до својих ораница –
рекао је Јовичић.
Након Пећинаца, акција
насипања и уређења атар
ских путева наставља се у
Сибачу, а затим и у оста
лим насељима где је шља
ка раније допремљена.
У Сибачу је 16. августа уз
помоћ мештана развучена
шљака и насути су атарс
 ки
путеви у дужини од око 700
метара. Како је рекао Ђор
ђе Смиљанић, председник
Савета месне заједнице
овог насеља, насути су
Пландиште и главни атар
ски пут Друм, а уз несебич
ну помоћ мештана све је
завршено у планираном
року.
До сада су насути и уре
ђени најкритичнији атарс
 ки
путев и
у
Карл овч ић у,
Пећинцима и Сибачу.
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ЈКП „САВА“

Стигле косилице и
нови камион смећар

Нов камион смећар стигао у Пећинце

Ј

едно од мерила добро организоване
локалне заједнице јесте и неометано
функционисање комуналних услуга,
где свакако спада и одношење смећа из
домаћинстава и насеља. Тиме се руково
де и у пећиначком Јавно комуналном
предузећу „Сава“, у чијој надлежности је и
одношење смећа на територији општине
Пећинци, те је ово предузеће поред посто
јећег камиона за одношење смећа и ста
рог резервног, набавило још један. Нови
камион стигао је 14. августа, а кључеве су
преузели директор ЈКП „Сава“ Жељко
Милићевић, заменик председнице Општи
не Зоран Војкић и начелник Општинске
управе Жељко Трбовић.
Како је том приликом рекао директор
Милићевић, нови камион смећар је капа
цитета 19 метара кубних, што је више у
односу на стари, а са новим камионом у
оптицају, застоји у процесу сакупљања и
одношења смећа по насељима пећиначке
општине биће сведени на минимум.
- Камион је савременији, аутоматизован
и лакши за руковање – од самог дизања
канти до истовара, урађен по свим неоп
ходним стандардима. Такође, камион је
под гаранцијом, те су самим тим смањени
трошкови одржавања и сервисирања, што
је велика ставка за наше предузеће. Тру
димо се из године у годину да подижемо
квалитет услуге одношења смећа, како
бисмо на тај начин допринели подизању
квалитета живота и очувању животне сре
дине у локалној заједници – истакао је
Милићевић.

Након што се наредних дана одраде нео
пходне пробе, регистрација и обука радни
ка, нови камион ће бити пуштен у рад.
ЈКП „Сава“ је добило и три нове ротаци
оне косилице за траву, за уређење и одр
жавање јавних зелених површина. Дирек
тор овог предузећа Жељко Милићевић и
заменик председнице општине Пећинци
Зоран Војкић преузели су косилице 15.
августа, које ће након монтаже бити распо
ређене по најкритичнијим насељима пећи
начке општине.
Како је рекао заменик Зоран Војкић, нове
ротационе косилице за траву доста ће зна
чити ЈКП „Сава“, које није имало овакве
косилице, јер ће на неки начин убрзати сам
процес рада и самим тим довести до уред
нијих и сређенијих насеља на територији
наше општине.
- Захваљујући донацији Покрајинске вла
де, општина Пећинци је добила нове коси
лице које ће бити од великог значаја за
наше комунално предузеће, а намењене
су искључиво за одржавање великих пар
ковских површина и јавних површина насе
љених места. Као што је неопходно да
свако домаћинство уредно коси траву
испред и у свом дворишту, тако је потреб
но и да Јавно комунално предузеће несме
тано функционише и редовно обавља свој
део посла, како бисмо имали што сређени
ју општину – рекао је Војкић и додао да ће
директор Жељко Милићевић ових дана
проценити које површине су најугроженије
како би косилице у што краћем року поче
ле са радом.

Irig ju~e danas sutra
M NOVINE
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Јазак
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IZBORI:
Apsolutna
pobeda
napredwaka

Крушедол Село

Мала Ремета

Нерадин

К

андидати које је подржала Српска
напредна
странка
однели
су
апсолутну победу на изборима за
чланове савета месних заједница у
четири иришке месне заједнице. Избори
за нове чланове Савета одржани су
прошле недеље, 20. августа у Јаску,
Нерадину, Крушедол Село и Малој Ремети.
Највећа излазност била је у Нерадину,
где се бирало пет чланова савета, а
кандидовано је било девет мештана. У
овом иришком селу од 377 уписних
бирача, гласало је њих 204. Нови савет
МЗ Нерадин наредне четири године
чиниће: Петар Николић, Горан Суботић,
Бошко Илишевић, Миленко Аврамовић и
Петар Ристић. Кандидати које је подржала
Српска напредна странка освојили су
свих седам места у Месној заједници
Јазак. У овом селу од 790 уписаних
бирача, гласало је њих 198. Нови савет
чиниће: Лазар Јанкуловић, Бранко Грујић,
Александар
Јоцић,
Бранислава
Младеновић, Љиљана Грујичић Тешић,

Ивица Мишић, Павле Михајловић.
У Месној заједници Крушедол Село СНС
је освојила свих пет места, а нови Савет
чиниће: Павле Мисиркић, Миодраг
Цветковић, Бранислав Мисиркић Милан
Лисовац и Митар Трифуновић. Од 317
бирача на гласање је изашло 67 мештана
Крушедол Села.
Малој Ремети је такође изгласано
свих пет кандидата за чланове Савета
које је подржала СНС, а чланови
савета су: Драган Милошевић, Синиша
Теодоровић, Мирослав Лаћарац, Бранко
Стојановић и Јована Опанчић. У Малој
Ремети је уписано 106 бирача, а гласало је
њих 56.
Како саопштавају из СНС „Српска
напредна странка на челу са председником
Александром Вучићем се овим путем
јавно захваљује грађанима на указаном
поверењу које правдамо својим радом,
знањем и искуством и заједничким снагама
унапређујемо живот на свим нивоима
локалне самоуправе, као и у целој Србији.“

У
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СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Очекујем бољу сарадњу
са новим саветима
Кандидати
које је подржала
Српска
напредна
странка
однели су
апсолутну победу
на изборима
за чланове
савета месних
заједница
у четири
иришке месне
заједнице

Председник Општине Ириг Стеван Казимировић

И

збори за савете месних заједница
Јазак, Нерадин, Мала Ремета и
Крушедол Село у иришкој општини
одржани су прошле недеље, 20. августа.
Кандидати које је подржала Српска
напредна странка однели су апсолутну
победу на овим изборима.
Пред изборе, председник Општине
Ириг Стеван Казимировић је изјавио да
ће се локална самоуп
 рава потрудити да
што више помогне у раду ових месних
заједница, поготово што су кандидати за
чланове савета млади људи који желе
да остану на селу и допринесу развоју
села.
О томе који су проблеми ова четири
иришка села, Казимировић каже:
- У Малој Ремети нам је највећи про
блем водоснабдевање. Од три бунара
која се тамо налазе ниједан није довољ
но стабилан да може омогућити несме
тано водоснабдевање. То је оно што је
најважније за ово село које тежи развоју
туризма и које има велике потенцијале
што се тиче воћарства. До пре неколико
година ово село је било пред замира
њем, сада се подигло. Што се тиче
Месне заједнице Јазак, оно је треће
место по величини у нашој општини, а по
активностима и развоју није баш при
самом врху. Са кандидатима које смо ми
подржали можемо да постигнемо да

Јазак оживи. Да бисмо то успели морамо
кренути са побољшањем инфраструкту
ре у селу, решавање проблема пута од
Врдника до Јаска, санацију бар две ули
це, атарске путеве, санацију Дома култу
ре... Зацртан нам је циљ да у овој години
уредимо водоснабдевање, мада је у
Јаску урађена и мрежа и бунари али то
ништа није било легализовано – обја
шњава председник Општине Стеван
Казимировић.
Оно што је битно напоменути за Кру
шедол Село јесте да су нови чланови
савета млади људи који су и до сада
имали успешну сарадњу са Општином.
- Крушедол Село је место са доста
младих. Видимо да ће се и повећати и
број становника, тако да је то село које
има перспективу. Пре годину дана смо
једну велику улицу насули гребаним
асфалтом, то није било урађено у про
шлих 40 година. Прошле године је завр
шено копање бунара који је требао бити
само за потребе Фудбалског клуба, а
локална самоуправа је омогућила да тај
бунар буде урађен за снабдевање целог
села водом. Надам се да ћемо у овој
години успети да прикачимо водоводну
мрежу Крушедол Села на нови бунар.
Кренуло се и са санацијом амбуланте у
овом селу. У наредна два месеца би тре
бало да се заврше радови, до сада су

лекари обављали прегледе у месној кан
целарији – додаје Казимировић и истиче
да су за санацију и реконструкцију амбу
ланте средства обезбедили путем кон
курса Канцеларије за упраwвљање јав
ним улагањима Републике Србије, а
ради се о износу од око 7,5 милиона
динара.
Са прошлим саставом Месне заједни
це Нерадин, како каже председник
Општине, до сада није остварена успе
шна сарадња. Формирањем новог Саве
та, Казимировић очекује добру сарадњу,
али ће им пружити и много већу подршку.
- Са прошлим Саветом месне заједни
це Нерадин нисмо имали никакву сарад
њу. У последњих шест месеци смо има
ли привремени орган који је функциони
сао да би се урадиле неке основне
ствари. Са новим члановима Савета које
подржава локална самоуправа је догово
рено да превасходно циљ у овој години
буде водоснабдевање. То је велики про
блем који се протеже дуги низ година и
који, неко, да ли из нехата или неких
других разлога није завршио. Ми стојимо
иза ових људи и мислимо да ће до краја
јесени Нерадин добити бунар и имати
воду. То нам је приор
 итет који је обећа
ван грађанима Нерадина уназад десе
так, 15 година и никада није завршен –
каже Казимировић.
С. Станетић
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА „ВИЛА“ У ВРДНИКУ

Обезбеђена средства
из Покрајине
Људи који воде
Покрајину су
препознали
наш добар рад
и жељу да све
сегменте
живота у
Врднику и
општини Ириг
подигнемо
на много
квалитетнији
ниво него што
је то било
раније, каже
Миодраг Бебић

З

аменик председника
Општине Ириг Мио
драг Бебић, потписао
је недавноуговор о доде
ли 12,6 милион
 а динара
Општини Ириг, које је Вла
да Војводине определила
за реконструкцију вртића
„Вила“ у Врднику, који је у
саставу Дечије установе
„Дечија радост“.
- У овај објекат се није
улагало скоро 30 година а
протекле зиме смо имали
честе притужбе родитеља
да је деци и поред централ
ног грејања хладно у про
сторијама у којима бораве.
Тада смо обећали хитно
решавање проблема а као
одговорна општинска власт
испуњавамо обећање дато
деци и родитељима, као и
запосленима у овој устано
ви. Одмах смо прионули на
израду квалитетног и струч
ног пројекта, на основу ког
смо на конкурсу за доделу
средстава од стране Управе
за капитална улагања Вла
де АП Војводине доби
ли овај немали износ за
реконструкцију зграде врти
ћа. Поред замене штетних
салонит плоча које садрже
азбест, радиће се и замена
столарије новом, шестоко

21

КРУШЕДОЛ СЕЛО

Адаптација
амбуланте
У Крушедол Селу почели су
радови на комплетној санаци
ји зграде амбуланте. Општи
на Ириг за ову инвестицију
обезбедила је средства преко
Канцеларије за јавна улагања
Републике Србије.
Мештани Крушедол Села
ће захваљујући овој инвести
цији коначно имати све усло
ве за обављање лекарских
прегледа. Како наводе, до
сада су на прегледе морали
да иду у оближња места, с
обзиром на то да је простор
који је био предвиђен за пру
жање тих услуга био у јако
лошем стању.
У селу живи претежно ста
рије становништво којем је
лекарска помоћ свакодневно
потребна.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

Срем је у
срцу мом
Заменик председника Општине Миодраг Бебић

морном ПВЦ столаријом.
Поред енергетског, заме
ном плоча, прозора и врата
решавамо и проблем здра
вља и безбедности деце,
што нам је приоритет. Тако
ђе, радиће се и термоизола
ција фасаде и плафона што
ће спречити губитак топлоте
па ће деца уз изузетно ква
литетно и стручно особље
имати идеалне услове за
боравак у врдничком врти
ћу - каже заменик председ
ника Општине Ириг Миодраг
Бебић.
Овај износ представља
највеће улагање у објекте
школе и вртића у Врднику у
последњих неколико деце
нија?
- Управо тако, ово је најве
ће улагање у предшколско и
школско образовање у Врд
нику у последњих 30 година
и лично сам веома поносан
што сам баш ја потписао
уговор о додели средстава.
Реализацијом овог пројекта
решавамо проблем вртића,
а одмах се фокусирамо да
урадимо и реконструкцију
школе „Милица Стојадино
вић Српкиња“, којој је све
ово што радимо на згради
вртића, такође неопх одно.
Сигуран сам да ћемо следе

ће године успети да решимо
и тај проблем, и обезбедимо
ученицима и наставном осо
бљу врдничке школе много
боље услове за рад – рекао
је Бебић.
Он истиче добру сарадњу
коју општинска власт има
са Владом АП Војводине и
Управом за капитална ула
гања:
- Људи који воде Покра
јину су препознали наш
добар рад и жељу да све
сегменте живота у Врднику
и општини Ириг подигнемо
на много квалитетнији ниво
него што је то било раније.
Реализовани су бројни про
јекти везани за школство,
туризам, инфраструктуру,
културу, а очекујемо да се
тај тренд улагања Владе АП
Војводине у нашу општину
настави. Овом приликом се
захваљујем Влади АП Вој
водине и Управи за капи
тална улагања, а грађанима
обећавам још много ква
литетних пројеката који ће
живот и рад у свим местима
наше општине учинити леп
шим и лакшим.
Текст и фотографија:
Драган Аметовић
(irig.rs)

Настављајући сарадњу коју
је Српска читаоница у Иригу
отпочела са Активом жена у
Иригу, 21. јула заједнички је
организовано сликарско, књи
жевно и музичко вече у преле
пом амбијенту дворишта Тури
стичке организације у Иригу.
За ово вече Српска читаони
ца у Иригу побринула се за
културни део програма. Током
дана у дворишту на малој
ликовној колонији учествовали
су сликари из удружења ликов
них уметник а Новог Сада
„Ликум“ који поред слик ања
пишу поезију. У вечерњим
сатима посетиоцима су се
представили сремски песници
између осталих Радивоје Про
копљевић Прока, Тодор Бјел
кић, Оливера Котрљановић,
Предраг Бањеглав, Зоран
Митић и други. Програм је
водио Бошко Неговановић.
Актив жена из Ирига посети
оцима је приказао и омогућио
да конзумирају традиционалне
специјал итете овог краја
(кифлице, разна пецива, штру
длу с маком, крофне...) и ири
шка вина. Свим учесницима
програма, сликарима и књи
жевницима удружење жена
додел ил о је захвалнице.
Атмосферу је употпунио „АС
бенд“.
Организовање оваквих и
сличних програма Српска
читаоница планира и у наред
ном периоду са жељом да одр
жавање културних манифеста
ција у овом простору обогати
иришко културно лето.
Б. Јовичић
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Обилазак радова

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МИХИЗОВЕ КУЋЕ У ИРИГУ

Културни центар
у Михизовој кући
Након
адаптације
кућа ће бити
претворена
у модеран
културни
центар који ће
убудуће бити
стециште
културних
дешавања у
овом делу
Војводине,
изјавио је
директор
Управе за
капитална
улагања
Недељко
Ковачевић

Д

иректор Управе за
капитална
улагања
Недељко
Ковачевић
и председник Општине Ириг
Стеван Казимировић 11. јула
обишли су са сарадницима
радове на реконструкцији
родне куће Борислава Михај
ловића Михиза у Иригу.
Захваљујући средствима
обезбеђеним преко конкурса
Управе за капитална улага
ња Војводине, у току је друга
фаза радова на реконструк
цији Михизове родне куће.
Укупна уговорена вредност
радова је преко 11,3 милиона
динара, од чега је Општини
Ириг на конкурсу одобрено
11 милион
 а динара, а остатак
средстава је обезбеђен из
буџета локалне самоуправе.

Према речима Недељка
Ковачевића, радови теку по
плану.
- Након адаптације кућа ће
бити претворена у модеран
културни центар који ће убу
дуће бити стециште култур
них дешавања у овом делу
Војводине – рекао је Коваче
вић.
Он је додао да је Управа за
капитална улагања Војводи
не у последњих годину дана
у иришку општину уложила
71 милион динара.
Председник Општине Ириг
Стеван Казимировић наво
ди да се завршетак радова
на Михизовој кући очекује
ускоро.
- Иришка општина је позна
та по културном наслеђу, не

Ко је био Михиз
Борис лав
Михајл ов ић
Михиз рођен је у Иригу 1922.
године, био је књижевни крити
чар и сценариста и једно од
највећих имена југословенске
драматургије. Познат је и по
сценаријима за филмове Дер
виш и смрт, Орлови рано лете,

Пут око света, Рој, Силом
отац и други. По њему је назва
на Средња стручна школа у
Иригу, отворена 2009. Годинама
уназад у Српској читаоници у
Иригу се додељује Михизова
награда за најбоље младе
драмске ствараоце из Србије.

само што се тиче Михизо
ве куће, ту су и Прва српска
читаоница и манастири који
се налазе на нашој терито
рији. Све то може да приву
че туристе да дођу у нашу
општину и упознају се култур
ним наслеђем овог дела Сре
ма – изјавио је Казимировић.
Вера Новковић, директор
ка Српске читаон
 ице у Ири
гу изјавила је да је до скора
Михизова родна кућа била
запуштен и помало забо
рављен објекат, те да је из
Читаонице покренута идеја
да се кућа, која је већ била
склона урушавању, спаси.
- Родна кућа Борислава
Михајловића Михиза припа
да Општини, те смо одлучи
ли да након реконструкције
од ње направимо место у
којем ће моћи да се одржава
ју културна дешавања. Срп
ска читаоница ради на томе
да Ирижани спознају Михи
зов лик и дело. Реновирањем
овог објекта ми му се одужу
јемо и не дамо да буде забо
рављен – изјавила је Вера
Новковић.
Биљана Селаковић
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Обилазак компаније „Атос Фруктум“

ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОР МИРОВИЋ У МАЛОЈ РЕМЕТИ

Покрајина улаже
у пољопривреду

П

редседник
Покрајинске
владе
Игор Мировић посетио је компани
ју „Aтос Фруктум“ у Малој Ремети,
28. јула и заједно са директором Митром
Деурићем обишао нове реализоване ин
вестиције - хладњачу, винарију и барик
подрум.
Председник Покрајинске владе Ми
ровић је том приликом истакао да му је
велико задовољство што је и званично
отворио нову велику винарију на терито
рији општине Ириг.
- Ово је слика моћне српске компа
није у овој области. Ми ћемо настојати
наредних година да са још више сред
става подстичемо овакву врсту економ
ског развоја наше земље. Воћарство, ви
ноградарство и винарство су у великом
тренду раста у целој нашој земљи. Срем
је препознат као део Војводине и Срби
је који има огромне шансе у производњи
воћа и вина. Сваким даном имамо све
више винарија и квалитетнијих вина и за
неко време верујем да можемо постати
водећи не само код нас у региону, не
го и у ширим оквирима. То су и разлози
што је Покрајина и у овој години, преко
конкурса Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, подстицала воћарску и
виноградарску производњу и што ће то
наставити и даље да ради – рекао је Ми
ровић.
У овој години, Покрајинска влада из
двојила је осам милијарди динара за све
елементе пољопривредне производње.

Ми ћемо настојати
наредних година
да са још више
средстава
подстичемо овакву
врсту економског
развоја наше земље.
Воћарство,
виноградарство
и винарство су
у великом тренду
раста у целој
нашој земљи, рекао
је Игор Мировић

- Наши конкурси су јавни, транспарент
ни, помоћи ћемо колико можемо, јер же
лимо да Војводина буде оно што је нека
да била: главна водећа регија у оквиру
наше земље која ће повлачити напред и
друге крајеве, а корак по корак успевамо
у томе и уз помоћ компанија попут ове –
додао је Мировић.
Директор „Aтос Фруктума“ Митар Деу
рић је изјавио да фирма константно ради
на новим пројектима и да је од оснива
ња пре десетак година била локомотива
развоја овог дела Фрушке горе, јер је за
хваљујући и проширивању засада воћа и
винове лозе ове компаније, Фрушка гора
ушла у ред најважнијих воћарских регија
у Европи.
- Нема добре пољопривреде без по
моћи државе, односно Покрајине у овом
случају. Види се да Војводина као једна
воћарска и винска регија јача и поста
је из године у годину све значајнија на
европском нивоу. Покрајинска влада и
локална самоуправа се у последње вре
ме све више баве инвестицијама развоја
иновација - рекао је Деурић.
Обиласку компаније присуствовали су
и покрајински секретар за пољопривре
ду, водопривреду и шумарство Вук Радо
јевић, председник Општине Ириг Стеван
Казимировић и председник Привредне
коморе Војводине Бошко Вучуревић. 
С. Станетић
ФОТО: Ж. Петрас

24

M NOVINE

ИРИГ ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА

23. AVGUST 2017.

РАДОВИ НА ИСТРАЖИВАЊУ И САНАЦИЈИ ВРДНИЧКЕ КУЛЕ

Симбол Фрушке горе

В

рдничка кула је од давнина сим
бол Врдника, Фрушке горе и целог
Срема. Једно од ретких сачува
них утврђења на тлу Војводине одувек
је било предмет бројних легенди али и
место које туристи обавезно посете при
ликом боравка у једној од најлепших
бања у Србији.
На жалост, ова монументална грађе
вина предуго је било изложена зубу вре
мена без адекватне заштите па су траго
ви векова оставили бројне пукотине на
самој кули али и обрушили зидине обје
ката у склопу некада моћног утврђења.
Ипак, чини се да за Врдничку кулу стиже
спас и санација у последњем тренутку.
Стручњаци из Покрајинског завода за
заштиту споменика већ трећу годину за
редом изводе истраживања, санацију и
конзервирање свих објеката, захваљу
јући чему ће овај фантастични историј
ски споменик остати у наслеђе и гене
рацијама које долазе после нас. О току
истраживања разговарали смо са Ива
ном Пашић и Јеленом Филиповић, које
испред Завода руководе радовима.
- Радови на истраживању, санацији и
конзервирању Врдничке куле почели су
2015. године када смо кренули са архео
лошким ископавањима. Следеће године
смо наставили са ископавањима и извр
шили конзервацију куле на најкритични
јим местима, док ове године спроводимо
најопсежније радове у току којих ћемо
истражити бедеме утврђења, урадити
њихову санацију и конзервацију и ура
дити комплетну санацију и конзерваци
ју саме бранич куле. Радове као и сваке
године финансира Покрајински секрета
ријат за културу а ангажоване су две гру
пе радника с тим да радници из Врдни
ка раде на археолошким ископавањима
док је друга стручна екипа задужена за
санацију и конзервирање - каже архео
лог Ивана Пашић.
Посао нимало лак, врућина пржи све
пред собом. Ипак, нико не посустаје, сви
су свесни значаја посла који раде.
Врдничани ангажовани на радови
ма углас говоре: „Овде смо се као деца
играли, ред је да ми спасемо нашу кулу
и оставимо је нашој деци и унуцима“.
Са Иваном причамо о кули, о леген
дама које су настајале током векова, о
теорији да је кулу градио чувени римски
цар Пробус.
За Врдничку кулу се верује да је из
Римског доба. Да ли је тај податак икада
доказан са научне стране?
- Најпре треба истаћи да је сама бра
нич кула по којој је овај локалитет и нај
познатији, само део средњовековног
утврђења које се састојало из бројних
грађевина, пролаза, зидина... Наравно,
кула је својим димензијама и изгледом
доминантна и по њој је ово утврђење
препознатљиво. Спроводили смо бројна
истраживања и током „сондирања“ тере
на наилазили на предмете из разних

Врдничка кула

На жалост, ова
монументална
грађевина предуго је
било изложена зубу
времена без адекватне
заштите па су трагови
векова оставили
бројне пукотине на
самој кули али и
обрушили зидине
објеката у склопу
некада моћног
утврђења. Ипак,
чини се да за
Врдничку кулу
стиже спас и
санација у
последњем
тренутку

временских периода али не из тако ста
рог периода као што је период у ком је
владао римски цар Пробус. Наша истра
живања показују да Врдничка кула и
цело утврђење потичу из 13. века и то
је оно што је научно и стручно доказа
но. Било би сјајно да нађемо доказе да
су овде боравили и римски војници из
3. века али за сада нема доказа за ову
тврдњу.
Поред бранич куле истражујете и
зидине које се пружају око ње трагајући
за другим грађевинама. Какви су резул
тати?
- Сваким новим ископавањем сазнаје
мо све више о целом комплексу и пола
ко слажемо слику како је ово утврђење
некада давно изгледало. Пре неколико
дана смо открили и место где је био улаз
у утврђење и ово је врло важно за наста
вак наших радова. Наилазимо на бројне
предмете који говоре о томе да је овде
пре неколико векова читава једна поса
да војника живела у средњовековном
утврђеном граду и верујем да ће наред
ни дани и недеље донети и нове резул
тате. Овде је сигурно било још грађеви
на сем куле, само је питање шта је од
њих преживело а шта се урушило услед
временских и других утицаја - истиче
Ивана.
Да је Врдничка кула не само вредан
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историјски споменик, већ и предиван
примерак архитектуре оног времена,
истиче и Јелена Филиповић, архитекта
из Завода за заштиту споменика.
- Врдничка кула је једно од ретких
средњовековних утврђења на тлу Војво
дине и Србије које је преживело векове,
ратове, временске утицаје... Плени сво
јом монументалношћу и својом лепотом
и учинићемо све што је у нашој моћи да
та лепота још неколико векова краси
Фрушку гору и одушевљава све оне који
је свакодневно посећују. Прво што мора
мо да урадимо јесте да учинимо кулу и
све ове зидине и објекте безбедним за
посетиоце, затим се морамо потрудити
да их сачувамо за наредна покољења
тако што ћемо их санирати и конзерви
рати. На крају, наша је обавеза да ову
лепотицу презентујемо јавности, како
стручној тако и туристима и излетници
ма за које је она права атракција - каже
Јелена.
а је Јелена у праву, потврђују две
групе туриста које у свега пола
сата долазе у обилазак Врдничке
куле. Група малишана из новосадског
вртића, у пратњи својих васпитачица, на
питање каква је кула, углас одговарају:
„Прелепааааа“!!!
Јелену питамо о конзервацији куле
која је делимично урађена прошле годи
не.
- Прошле године смо радили тако
звано ињектирање, односно убризгали
смо у пукотине на кули специјалну врсту
малтера. Посебне стаклене плочице
које смо поставили су нам показале да
су материјал и начин рада који смо при
менили право решење, односно није
дошло до промена на конзервираним
површинама. Наставићемо да конзерви
рамо саму кулу и околне зидине овом,
али и неким другим адекватним и струч
ним методама.
Као архитекти, шта би за Вас било
најважније урадити на кули а да самом
објекту да на атрактивности?
- Јако је битан проналазак улаза у
утврђење. Када би било новца за обно
ву тог дела, то би било сјајно и тврђава
би добила сасвим нови изглед и било
би много лакше да се схвати како је
цео комплекс некада изгледао. Такође,
било би предивно изградити степенице
са унутрашње стране саме куле којима
би се долазило на етаже на врху куле
које би служиле као видиковци. Мислим
да би поглед са врха Врдничке куле за
сваког посетиоца представљао посебан
и незабораван доживљај - каже Јелена.
Остављамо вредну екипу да на плус
36 степени Целзијуса истражује Врднич
ку кулу, објекте и зидине које су заједно
са њом давно чиниле моћно средњове
ковно утврђење. Остављамо их са осме
хом олакшања, знајући са сигурношћу да
ће поколења која долазе за нама гледа
ти и за наредне векове сачувану, моћну
Врдничку кулу, а не само гомиле каме
ња насталог од остатака заборављеног
и порушеног утврђења које се урушило
због небриге и немара свих нас.
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ВРДНИК

Дан рудара

Д

Текст и фотографије
Драган Аметовић
(irig.rs)

Обележен Дан рудара

П

о традицији, 6. августа у Врднику
положени су венци на споменик
рударима настрадалим у несре
ћи у врдничком руднику мрког угља
давне 1958. године.
Венце су положили представници
Општине Ириг, МЗ Врдник, пензионе
ра и запослених у предузећу РДС РГП
„Врдник“, те фудбалског и кошарка
шког клуба „Рудар“.
У име потомака врдничких рудара

присутне је поздравио Иван Катава,
који се захвалио свима који су дошли
да одају пошту настрадалим „камара
тима“.
У име Општине Ириг обратио се
заменик председника Општине Мио
драг Бебић, који је истакао славну
традицију врдничких рудара и врднич
ког рудника као носиоца развоја целог
краја.
Д. Аметовић

ВРДНИК

Школа пливања

Н

а базенима Специјалне болнице
„Термал“ у Врднику и ове године
одржана је обука деце неплива
ча. Школа пливања је трајала од 6. до
19. јула, а обуку је прошло 150 мали
шана из свих места иришке општине.
Организатори су били Спортски

Школа пливања на врдничком базену

савез општине Ириг, основне школе
„Доситеј Обрадовић“ Ириг, „Милица
Стојадиновић Српкиња“ Врдник и
Дечија установа „Дечија радост“ Ириг.
Покровитељи су Покрајински секре
таријат за спорт и омладину, Општина
Ириг и СБ „Термал“ Врдник.
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ТОДОР БЈЕЛКИЋ О КЊИЖЕВНОСТИ И ПИСАЊУ

Морамо бити лучоноше љубави
Моје баладе
су епске
трагичне
приче
о малим
бићима
и малим
стварима
у природи,
као на
пример,
Балада о
лептиру,
Балада о
јаблану,
Балада о
дрвећу...

Т

Тодор Бјелкић

одор Бјелкић, писац, поета, нови
нар и књижевни критичар несум
њиво стоји раме уз раме са вели
ким именима песника за децу попут
Змаја, Ћопића, Ршумовића. До сада је
објавио више збирки песама и неколико
књига прозе за децу, а прве песме почео
је да пише у раној младости.
Најлепше дело му је „Азбучни Воз”,
збирка од тридесет кратких дечијих при
ча где свако слово азбуке има своју при
чу, а свака реч у тој причи почиње тим
словом. Он је, пишући ову књигу, хтео
да покаже све лепоте српског језика и
да схватимо да је српски језик неисцр
пан.
Свој радни век провео је као новинар,
међутим, његово интересовање за
литературу показивао је још кад је био
основац. Како каже, када је почео
озбиљније да чита, тада је почео и
озбиљније да се заноси писањем. Њего
во почетничко књижевно стваралаштво
било је озбиљно и признато, те је на
самом почетку тог стварања добијао
значајне награде које су га охрабривале
да настави да пише. Тада је песме обја
вљивао у разним часописима и новина
ма, а како истиче, најпоноснији је био
када је као млад песник од 17 година,
угледао своје име поред имена Бранка
Ћопића, Иве Андрића...
Са жаљењем каже да је данас јако
мало часописа и листова где млади

могу да објаве своје песме и да се на тај
начин искажу. Сада је то много теже.
- Моји први радови су објављени у
локалним новинама. Прву књигу поезије
„Пишем ти песму“ објавио сам 1972.
године и та збирка је веома лепо доче
кана и прихваћена. На врло леп начин
су писали тада о мени и то је био нови
импулс да кренем даље. Наравно,
потом су кренуле друге књиге и обја
вљивања песама, прича... Био сам
неколико пута награђиван и због радио
игара, а једна од њих је преведена и на
немачки језик. Као стваралац, човек има
осећај да мења свет, или барем да га
жели променити на један начин, али као
и све заблуде и та не траје вечито, па се
убрзо отрезниш и излечиш од тих бољки
схвативши да је стваралац заправо
зачуђеност, али не света, него самог
појединца. Сви ми помало пишемо, сви
смо ми помало ствараоци, сви смо ми
зачуђеност и небеса и дана и ноћи.
Мислим да се природа више нама чуди
него ми њој, јер у природи се налазе сви
одговори на наша питања, само што ми
то нећемо да видимо – каже овај песник.
У свом стваралачком опусу Тодор
Бјелкић може се похвалити са 15 обја
вљених књига. Углавном је писао песме
за децу. Веома је битно напоменути да
је Бјелкић први песник на српском језич
ком подручју који је у поезију за децу
увео баладе.

- Имао сам посебну визуру из које сам
посматрао свет детињства и посебну
емоцију. Дете је заправо мали човек.
Моје баладе су епске трагичне приче о
малим бићима и малим стварима у при
роди, као на пример, Балада о лептиру,
Балада о јаблану, Балада о дрвећу...
Све то деца виде и изузетно су волела
те моје баладе. Где год смо путовали и
гостовали, те исте баладе су биле
изванредно примљене како на српском,
тако и на македонском и на словенач
ком подручју. Мислим, ако по нечем
будем упамћен, биће то због тих малих
ствари у природи – сматра Бјелкић.
За крај овај афирмисани писац истиче
да треба писати, али не по сваку цену.
Треба тражити трунке лепоте у суровом
свету, јер лепота је вечна и не може се
уништити док са друге стране, мржња
може.
- Моја би порука била да трунке лепо
те потраже прво у себи, а онда у приро
ди. Ми који пишемо морамо бити искре
ни, морамо бити луча. Морамо бити и
лучоноше једне идеје. Човек је у бити
део неке свеопште љубави која одржа
ва равнотежу земље и космоса и свега
видљивог и невидљивог, без љубави то
не може успети, а наша је улога да
будемо лучоноше те љубави – додаје
Тодор Бјелкић.

Пројекат „Ириг јуче данас сутра“ финансијски је подржан од стране Општине Ириг.
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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ЗАВРШЕНО ПЕЋИНАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Од дечјих осмеха до
магије Гаравог сокака

Програм за најмлађе

„Улица добрих вибрација“, према речима председ
нице Општине Пећинци Дубравке Ковачевић Субо
тички, представља круну Пећиначког културног лета,
које су протекла два месеца обележиле бројне мани
фестације

П

рошлог петка и суботе,
18. и 19. августа у Пећин
цима је одржана мани
фестација „Улица добрих
вибрација“, којом је завршено
овогодишње Пећиначко кул
турно лето.
Шеталиште у Пећинцима 18.
августа било је преплављено
шаренил ом дечјих осмеха,
бојама са штандова креатив
них радионица, нотама тален
тованих младих музичких
уметника, ведрим гласом нај
млађих и мало старијих глума
ца из пећиначке општине и
музиком Гаравог сокака обоје
ном сненим плаветнил ом
наше равнице.
„Улица добрих вибрација“,
према речима председнице
Општине Пећинци Дубравке
Ковачевић Суботички, пред
ставља круну Пећиначког кул
турног лета, које су протекла
два месеца обележиле бројне
манифестације.
- Они који су се потрудили
да нам лето протекне весело и
занимљиво су Културни цен
тар Пећинци на челу са дирек
тором Јованом Деврњом и
његовим сарадницима, а доста
им је помогла и Туристичка
организација општине Пећин
ци на челу са директором
Љубицом Бошковић. Наравно,

у организацији су помогли и
савети месних заједница, који
су својим трудом, и у зависно
сти од својих могућности,
допринели да се културна
дешавања прошире и на оста
ла насеља наше општине. Тру
димо се да свака година буде
боља од претходне, са више
садржаја за све генерације, те
се надамо да ћемо се и наред
не године видети на пећинач
ком шеталишту, које ће заиста
постати Улица добрих вибра
ција – истакла је Ковачевић
Суботички.
Други дан манифестације
обогатила су удружења жена
из целе Србије, Републике
Српске и са Косова. Организа
тор „Колачи наших бака“, Удру
жење жена „Сремице“ из
Пећинаца, потрудио су се да и
ове године, јубиларне десете,
окупи бројна удружења, а како
нам је рекла председница
„Сремица“ Мара Миловано
вић, овакве манифестације су
прилика за дружење али и да
се посетиоцима, првенствено
млађој популацији, представи
богатство нашег народа – тра
диција и културна баштина.
Слатке и слане посластице,
које су припремиле чланице
удружења жена, дочекале су
на пећиначк ом шеталишту

преко 600 фолклораша дваде
сет и два фолклорна друштва,
који су свечаним дефилеом
Улицом Слободана Бајића,
дали посебан печат овом дану.
Чланови фолклорних друшта
ва из целе Србије, из Брчког,
Пискавице код Бања Луке и из
Италије, шаренилом народних
ношњи, ведрим духом и музи
ком свога краја представили су
на најбољи могући начин
Пећинчанима традицију свога
краја.
Као пратећи програм овог
дана, као дана традиције не
само Срема него и целе Срби
је, на пећиначком шеталишту
приређено је такмичење у
справљану котлића, а за све
посетиоц
 е и учеснике „Улице
добрих вибрација“ чланови
Савета месне заједнице Пећи
наца припремили су традицио
нални ловачки паприкаш.
Бројни посетиоци „Улице
добрих вибрација“, поред свих
пратећих програма, уживали
су у концерту културно-умет
ничких друштава, који су на
великој позорници на пећинач
ком шеталишту, до касних
вечерњих сати, својом игром и
песмом представили традици
ју свога краја. Након концерта
народних песама и игара,
наступио је Колосеум бенд.
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Весело за
сеоску славу

У Шимановцима, поводом
сеоске славе Савет месне
заједнице, под покровитељ
ством локалне самоуправе
приредио је богат програм,
који је започео дефилеом кул
турно - уметничких друштава
са територије општине Пећин
ци и из Републике Српске.
У живописним народним
ношњама, чланови фолклор
них друштава почели су дефи
ле у парку испред школе,
наставили шетњу улицама
Мандић сокак, Дечка и Крње
шевачка, где су их мештани
дочекивали и испраћали
аплаузима, до Трга Светог
Николаја у парку, одакле су и
кренули. Била је то лепа наја
ва вечерњих догађаја и загре
вање за концерт „Игром до
пријатељства“ КУД-а „Искон“
из Шимановаца и њихових
гостију, у којој су уживали
поред бројних мештана и
председника Савета МЗ Алек
сандра Мандића и председни
ца Општине Пећинци Дубрав
ка Ковачевић Суботички и
њен заменик Зоран Војкић.
Концерт су отворили нај
млађи чланови Друштва за
неговање народне традиције
„Искон“ из Шимановаца игра
ма „Хајд поведи весело“, а
наставили су њихови вршња
ци из Друштва за неговање
народне традиције „Свитац“
из Деча песмама и играма из
Срема. Гости из Републике
Српске, из малог али лепог
места Пискавица, чланови
истоименог Културно - умет
ничког друштва, приредили су
гледаоцима Ђурђевданске
игре, док је КУД „Купиник“ из
Купинова побрао аплаузе
публике влашким играма. КУД
„Пећинци“ је показао како
Сремци добро играју игре из
Ниша, а на крају су манифе
стацију завршили домаћини,
веселим циганским играма. У
концерту су наступали члано
ви културно-уметничких дру
штава наше општине од нај
млађих ансамбала, до ветера
на. Парк је те вечери одзва
њао музиком, песмом и игром
извођача, као и аплаузима
одушевљене публике.
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ЛАЋАРАЧКА ПОСЛА: СУБНОР ПРОТИВ МУБНОР-а

Ко је био у партизанима,
а ко шири клевете и лажи?!
• Растко Скакун: Боре Славкића нема у књигама
• Борислав Славкић: Не служим се лажима

Ево војна
буквица,
на основу ње
се тачно види
оно што они
демантују.
Tо је клевета и
увреда за све
борце
НОР-а, каже
Борислав
Славкић

НЕ СЛУЖИМ СЕ ЛАЖИМА: Борислав Славкић са војном књижицом

Д

а је у Лаћарку дру
штвени живот и те како
заним љив,
знам о
одавно... Тамо изгледа нико
ни са ким не може, те се
борци, пензионери и жене
деле у две, а богме и у три
колоне. Као највеће село на
територији Града Сремска
Митровица, логично је да
има и највише удружења
грађана. Или можда није?!
У време када учесник а
Другог светског рата скоро и
да нема (у Лаћарку према
нашим сазнањима међу
живима су још свега три
борца), имамо ситуацију да
у овом месту постоје два
удружења бораца. Једно је
Месни
одбор
Савез а
удружења бораца народ
ноослоб од ил ачк ог
рата
(СУБНОР) Лаћарак, а друго
је Месно удружење бораца
народн оо с л об од ил ачк ог
рата (МУБНОР) Лаћарак. На
челу првог се налази Растко
Скакун, потомак бораца, а
на челу другог Борислав

Славкић, борац, иако му
СУБНОР-овци то оспорава
ју.
Али да кренемо редом...
Недавно су М новине
објавиле текст под називом
„Кад су Лаћарци кренули“ у
којем је Борислав Славкић,
д е в ед е с т ј ед н о г од и ш њ и
борац причао о својим рат
ним данима. Тада је Слав
кић изнео између осталог и
ово:
- Рођен сам 18. августа
1926. године, а 1943. годи
не, са 17 година одлазим у
борце. Пореклом сам из
Мартинаца, али од 1941.
године живим у Лаћарку.
Учесник сам Народноосло
бодилачког рата од 8. апри
ла 1943. године. Пошто сам
био малолетан, нису ме
могли примити док нисам
навршио 17 година. Када
сам напунио 17 година, оти
шао сам у оружану борбу
против фашизма у Други
сремски одред код Славка
Липића. Прво сам био бом

Има ли политике
у удружењима?
Представници СУБНОР-а
Лаћарак наводе да Дејан
Уметић као председник
Покрета социјал иста у
Сремској Митровици и доју
черашњи председник Саве
та месне заједнице Лаћарак
користи све погодности свог
положаја. Те је тако, према
њиховим речима, пре неко
лико година избацио ствари
из спомен собе СУБНОР-а
Лаћарак која се налазила у
згради Месне заједнице.
Од како траје сукоб изме
ђу СУБНОР-а и МУБНОР-а
у Лаћарк у, годиш њиц а
масовног одласка мештана
у партизане 19. јула се про
славља у два наврата.
Представници СУБНОР-а
венце полажу у 11 часова, а
представници МУБНОР-а у
12 часова.

Дејан Уметић са друге
стране, тврди за наше
новине да политика нема
никакве везе са његовим
ангажовањем у борачкој
организацији.
- Имамо у Лаћарк у
седамдесетак активних
чланова, ту су људи из
различитих странак а, а
има и нестраначких лично
сти. Поред Лаћарка, и у
Мартинцима и Дивошу
постоје такође два борач
ка удружења. Одвојили
смо се од СУБНОР-а јер
се нисмо слагали са начи
ном њиховог рада. Удру
жење нема новца, нисмо
профитабилна организа
ција, него смо се сви оку
пили како бисмо неговали
сећање на жртве рата –
јасан је Уметић.
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БОРА СЛАВКИЋ СЕ ЛАЖНО ПРЕДСТАВЉА: Рада Корица, Растко Скакун, Даница Црнојакић и Зорица Петропољац

Док су борци из Лаћарка били живи, тај Бора се нигде није појављивао.
Није смео да изнесе то ордење. А када су сви помрли, испашће још да је
он народни херој. Где је био учесник рата, и шта је био нека докаже. Али
га нема нигде у списима. Не смета нама Бора Славкић као човек, али не
волимо његове лажи, немој да се представљаш у име борачке организа
ције, истичу Корица и Скакун
баш, па сам прешао на Фру
шку гору где се формирала
Друга чета на Рохаљ база
ма. Тамо сам боравио седам
месеци. Затим, када се
формирала Четврта војво
ђанска бригада, тамо сам
учествовао као митраље
зац. После сам био дивер
зант, командир Диверзант
ског одељења у Четвртој
војвођанској бригади и тамо
сам био рањен. Нак он
рањавања долазим на опо
равак у Вишњићево. Бора
вио сам као командир
Диверзантске чете на рела
цији од Винковаца до Руме

– испричао је тада нашој
новинарки деда Бора, пред
седник лаћарачког МУБ
НОР-а.
Нисмо имали разлога да
сумњамо у његове речи и
одликовања која је поносно
носио на реверу сакоа.
Но, међутим...
Да верно прате М новине,
потврдили су чланови лаћа
рачког СУБНОР-а, који су по
објављивању овог текста (М
новине, број 814, од 26.
јула), послали демант у
којем кажу следеће:
Драги друже уредниче „М
НОВИНА“

Ви сте дана 26.07.2017.
године у броју 814 „М“
НОВИНА, а у чланку „Кад су
Лаћарци кренули“, на стра
ници 20-21, написали (ваша
новинарка Сања Стане
тић) нетачне и непровере
не податке које је изнео
Бора Славкић. МО СУБНОР
Лаћарка у својој постојећој
документацији не поседује
никакве податке који би
могли потврдити његово
представљање у борби, и
немогуће да такав борац,
бомбаш, диверзант, да га
из година рата не зна нико
као борца.

ДОКАЗ: Војна књижица у којој јасно стоји датум приступању ЈА

Градски СУБНОР у својим
расположивим књигама и
списковима тог времена
нема нигде уписано име
Боре Славкића. Такође рас
полажемо и са списком
борац а одреда Славка
Липића, али и ту га нема.
Молимо уредништво „М“
НОВИНА а поготову нови
нарку Сању Станетић, да
ако жели да и даље пише о
лицима из Другог светског
рата за податке се обрати
јединој борачкој организа
цији која има нешто пода
така а то је СУБНОР, а не
удружења која су основана
пре 3-4 године, јер ми и њих
поштујемо али они немају
никаквих података – стоји у
саопштењу које потписује
председник МО СУБНОР
Лаћарак Растко Скакун.
Тако сазнајемо да пред
седнику МО СУБНОР Лаћа
рак Растку Скакуну и пред
седник Градског одбора
СУБНОР-а Ради Корици
смета то, што се по њима
Боривоје Славкић лажно
представља.
Они тврде да он није био
у партизанима, јер његовог
имена нема у монографија
ма о селима Лаћарак, Мар
тинци, Јамена, у којима су
наведена имена и презиме
на свим погинулих и прежи
велих бораца НОБ-а.
- Дејан Уметић када је
основао МУБНОР Лаћарак
је узео Бору Славкића, како
би се рекло ето он у свом
удружењу има и преживелог
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У време када учесника Другог свет
ског рата скоро и да нема (у Лаћар
ку према нашим сазнањима међу
живима су још свега три борца),
имамо ситуац
 ију да у овом месту
постоје два удружења бораца
борца. Све што је помињао
да је био у Другом сремском
одреду Славк а Липића, у
Фрушкогорско партизанском
одреду, Босутском одреду,
нигде га нема у списима.
Нема га ни међу носиоц
 има
парт из анс ке
спом ен ице,
преж ив ел им
борц им а
НОР-а из Лаћарка од 1941.
до 1945. године. Ту су сва
имена, али његовог имена
нема. Ако неко носи одлико
вање, ако га је добио током
рата мора да пише у војноЈ
књижици, и да буде ударен
печат Народно ослободи
лачка војске Југославије. У
Агенцији за привредне реги
стре стоји да је правни
заступник њиховог удруже
ња Мирјана Терзић, а не
Бора Славкић, који се пред
ставља да је председник
МУБНОР-а Лаћарак - наво
де Корица и Скакун.
Разговарали смо и са чла
ницама лаћарачког СУБ
НОР-а, осамдесетосмогоди
шњом Даницом Црнојакић,
која је била сарадник у рату,
и
осамд ес етш ес тогод и
шњом Зорицом Петропо
љац, која је била курирка у
рату. Оне су ауторки ових
редова рекле да одлично
знају ко је све из Лаћарка
отишао у партизане, али да
Боре Славкића нема међу
борцима из Лаћарка.
- Док су борци из Лаћарка
били живи, тај Бора се нигде
није појављивао. Није смео
да изнесе то ордење. А када
су сви помрли, испашће још
да је он народни херој. Где
је био учесник рата, и шта је
био нека докаже. Али га
нема нигде у списима у
Лаћарку. Не смета нама
Бора Славкић као човек,
али не волимо његове лажи,
немој да се представљаш у
име борачке организације.
И занима нас зашто се зане
марује прави СУБНОР у
односу на то удружење –
питају се Корица и Скакун.
Са друге стране, видно
узнемирен Борислав Слав
кић наводи да они њега кле
већу и показује војну књижи

цу.
- Ево војна буквица, на
основу ње се тачно види
оно што они демантују. То
што је изјављено није исти
нито, то је клевета и увреда
за све борце Народноосло
бодилачког рата, да после
70 година, они који се тада
нису ни родили клевећу нас
учеснике Народноослобо
дилачког рата. Не служим
се ја лажима. Што бих ја
лагао у овим годинама?
Како могу то да кажу да ја
дајем лажне изјаве? Нисам
ја покрао моја одликовања
– потресен каже Славкић и
одлази по његове значке и
ордене. Показује нам Орден
за храброст, медаљу заслу
га за народ, орден који је
СУБНОР тада додељивао
борцима.
- Ово је златна значк а
резервних војних стареши
на, јер сам то био - председ
ник резервних војних старе
шина, имам и златну значку
Друге војвођанске бригаде.
Нека покаже тај Растко Ска
кун где је он био и са чиме је
одликован – каже Борислав
Славкић и додаје да његову
причу, поред многобројних
одликовања, војне књижице
у којој стоји јасан датум сту
пања у ЈА и иступања из
исте, може да потврди
Гаврило Винчић, такође жив
учесник овог рата који је са
Славкићем био тада у одре
ду на Рохаљ Базама.
А на све то потпредседник
МУБНОР-а Лаћарак Дејан
Уметић додаје:
- Да би се удружење реги
стровало у Агенцији за при
вредне регистре, правни
заступници не морају бити
предс едн иц и
удруж ењ а.
Мирјана Терзић је благајни
ца удружења и правна
заступница, а у статуту лепо
пише да је Борислав Слав
кић предник МУБНОР-а
Лаћарак. Деда Бора поседу
је војну књижицу као доказ
да је био учесник рата, а
даље не бих ништа комен
тарисао – рекао је Уметић.

Биљана Селаковић

23. AVGUST 2017.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У

Царски
и једна

орган из ац ији
Тури
стичк е организације
Града Сремска Митро
вица и Установе за негова
ње културе „Срем“, а под
покров итељс твом
Град а
Сремска Митровица, Мини
старства трговине, туризма
и
телек ом ун ик ац ија
и
Покрајинског секретаријата
за културу, јавно информи
сање и односе с верским
заједницама од петка, 1. до
недеље 3. септембра у на
неколико локација у Срем
ској Митровици одржаће се
маниф ес тац ија
„Царс ки
Сирмијум – град легенди“.
Како истиче Светлана
Сабо, в. д. директора Тури
стичке организације, у пита
њу је манифестација која ће
заокружити културна, спорт
ска, музичка, кулинарска и
разна друга дешавања која
су организована током овог
лета у Сремској Митровици.
- Митровачка фестивал
ска традиција постала је
богатија за вишедневни кул
турно - забавни догађај у
свом граду, који не заостаје
за сличним манифестација

ма које се одржавају и у
великим европским градо
вима. Од 1. до 3. септембра
у Сремској Митровици ће
бити пробуђене легенде
древног царског града, а
посетиоц
 и ће, кроз различи
те садржаје, бити враћени у
далеку прошлост Сирмију
ма, једне од престоница
великог Римског царства –
напомиње Сабо.
Првог дана манифестаци
је у Градском парку биће
организована дегустација
римске кухиње и вина фру
шкогорских винарија, ради
онице о мозаицима ће се
одржати у Царској палати,
док ће у парку бити изведе
на представа „Сирмијум
град императора“ полазника
Креативног студија „Гартел“.
Другог дана, у суботу 2.
септембра биће организо
ван 26. по реду Фестивал
беседништва. Како наводи
Душан Дрча, директор Уста
нове за неговање културе
„Срем“, до сада се пријави
ло тридесетак беседника, а
о најбољима ће одлучивати
беседничко судско веће које

ДА ЛИ СЕ КРИЈЕ ПРАВА
ИСТИНА О СЛАЂАНИ МИЛЕНКОВИЋ

Оставка

Слађана Миленковић никада не би
поднела оставку на место председнице
жирија, да на томе није инсистирао један
од учесника организационог одбора
Фестивала, коме су се смучиле
нерегуларности које су се дешавале
годинама уназад – каже за М новине
познавалац прилика везаних за ову
културну манифестацију

З

ашто ове године у
беседничком судском
већу нема Слађане
Миленковић? Има ли то везе
са тврдњама неких чланова
организационог одбора да је
Миленковићка претходних

година утицала на чланове
беседничког већа? То су
питања која је поставила
наша новинарка Биљана
Селаковић, на која није
добила одговор.
Председница Одбора
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град, град легенди
(не)очекивана оставка
чини: адвокат Зоран Лева
јац, књижевница и адвокат
Оливера Јелкић и глумица
Татјана Венчеловски.
На наше питање због чега
ове године у беседничком
судском већу нема Слађане
Миленковић и да ли таква
одлук а организатора има
везе са спекулацијама да је
претходних година Слађана
Миленк овић утицала на
чланове беседничког већа
да гласају за њене студен
те, Дрча и Зорица Мишче
вић, председница Одбора
Фестивал а беседн иш тва
одговарају:
- Ове године има своје
студенте на фестивалу и
сматрали смо да није уреду
да она буде у жирију, да не
би било сукоба интереса наводи Дрча, а Зорица
Мишчевић се надовезује:
- Никада није било прити
сака да њени студенти про
лазе, зато што њених студе
ната није било на фестива
лу. Слађана је била увек
предс едн ик беседн ичк ог
судског већа. Ове године је
исто требала бити у већу,

Светлана Сабо, Душан Дрча и Зорица Мишчевић

али није знала да ће имати
своје беседнике. Када је
оформила групу од своја
четири беседника, послала
нам је мејл да се захваљује
и да се повлачи из бесед
ничког судског већа, што је
најнормалније и академски
– објашњава председница

Одбора Фестивала бесед
ништва.
У недељу, 3. септембра,
последњег дана манифеста
ције Градски парк ће бити
дечји. Од 18 до 20.30 часова
одржаће се програм под
називом „Деца Сирмијума“, а
препоручено је од стране

организатора да се у играма
учествује у римским костими
ма.
Фестивалу „Царски Сирми
јум – град легенди“ претходе
Архео отворени дани које
организује Завод за заштиту
споменика културе 30. и 31.
августа. 
Б. Селаковић

због сукоба интереса?

Слађана Миленковић

Фестивала беседништва
Зорица Мишчевић није била
искрена када је рекла да
Слађана Миленковић, која је

била председница
беседничког судског већа
никада није вршила
притисак, те да је овом

приликом дала оставку „када
је видела да се међу
такмичарима налазе
студенти“ са школе у којој
предаје.
Слађана Миленковић
никада не би поднела
оставку на место
председнице жирија, да на
томе није инсистирао један
од учесника организационог
одбора Фестивала, коме су
се смучиле нерегуларности
које су се дешавале
годинама уназад – каже за М
новине познавалац прилика
везаних за ову културну
манифестацију.
Слађана Миленковић није
имала коментар везано за

овај случај. Према сазнању
овог новинара, у самом
Одбору Фестивала дошло је
до оштрих речи, везано за
деловање Слађане
Миленковић. Тражено је да
она поднесе оставку, што је
иста, немајући куд, на крају и
учинила.
Све у свему, један
непотребан блам је
отклоњен и можемо само да
се питамо: да ли баш све
што се ради на јавној сцени,
мора да буде довођено под
знак питања? Чак и један
бенигни Фестивал
беседништва, не може да
прође без проблема?

В. Ћосић
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ТАКО БЛИЗУ, А ТАКО ДАЛЕКО

ПРОПАО ПУЧ „ЖУТИХ“ У
МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ

Две веселе
гинеколошкиње
вратиле су се
чиле и одморне
са годишњег
одмора и више
не помињу
„претњу“
могућим
отказом, па је
још једино остао
нерешен статус
др Драгана
Малобабића и
др Славка
Арбанаса. И док
се други не
јавља на позиве
новинара, пошто
користи
годишњи одмор,
др Малобабић је
на боловању,
али уредно за
време боловања
заказује
прегледе у
Поликлиници
Перуновић где
ради хонорарно

З

ахтев за раскид радног односа, који су
поднела два гинеколога (др Драган
Малобабић и др Славко Арбанас) и
најавиле две гинеколошкиње на
Гинеколошком одељењу митровачке
Опште болнице, био је само део пропалог
организованог пуча. Замисао је била да се
усред годишњих одмора блокира рад
Болнице и покаже да је садашње
руководство неспособно, да се смене
директор др Живко Врцељ и његов
заменик др Душко Маџић, а да се на чело
доведе др Драган Малобабић. Др
Малобабић је иначе стари кадар ДС, који
је у међувремену претрчао у СНС, што је
иначе део политике Пајтићеве странке у
Сремској Митровици. Сем Гинеколошког
одељења, блокади рада Опште болнице
требало је да се прикључе и лекари са
Неуролошког, Неуропсихијатријског и
Пријемног одељења, али су се они
предомислили, па су ови са Гинекологије
остали без подршке осталих колега.
Две веселе гинеколошкиње вратиле су
се чиле и одморне са годишњег одмора и
више не помињу „претњу“ могућим
отказом, па је још једино остао нерешен
статус др Драгана Малобабића и др
Славка Арбанаса. И док се други не јавља
на позиве новинара, пошто користи
годишњи одмор, др Малобабић је на
боловању, али уредно за време боловања
заказује прегледе у Поликлиници
Перуновић где ради хонорарно.
Рад Болнице, међутим, ничим није
доведен у питање, радило се пуном паром,
што је само потврдило чињеницу да на

Гинекологији има прекобројних. Видевши
да су остали сами и да су им се претње из
празне пушке изјаловиле, почело је
масовно „увлачење рогова“ од стране
бунтовника.
И док се др Славко Арбанас не
изјашњава по питању повратка на
Гинеколошко одељење и одустајање од
захтева за раскид радног односа, др
Драган Малобабић прави једну по свему
судећи смешну и глупу представу. Он је на
фејсбуку отворио странцу под називом
Подршка др Драгану Малобабићу, на којој
му свакодневно стижу наручени
хвалоспеви. Мада није јасно од кога и
зашто тражи подршку, када он уопште није
истеран из Болнице, него је сам поднео
захтев за раскид радног односа. Да блам
буде већи, осим гласова подршке, на
његову фејсбук страницу у огромној мери
стижу и негативне критике на рачун
његовог неодговорног рада. Тиме се
заправо одмотава чвор који је сакривао
године лоше праксе на Гинеколошком
одељењу у време када је др Малобабић
био начелник
.
Како ће се завршити овај циркус на
Гинеколошком одељењу остаје да се види.
Хоће ли др Малобабић испасти лаф у срцу
(што до сада није био) и прихватити да
треба да оде са Гинекологије, како је и сам
одлучио, или ће се „подвијеног репа“
вратити на државни посао, где се најбоље
ради приватно?
Сачекајмо да се „врати са боловања“, па
да видимо...

В. Ћосић
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ЗАШТО ШИЂАНЕ ЗОВУ ШАРОВИ?

Шаров је био
из Беркасова

Ј

едан од истакнутих велика
на чији корени потичу из
Срема, за кога се каже да је
преводитељство издигао на
ниво уметности, је Исидор Иса
Великановић, хрватски прево
дилац, комедиограф, сатири
чар, писац хумористичких нове
ла и цртица. Великановић је
рођен у Шиду 1869. године, а
умро је у Загребу 1940. године.
Неспорно је да је он као један
од изузетно цењених књижев
ника по много чему везан за
Срем. А о његовом значају
говори и чињеница да је Мини
старство културе Републике
Хрватске 2005. године устано
вило награду „Иса Великано
вић“. Иса је за себе увек гово
рио да је шокачки Хрват из
Шида. Студирао је медицину у
Бечу, али факултет није завр
шио пошто га је књижевно преводилачки рад више при
влачио. Из Беча се вратио у
Сремску Митровицу где је
живео до 1914. године. Поред
великог броја преводилачких
радова, Иса је заслужан и за
неке од легенди из Срема, међу
којима свакако треба издвојити
легенду о Шидском бресту сведоку векова, људи и догађа
ја, али и приче о Шидском
шарову, која је стара преко 200
године.
Често се Шиђанима дешава
ло да су приликом упознавања
са људима доживели да им они
кажу: „Чули смо за шидске
шарове“. Шиђани знају за неку
причу о шаровима, али ретко ко
од њих зна зашто их тако нази
вају. А прича о шидском шарову
датира с почетка XIX века. У
основи је то шаљива прича Исе
Великановића који је говорио о
шидском шарову: „Није никакво
чудо што до данашњег дана
немамо још никакву моногра
фију о шидском шарову. Шид
ски шаров је већ, могло би се
рећи неки митски пас. Читав
Срем зна за њега. Сви припове
дају о њему а ипак се налази
још подоста људи, особито
Шиђана, који поричу да је он
икада постојао на овом свету. А
наши историчари ћуте, као да
их се то питање никако не
тиче“. А права истина почиње
Исиним речима: „О легендар
ном шидском шарову, који и
није био из Шида, него однекуд
из Беркасова, одакле ли, прича
се највише ова прича. Пре
седамдесет, осамдесет година,
женио се неки Шиђанин. Зави
рио мало у Илок, укебали га, па
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САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ
УПРАВЕ

Насилничко
понашање
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Ста
рој Пазови су ухапсили И. С.
(33), због постојања основа
сумње да је извршио кривич
но дело насилничко понаша
ње. Сумња се да је он оште
тио лимарију и ветробранска
стакла на шест аутомобила.
По налогу надлежног тужио
ца, осумњиченом је одређено
задржавање до 48 часова,
након чега ће уз кривичну
пријаву бити доведен на
саслушање у Основно јавно
тужилаштво у Старој Пазови.

Ухапшени
мигранти
Полиција у Шиду ухапсила
је два малолетна мигранта,
због постојања основа сумње
да су извршили кривично
дело тешка крађа у покушају.
Они су затечени приликом
провале у продавницу. Осум
њичени су уз кривичну прија
ву предати у надлежност
Вишег јавног тужилаштва у
Сремској Митровици. Након
саслушања, судским реше
њем одређен им је притвор
до 30 дана.

Потрага за
лоповима

Иса Великановић
морао да се жени. Кренули
дакле сватови по девојку, а на
пола пута наредили неком
чобанину, нека им испече јагње,
да им буде на повратку. Али
чобанин ухватио неког маторог
шарова, заклао га и испекао.
Вратили се сватови с младом и
чобанин их почастио шаров
ским печењем. Лепо се сватови
почастили, али у зао час за
Шид. Јер како је онда пукао
глас, да су Шиђани „изјели
шарова“, тако је Шиђанима
остао тај глас све до дана дана
шњег... Шиђани као скромни
људи, не разносе много те
славне гласове. То и није њихов
посао“.
И тако је према Исиној причи,
разоткривена једна легенда.
Но, како он наводи, шидски
шаров иако је већ умакнуо у
легенду, ипак није неко митско
биће, него прави правцати пас
овчар. И како он шаљиво каже,

свак ако да је дужност наше
науке, да унесе што више све
тла у историју те чувене и зани
мљиве пасје личности: „Треба
да се установи одакле је тај пас
био, из којега села, јер није пра
во да се њиме диче једино
Шиђани, а сасвим да се забора
вља његово рођено село. За
славу и дику тог села ваља про
наћи има ли у селу још његове
пасје својте. Па ако има, нека
се изнесу портрети тих шаров
ских потомак а. На кући или
штенари, где је живео тај чуве
ни шаров, нека се узида спомен
плоча. А у Шиду нека се која
улица назове по њему“...
Колико истине има у причи о
шидском шарову још увек се са
сигурношћу не зна. Али оно што
је сигурно то је, да Шиђане и
данас понекад називају Шаро
ви, за чега је заслужна управо
ова легенда.

М. Н.

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Руми
трагају за женом и двојицом
мушкарца, осумњиченим за
кривично дело тешка крађа у
златарској радњи у Руми.
Након крађе, осумњичени су
се путничким аутомобилом
марке „ауди“ сиве боје, стра
не регистарске ознаке, одве
зли у непознатом правцу.
Полиција позива грађане да
се, уколико препознају осум
њичене на фотографијама,
јаве Полицијској управи у
Сремској Митровици на број
телефона 022/192 или Поли
цијској станици у Руми на
број телефона 022/471-777,
локал 104.
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КПЗ: Џелат у фраку и белим рукавицама погубио 108 људи

Карло Драгутин Харт
човек који је погубио Чаругу

Карло Драгутин Харт, чувени џелат Краљевине Југославије, највише погубљења
обавио је на вешалима Казнено поправног завода у Сремској Митровици

У

монографији митровач
ког затвора, која се
управо завршава, једно
поглавље посвећено је џела
ту Краљевине Југославије
Карлу Драгутину Харту, који
је остао упамћен по својих
108 погубљења на „господски
начин“. Он је приликом сваког
погубљења био обучен у
фрак, носио је беле рукави
це, а жртви се након егзеку
ције поклањао уз речи „Ја
нисам крив за твоју смрт!“.
- Прикупљајући архивску
грађу на изради монографије
о историји Казнено поправног
завода у Сремској Митрови
ци у архивима Загреба и
Беча, наишли смо, између
осталог, на податке о егзеку
тору Карлу Драгутину Харту,
занимљивој личности тог
времена. Рођен је 1879. у
Карлини у данашњој Чешкој.
После Првог светског рата
занат је почео да учи од тада
шњих познатих џелата Алојза
Сајфрида и Флоријана Мау
знера, да би 1922. постао
Сајфридов помоћник, а након
његове смрти главни егзеку
тор Југославије од 1925. до
1941 – наводе из митровачког
затвора, а преноси Блиц.

О личности Карла Драгути
на Харта остали су бројни
записи у архивима, али и
новинама тог времена. Писа
ло се да је путовао по целој
држави, а свакој егзекуцији
претходио је устаљени риту
ал. Када би добио решење о
месту и датуму извршења
смртне казне, његов помоћ
ник паковао је кофер са
црним фраком, увек другим
белим рукавицама и цилин
дром, који је наследио од
свог „идола и учитеља“ Сај
фрида. Испод уредно сложе
ног одела били су спаковани
конопац и црна маска за осу
ђеника.

Чаругин
џелат
Остало је забележено
да је Карло Драгутин Харт
као помоћник Алојза Сај
фрида асистирао у Осије
ку на погубљењу чувеног
разбојника Јове Станиса
вљевића Чаруге, који је
побегао из митровачког
затвора где је служио
казну.
Чаруга се, како је касни
је Харт причао, у почетку
држао храбро, али је током
читања пресуде постајао
све нервознији и уплаше
нији, да би џелат на крају
морао да га вуче до веша
ла, јер се жестоко опирао.

Карло Драгутин Харт

- У архивама смо нашли
записе који сведоче о свим
појединостима погубљења.
На вешалима митровачког
затвора, као и свуда где је
Харт наступао, одвијао се
исти сценарио. На месту
извршења џелата и његовог
помоћника чекали су пред
седник судског већа, тужи
лац, бранилац, лекар и запи
сничар, а по жељи осуђеника
и свештеник. Стража је дово
дила осуђеника до председ
ника суда који му је поново
читао пресуду – кажу за Блиц
из КПЗ.
Ти последњи тренуци осу
ђеног на вешање били су, по
Хартовим речима, и најмуч
нији. Када би коначно поста
ли свесни шта их чека, осуђе
ницу су се тресли, плакали,
молили, отимали се.
У Краљевини Југославији
нису постојала класична Г
вешала, већ се погубљење

обављало на аустроугарски
начин – вешала су предста
вљала стуб забијен у земљу,
на чијем је врху био закуцан
клин са кога је висио коно
пац. Испред је била столичи
ца за осуђеника, а џелат је
стајао на мердевинама иза
стуба.
- Левом руком држим осу
ђеника, десном му омчу пре
бацујем око врата и црну
маску преко главе. Апсолутна
је тишина, сви присутни ски
дају шешире. Помоћник тада
избије столицу испод осуђе
ника, хвата га за ноге и трза
јем повлачи ка земљи. Сто
јим иза мердевина и повла
чим омчу. Узимам погубље
ног за руку. Пратим пулс и
када установим да срце више
не куца, скидам рукавице,
бацам их под ноге обешеног
и кажем: „Ја нисам крив за
твоју смрт!“ – описивао је
Харт.
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VREMEPLOV
23. август
1305. У Лондону обешен Вили
јам Волас, вођа Шкота у борби
против Енглеза.
1754. Рођен Луј XVI, француски
краљ од 1774. По избијању
Француске револуције у јануар
у
1793. погубљен на гиљотини.
24. август
79. У ерупцији вулкана Везува
нестали римски градови Пом
пеја, Херкуланум и Стабија, а
на хиљаде људи погинуло.
Помпеја добро очувана испод
вулканског пепела и лаве, па је
остала као сведочанство о
животу и култури Римљана тог
времена.
1914. Завршена Церска битка у
којој је српска војска под коман
дом Степе Степановића поту
кла аустроугарску и однела
прву савезничк у победу у
Првом светском рату. Степа
Степановић добио чин војводе.
25. август
1944. Савезничке снаге ослобо
диле Париз у Другом светском
рату.
2000. У Београду отет Иван
Стамболић, бивши председник
Председништва Србије. Тело
убијеног Стамболића нађено
28. марта 2003. на Фрушкој
гори.
26. август
1920. Ратификован 19. аманд
ман Устава САД, којим су жене
добиле право гласа.
1972. Отворене су 20. Олимпиј
ске игре у Минхену. Припадни
ци терористичке палестинске
организације „Црни септембар“
извршили напад на Олимпијско
село и убили 11 израелских
спортиста.
27. август
1770. Рођен је немачки фило
зоф Георг Вилхелм Фридрих
Хегел, најзначајнији и најутицај
нији представник немачке иде
алистичке филозофије („Фено
менологија духа“, „Филозофија
историје“, „Наук а логик е“,
„Естетика“, „Филозофија рели
гије“).
28. август
1910. На свечаној седници
Народне скупштине у Цетињу,
кнежевина Црна Гора је прогла
шена краљевином, а кнез Нико
ла I Петровић краљем.
29. август
1820. У португалском граду
Порто, почела је грађанска
револуција која је присилила
краља Жоао
 а VI да 1821. доне
се либерални устав, којим су
укинути инквизиција и привиле
гије феудалаца.
1885. Немачки инжењер Готлиб
Дајмлер патентирао је први
мотоцикл.
2003. Од великих врућина које
су захватиле Европу умрло је
близу 20.000 људи, од чега
више од половине у Францу
ској, 11.435 особа.

HOROSKOP
ОВАН: Пажљивије
анал из ир ајте ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ствари
које захтевају креативно разми
шљање или одређену фазу
инкубације, пре него што доне
сете неку коначну одлуку. При
мећујете да неко у вама побуђу
је велико интересовање и да вас
асоцира на пријатне успомене.

ВАГА: Нема разлога
да се поводите за
лажним утисцима или
да вас неко заварава
погрешном причом о новим
пословним приликама. Уколико
трпите пословни неуспех, разми
слите о неким алтернативним
могућностима које вам стоје на
располагању. Сувише јаки изли
ви страсти вас наводе на погре
шан избор.

БИК: Постоје ствари
које не треба да
чините у афекту или
на основу првог
импулса који имате. Неко од
сарадника пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену
о вашим резултатима. Сарадња
је нужна али не по сваку цену
или на неки ултимативан начин.
Потрудите се да улепшате своје
расположење уз особу која одго
вара вашем укусу.

ШКОРП ИЈ А:
Нове
комп лик ац ије
на
пословној сцени про
изилазе из покушаја
да се оствари заједнички дого
вор око расподеле интереса.
Нема разлога да понављате при
чу која не оставља позитиван
одјек на ваше сараднике. Посве
тите више пажње вољеној особи
и заједничким плановима које
имате. Очекује вас пријатно
изненађење. У сјајној сте психо физичкој форми.

БЛИЗАНЦИ: Делује
те врло промишљено
и проверавате разли
чите информације
које утичу на пословне прегово
ре. Обазривост је пожељна, али
нема разлога за претеривањем.
Сарадници имају право на дру
гачије ставове. Понекад посту
пате сувише строго према особи
која има добру намеру, али не
успева у потпуности да вам
дочара своје емотивне дожи
вљаје.
РАК: Потребан вам је
додатн и опрез у
сусрету са сарадни
цима и прилик ом
процене нових пословних при
лика. Нема потребе да скрећете
пажњу на себе или да улазите у
неке сумњиве преговоре. Тре
нутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.
ЛАВ: Заинтересова
ни сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну
одлуку, саслушајте своје сарад
нике и прихватите користан
савет. Неко вас инспирише на
додатно ангажовање и добро
расположење. Осврните се око
себе, јер увек постоје насмејана
лица.
ДЕВИЦА: Уколик о
вас привлаче тајан
ствене ситуације или
неке двоструке игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
лепе емоције. Избегавајте
тешку храну и више се крећите.

СТРЕЛАЦ: Сарадни
ци имају добре суге
стије,
прих ват ит е
нове идеје које гаран
тују боље резултате или несигур
ност у заједничком пословању.
Сусрет са једном особом тренут
но делује врло поучно и подсти
цајно у сваком погледу. Делујете
помало узнемирено. Недостају
вам неки снажни емотивни под
стицаји, како бисте свој љубавни
живот учинили довољно интере
сантним.
ЈАРАЦ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на пословној
сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате превише
разметљиво у сусрету са сарад
ницима, већ затражите нечију
подршку. Бринете без правог
повода, партнер тренутно можда
не жели да вам поверава своје
мисли и осећања.
ВОДОЛИЈА: Избега
вајте претерано екс
понирање у друштву
сарадника и немојте
причати о стварима које можда
представљају ризик за ваше
пословне интересе. Потребно је
да смислите неку резервну вари
јанту, јер увек постоји фактор
изненађења. Будите промишље
ни и уздржани пред блиском осо
бом. Пажљивије анализирајте
свог партнера.
РИБЕ: Понек ад све
изгледа тако релатив
но, стога немојте
доносити закључак
на основу првог утиска и без кон
султације са блиским сарадници
ма. Ослоните се на нечији савет
и на заједничку процену. Важно
је да правилно дефинишете сво
је циљеве. Неко име снажно да
усталаса ваше мисли и осећања.
Потрудите се да испуните парт
нерова очекивања.
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Crkveni
kalendar
Среда, 23. (10) август
Свети мученик и архиђак он
Лаврентије
Четвртак, 24. (11) август
Свети мученик и архиђакон Евпло
Петак, 25. (12) август
Свети мученици Фотије, Аникита и
други с њима
Субота, 26. (13) август
Свети мученик Иполит (Оданије
Преображења)
Недеља, 27. (14) август
Свети пророк Михеј (Претпразни
штво Успенија)
Понедељак, 28. (15) август
Успеније Пресвете Богородице –
Велика Госпојина
Уторак, 29. (16) август
Нерукот. Образ Г.И. Христа; Св.
Јевстатије II Арх.срп.Роман; Преп.
Рафаило Банатски

Торта која се
не пече
Састојци:1 л млека, 10 кашика
шећера, 3 пудинга од ваниле, 300 г
млечне чоколаде, 100 г беле чокола
де, 500 мл слатке павлаке, кекс.

Припрема: У 200 мл млека разму
тите пудинге и шећер. Остатак сипај
те у шерпу и на средњој температури
сачекајте да прокува. Додајте разму
ћене пудинге и шећер и мешајте док
не добијете пудинг смесу. Поделите
је на два једнака дела па у један ста
вите млечну, а у други белу чоколаду.
Мешајте док се чоколада не истопи.
Након тога, оставите смесе да се
охладе. Измиксајте слатку павлаку па
по четвртину добијене смесе убаците
у смесе са чоколадама. У округли
калуп ставите фолију на дно и са
страна, па излијте белу смесу и део
тамне смесе. Смесе благо измешајте
како би се формирале црно-беле
шаре. Након тога нанесите остатак
слатке павлаке па остатак тамне сме
се и изравнајте. И, радите све пола
ко. Кекс умочите у млеко и ређајте по
смеси. Након тога, преко колача ста
вите фолију и убаците у фрижидер на
пар сати како би се колач стегнуо.

• Боље бити мало глуп,
него мало паметан.
• Боље бити мртав пијан,
него мртав трезан.
• Боље бити активан
данас, него радиоакти
ван сутра.
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ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Резултати одиграних утакмица
1.кола: Јагодина: Јагодина – ТСЦ 0:1;
Београд: Синђелић - ЧСК Пивара 2:1;
Нови Пазар: Нови Пазар – Металац
0:0; Крагујевац: Раднички (К) – Будућ
ност 0:2; Земун: Телеоптик – Динамо
(понедељак); Инђија: Инђија – Бежа
нија 3:1; Ужице: Слобода – Пролетер
1:0; Крушевац: Темнић - Раднички (П)
1:0.

23. AVGUST 2017.

ДРУГИ ПИШУ: ПРВЕНСТВО СВЕТА У ЈЕДРЕЊУ

Са Саве
на Северно море

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Резултати одиграних утакмица
1.кола: Суботица: Бачка 1901 - Брат
ство 1946 1:1; Зрењанин: Раднички
(З) - Раднички (СМ) 2:1; Нови Банов
ци: Омладинац – Железничар 1:0;
Беочин: Цемент –Дунав 3:2; Кула:
Оџаци - Раднички (Ш) (понедељак);
Бечеј: Бечеј 1918 - Раднички (НП) 4:0;
Панчево: Динамо 1945 – Борац 1:2.

ВФЛ ЈУГ
Резултати утакмица 1. кола: Нови
Сад: Славија - Хајдук (Д) 0:1; Беле
гиш: Подунавац – Кабел 3:3; Чуруг:
Хајдук (Ч) - Хајдук (Б) 2:0; Каћ: Југовић
– Јединство 1:2; Лаћарак: ЛСК – Купи
ново 1:1; Шајкаш: Борац (Ш) - Слога
(Т) 1:1; Нови Сад: Индекс – Сремац
1:1; Ердевик: Слога (Е) - Борац (НС)
4:0.

СРЕМСКА ЛИГА
Резултати утакмиц а 1. кола:
Путинци: ПСК - Борац (М) 2:1; Доњи
Товарник: Слобода – Рудар 2:0; Рума:
Први Мај – Јадран 4:1; Попинци:
Напредак – Будућност 2:0; Кленак:
Борац (К) – Подриње 3:2; Адашевци:
Граничар 1923 – Словен 3:3; Хртков
ци: Хртковци – Партизан 2:2; Голу
бинци: Железничар – Љуково 3:0.

МОЛ СРЕМ
Резултати утакмица 1. кола: Бикић
До: Бикић Дол – Фрушкогорац 0:3;
Обреж: Граничар (О) – Полет 4:3;
Доњи Петровци: Доњи Петровци –
Брестач 11:0; Жарковац: Напредак –
Младост 5:2; Чалма: Слога – Слобода
2:0; Кузмин: Граничар (К) - Фрушка
Гора 0:2; Сремска Митровица: Митр
ос - Доњи Срем 2015 0:3; Вишњиће
во: Хајдук - Зека Буљубаша 4:1.

ОФЛ ШИД
Резултати одиграних утакмица 1.
кола: Бачинци: ОФК Бачинци –
Напредак 2:2; Јамена: Граничар - ОФК
Бингула 3:1; Гибарац: Синђелић –
Омладинац 4:1; Ердевик: Ердевик
2017 - Јединство (Љ) 1:0; Шид: Једно
та - Обилић 1993 3:4; Љуба: Једин
ство – Сремац 2:1.

Мина Станикић у Холандији

М

ина Станикић, једини женски
национални судија у једрењу у
Србији, представљала је ЈК
„Сирмијум“ на Светском првенству у
класи Hobie у Noordwijk у Холандији,
одржаном од 19. до 29. јула. Мина је
на првенство отишла уз подршку
Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину, а у оквиру размене за мла
де судије коју организује Европско
једриличарско удружење Еуросаф.
- Врло брзо по доласку у Холандију
узане и дупке пуне улице Амстердама
заменила сам пешчаним простран
ствима на обали Северног мора. Ако
сте гледали актуелни филмски хит
Dunkirk, имали сте прилике да видите
како изгледа – део филма сниман је
на холандском приморју: лево пешча
на плажа, десно пешчана плажа,
испред море. Море од осамнаест сте
пени, али неких осамнаест значајно
хладнијих од наших осамнаест. И у
мору море једрилица. Шарена једра
преко 200 посада катамарана Hobie
имају последњи тренинг пред почетак
првенства. Тај дан, као и наредних 10,
колико је првенство трајало, био је
ветровит, повремено кишовит, и изу
зетно валовит. Моја судијска екипа,
без мене, имала је у просеку око 50
година. Седам седих глава и ја, дваде
сетчетворогодишња девојка из Србије,
а помињање Србије одмах изискује
питање – Имамо ли море? Немамо,
али имамо реке и језера, на којима се
такође једри. Тек понеки од њих сед
морице је и био у Србији, али су зато
скоро сви били и судили на Олимпиј
ским играма. И ја ћу, једног дана,
надам се пре него што оседим. Уоби

чајено је да су судије у једрењу стари
је – судија није плаћен за свој посао,
па се људи интензивно (што значи
готово целогодишње одсуство од куће,
односно присуство на регатама) почи
њу бавити суђењем тек када престану
да раде послове од којих живе. Али се
зато до тад наоружају дугогодишњим
искуством, које ја покушавам да упи
јем. Дани, иако готово исти, пролазе
неприметно: умор стиже, али и послед
њи дан првенства делује као први.
Одлазимо на воду, у гумењацима који
уз искуство њихових возача пролазе
таласе који се разбијају о обалу. Дола
зимо на већи брод, који стиже из луке
Шевенинген. Стартују трке, једра се
комешају, чују се повици такмичара
који се гурају на стартној линији. Акци
ја не престаје докле год трупови ката
марана секу таласе. Ми пратимо трке
из брода. Сваки дан нови конфликт
међу такмичарима, који судије треба
да реше. Нови задаци за нас, исти так
мичари. Као да је почетак првенства
био тек дан пред доделу медаља и
пехара. Зачуђујуће, али прва три
места заузели су старији такмичари,
чак понеко и сед. Изгледа је у овим
тркама искуство надвладало снагу
младог тела. Шампањац пршти и по
једриличарима, не додељује се само
на тркама Формуле 1. Славље.
Поздрављам се са својом екипом мла
дог духа, позивам их све у Србију на
регату. У Србију која од пре неког дана
има европског првака у једрењу, у кла
си Оптимист – Стефана Yuill-a и наци
оналног судију са учешћем на свет
ском првенству, мене – каже Мина
Станикић.
Љ. Атанацковић
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РАДОВИ НА КОМПЛЕТНОЈ РЕКОНСТРУКЦИЈИ „ГРЧКЕ ЦРКВЕ“ У РУМИ

Обнова до краја следеће
године
Румска општина
је подржала
oве велике
радове значајним
средствима
из буџета
и захваљујући
томе предвиђени
радови
иду по плану

С

аборни храм Силаска Светог Духа
на апостоле, Румљанима познатији
као Грчка црква у центру града, је у
фази велике обнове након више од 110
година.
- Овако обимну обнову храма послед
њи пут је извршио познати архитекта с
краја 19. и почетка 20. века Херман Боле
давне 1903. до 1905. године, када је у
храму постављен вредан споменик кул
туре – иконостас који је својом руком
осликао Урош Предић - каже за наше
новине Сретен Лазаревић, архијерејски
намесник румски.
Радови обухватају целокупну санацију
статике храма, пресецање зидова због
заустављања капиларне влаге, израду
целокупне фасаде на храму, обнову уну
трашњих зидова која подразумева мал
терисање и израду целокупног зидног
сликарства по нацртима Хермана Болеа
из 1904. године, изградњу капеле посве
ћене Светом Стефану Дечанском,
изградњу амфитеатра у порти храма, као
и објекта за паљење свећа.
Ових дана се приводе крају радови на
санацији статике храма – санирање пуко
тина и пресецање зидова храма – као и
радови на детаљној обнови звоника на
храму – постављање конструкције и
бакра на капу звоника, као и обнова зво
на.
У наредној години је планиран наста
вак радова на малтерисању спољних
зидова и изради фасаде на целокупном
храму, као и радови на обнови унутра
шњег зидног сликарства.
Овај Храм се налази под заштитом
Завода за заштиту споменика културе и

Радови на обнови „Грчке цркве“

сваки посао који се ради захтева обнову
сваког детаља који већ постоји, али и
оних детаља који су годинама уназад
нестали, а налазе се у оригиналним
нацртима из 1904. године, те радови спо
ро напредују.
- Ово обраћање пажње на сваки детаљ
у обнови храма не захтева само пропис
Завода, него морал и нашу обавезу пре
ма нашим прецима који су себе уградили
у овај храм. Настојања су да потребне
радове на обнови храма завршимо до
краја 2018. године, када бисмо на велики
јубилеј - 100 година од присаједињења
Срема Мајци Србији – приступили осве
ћењу обновљеног храма Силаска Светог
Духа на апостоле – Грчке цркве. Да
бисмо у настојању успели, потребно је
обезбедити материјална средстава, али
верујемо у милост Божију и добру наме
ру добрих људи - истиче протопрезвитер
Сретен Лазаревић.
Он додаје да се Грађевински одбор
при храму, труди да прикупи све што је
потребно да би се радови урадили ква

Сретен Лазаревић,
архијерејски намесник румски

литетно, дуготрајно и да би сви они који
раде на обнови храма били финансијски
испоштовани.
Румска општина је подржала ове вели
ке радове значајним средствима из буџе
та и захваљујући томе и предвиђени
радови иду по плану.
С. Џ.

