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ДОНАЦИЈА ПОРОДИЦЕ ЛУБАРДA ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ У РУМИ

Вјера је увек у срцу носила Руму

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Директор Зоран Славујевић и Ђина Лазар

Н

аш познати сликар Петар Лубарда,
са родитељима, браћом и сестром,
живео је готово деценију, до 1939.
године у Руми. Његова сестра Вјера
Лубарда, касније удата Дорнер, без обзи
ра на више места у којима је породица
Лубарда, а и она касније живела, је Руму
увек доживљавала као свој град, у којој је
провела своје најлепше дане детињства и
младости. Вјера је, после рата, са супру
гом живела у Израелу, где је и умрла про
шле године.
Знајући за дубоку приврженост сво
је мајке овом граду, њена кћерка Ђина
Лазар је одлучила да књиге, као и један
број касета и видео трака донира Герон
толошком центру „Срем“.
Вјерине везе са Румом су биле стал
не, тако да је, неколико пута долазила
из Израела, последњи пут када је румска
Гимназија обележавала век постојања.
Отуда и одлука Ђине Лазар да 113 књи
га и 80 касета и трака донира овој устано
ви за стара лица. После смрти своје мај
ке, Ђина је нашла и Вјерину гимназијску
свеску коју је она предано чувала кроз сва
своја животна сељења. Ту свеску, као и
неколико речника, уручила је директорки
Гимназије Софији Благојевић, на свеча
ности која је поводом донације уприличе
на у ГЦ „Срем“ Рума 20. октобра.
Директор Зоран Славујевић је истакао
да је ово дан од великог значаја за ГЦ
„Срем“.
– Ја сам захвалан што овим гестом
одајете признање овом граду где је поро
дица Лубарда провела један део свог
живота. То је за нас један значајан култур
ни догађај. Драго ми је што смо од наших
драгих гостију добили комплименте да
не заостајемо за сличним домовима, по
нивоу услуга, који се налазе у западним
земљама. Ми желимо да се, уз квалите
тан смештај, старије особе баве и уметно
шћу – музиком, позориштем, сликарством
- рекао је Зоран Славујевић и Ђини Лазар
и Антуну Унтербергеру поклонио по једну
слику које су настале на Ликовној колони
ји коју редовно организују.

Марија Станојчић Срака, дугогодишња
успешна директорка ГЦ „Срем“ подсе
тила је да је у Градској библиотеци обе
лежавано 100 година од рођења Петра
Лубарде којем је присуствовала и Вјера,
а после је она посетила у ГЦ „Срем“ своју
школску другарицу Анђелију Кузмановић.
– Та наша веза са Вјером је наставље
на и учвршћена кроз стални контакт. Тада

Вјера је причала да
је он држао заклано
јагње у кући, где су
становали, данима,
он је упорно сликао
ту материју која се
полако распадала и
та је слика ушла међу
његове најзначајније
слике која је
предвиђала
надолазећу
катаклизму (Други
светски рат) која је
била пред  нама,
подсетила је Марија
Станојчић Срака
је она рекла да ће доћи и на обележава
ње века постојања Гимназије и тако је и
било, дошла је директно из Израела. Хте
ла сам да кажем и да је Лубардина слика,
а он је био и велики сликар, али и песник,
„Заклано јагње“, која најављује и катакли
зму која је уследила, настала у Руми. Вје
ра је причала да је он држао заклано јаг
ње у кући, где су становали, данима, он је
упорно сликао ту материју која се полако

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

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
распадала и та је слика ушла међу њего
ве најзначајније слике која је предвиђала
надолазећу катаклизму (Други светски
рат) која је била пред нама – подсетила
је Марија Станојчић Срака.
Успомену на своју мајку и њен животни
пут изнела је Ђина Лазар која је истакла
да је сећање на Руму било стално при
сутно у животу њене мајке која је рођена
1921. године, а умрла је у априлу 2016.
године. Породица Лубарда је у Руму
дошла из Крајине због очеве службе, као
високог војног официра Краљевине Југо
славије.
– Мама је провела лепе године детињ
ства и младости овде, похађала је основ
ну школу и Гимназију, али је матурирала
на Цетињу. Мајка и отац Леон су у Израел
отишли 1949. године, живела је од тада
Израелу, а стално је причала о Руми и да
јој је тамо било најлепше. Обновили смо
пријатељство са неким драгим људима
из Руме и она је три пута посетила Руму,
последњи пут на обележавање јубилеја
Гимназије – то је била увек велика радост
за моју мајку, драга јој је била свака вест
из вашег града. После смрти, сређи
вала сам њене ствари и нашла свеску
са песмама у којој је била и песма „Мој
Срем“, речи и ноте. Нашла сам много
књига, речника и поезије, а међу њима
и једну платнену кесицу у којој је била
свеска са налепницом „Вјера Лубарда,
Рума“. Мами је било важно да сачува ту
свеску и зато сам сматрала да је морам
вратити у Гимназију, где ће она бити сачу
вана - рекла је Ђина Лазар.
на је додала да књиге, филмове и
музику коју је њена мајка волела
да чита и слуша, поклања Геронто
лошком центру јер је била одушевљена
како је била дочекана у овој установи.
Корисници Геронтолошког центра за
су своје госте извели пригодан програм,
наступио је хор ове установе, као и реци
татори, а међу њима је песму „Свако је
негдје зидао своју Руму“ прочитала Зулеј
ка Багарић која има 96 година.
Смиља Џакула

О
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Света тајна

Да ли млади
људи уопште
знају шта значи
света тајна брака
у православљу

С

удећи по статистици, број развода у Сремској
Митровици процентуално је већи од српског
просека. Према подацима Републичког завода за
статистику проценат разведених бракова у Србији је око
25 одсто, док тај проценат у Митровици иде и до 40 одсто.
Па и преко, јер је у овој години број развода у односу на
број склопљених бракова фантастичних 56,8 одсто. О
томе шта је разлог за такву статистику у овом броју М
новина пише наша новинарка Биљана Селаковић
Милановић. Мада, развод је, као и склапање брака,
дубоко интимна ствар упркос неким тежњама да се том
чину, као и рађању деце, да некакав национални значај и
контекст.
Посебно је у томе гласна Српска православна црква,
нарочито када је реч о наталитету и праву на абортус.
Последња изјава митрополита Амфилохија је узбуркала
јавност. Преосвећени је рекао да су Српкиње абортусом
побиле више деце него заједно Хитлер, Мусолини и Јосип
Броз Тито. Он је вероватно хтео да уздрма јавну сцену и
намерно је одабрао тако бруталан начин да изрази свој
став поводом права на абортус, али мислим да се мало
преиграо.
Са друге стране и држава улаже неке напоре да
поправи „крвну слику“ друштва, па тако имамо некакво
тело владе за демографију, нешто се петља око
вантелесне оплодње, ама све је то мало да се заустави
стрмоглављивање стопе наталитета код нас. А, ако је за
утеху, није боља ситуацију ни у комшилуку. Рецимо у
Хрватској се о наталитету причају исте приче као и код
нас, а и њихова црква је не мање офанзивна и брутална
од наше кад је реч о абортусу.

Али, да се вратим на разводе. Има једна ствар која ме
страшно копка у целој тој причи. Факат је да данас нема
венчања без црквеног венчања. Неки парови иду толико
далеко да им је без везе да се венчавају у месним
црквама него бирају манастире као ваљда нешто
ексклузивно и нарочито модерно. Е сад, кад се већ пред
богом заветују на заједнички живот и у добру и у злу,
откуд онда толико развода? И да ли млади људи уопште
знају шта значи света тајна брака у православљу? Да ли
их свештеници уопште упућују у то да црква брак
посматра као божанску установу? Или све то неме
никакве везе, важно је да се плати, важна су кандила,
свеће, круне и остала сценографија? Кажу да је брак
света тајна коју је бог установио још у рају, рекавши
Адаму и Еви, рађајте се, множите се и напуните земљу. А
у јевaнђељима стоји, што је бог саставио, човек нека не
раставља.
сад, кад се све то заједно узме и стави на једну
гомилу, шта добијамо? Па отприлике нимало вере, а
много лицемерја. И стопу развода од 40 одсто. Е, ту
преосвећени Амфилохије може само да гледа и да плаче.
Може он да дрви и прети, да сипа огањ као Свети Јован,
џабе. Испустиле су се дизгине одавно.
Један мој познаник има теорију да је породица,
друштво, све то скупа отишло дођавола оног момента
када су жене почеле да се школују. Чим су „оне“ кренуле
на науке све се упропастило. Не бих да полемишем,
ценим туђе мишљење, али не разумем како су то за једно
друштво штетне паметне жене, а корисне глупе. Идући
том логиком, испада да је за друштво потпуно неважно да
ли су мушкарци паметни или глупи. Исто нам се вата.

И
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ПРЕКО 3.200 КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Лакше им је да примају
социјалу, него да раде

М

еђународни дан борбе против
сиромаштва, 17. октобар, обе
лежен је у тренутку када је
велики број оних који немају могућно
сти да задовоље своје основне живот
не потребе и живе испод границе
сиромаштва. Подаци показују да је
најугроженије становништво оно које
живи изван урбаних подручја, деца и
млади, необразовани, незапослени. У
веома тешком положају налазе се и
многочлане породице, самохрани
родитељи, као и особе са инвалиди
тетом и њихове породице.
Како је саопштено из Европске мре
же против сиромаштва, статистички
подаци показују да је у 2016. години, у
Србији било 3,6 одсто екстремно
сиромашних, 7,3 процента сирома
шних чија је потрошња по домаћин
ству испод 11.694 динара. Наводе и
да је 25,4 одсто становништва било у
ризику од сиромаштва, док се 38,7
одсто њих налазило у ризику од сиро
маштва и социјалне искључености.
У Србији је актуелно 267.949 кори
сника новчане социјалне помоћи. На
територији Града Сремска Митровица
3.226 њих прима социјалу. На народ
ном казану у Сремској Митровици је
укупно 558 људи. 339 грађана Срем
ске Митровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице радним данима добија по

један кувани оброк у оквиру Народне
кухиње, док се за 219 корисника из
осталих митровачких села дистрибуи
рају ланч пакети.
Представници локалне власти у
Сремској Митровици, како би барем
донекле помогли најсиромашнијим
грађанима, за функционисање Народ
не кухиње из градског буџета годи
шње издвајају пет милиона динара.
Такође, од марта ове године са радом
је почела и Канцеларија за смањење
сиромаштва. За рад Канцеларије из
градског буџета је у овој години издво
јено 947.000 динара.
Маријана Папић, координаторк а
Канцеларије за смањење сирома
штва наводи да Канцеларија пружа
једнократне помоћи у натури људима
који се претходно радно ангажују.
- Најчешће су то људи који користе
социјалну помоћ, мада има и оних
који нису на евиденцији Центра за
социјали рад. Они помоћ добијају у
натури, у виду пакета хране и хигије
не, или им се исплате дугови за кому
налије, воду, гас. Још увек нисмо кре
нули са поделом дрва, али је и то у
плану да се ради. У овај пројекат су
укључени мештани Лаћарк а и
Мачванске Митровице, а полако уво
димо и становнике Сремске Митрови
це – наводи Маријана Папић.

Маријана Папић

До сада су корисници, њих око 25
били ангажовани на чишћењу центра
Лаћарка и Мачванске Митровице, у
Комуналијама су радили на разврста
вању отпада, а у Црвеном крсту су
сређивали паркинг. Прошлог четвртка,
19. октобра неколико њих је ангажова
но на чишћењу градске плаже.
Како наводи Маријана Папић, нај
спремнији да раде су људи који имају
неколико година до пензије, који су
радили у митровачким фирмама, па
су остали без посла и сада тешко могу
да нађу сталан посао. Подједнако се
за помоћ јављају и жене и мушкарци,
а Лаћарци су нешто ажурнији од
мештана Мачванске Митровице.
- Они који хоће да раде су вредни и
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Није срамота радити

Биљана Митић, Жељко Вуга и Ифета Дикић

Педесетшестогодишњи Жељко Вуга
из Лаћарка је од јуна до октобра у три
наврата био ангажован преко Канце
ларије за смањење сиромаштва.
Радио је и на сепарацији отпада у
Комуналијама, сређивао центре
Лаћарк а и Мачванске Митровице,
помагао у Црвеном крсту и сада чисти
градску плажу. Каже да му није тешко.
Осим што му помоћ у храни и сред
ствима за хигијену добро дође, најви
ше му прија што је у друштву.
- Тешко је бити сам у четири зида.
Волим друштво и зато се увек одазо
вем када ме позову да радим. Посао
није тежак, а и у друштву је увек сла
ђе. Волим да будем међу људима, а и
да будем користан – прича Жељко.
Он је 2011. године остао без посла,
радио је на Дрвном комбинату, а како
су му зглобови страдали услед тешког
физичког рада, дао је отказ на послу.
Од тада се сналази за живот, не прима
социјалну помоћ, а ради шта стигне.
До пензије има још девет година.
- Зарадим тако што поправљам
бицикле, пећи за грејање, посејем
комшијама башту. И ово ми добро
дође, добијем помоћ у храни и сред
ствима за хигијену, па не морам да
купујем – каже Вуга за М новине.
Ифета Дикић из Сремске Митровице
мајка је троје деце. Муж и она су под
станари, плаћају стан 100 евра, а
ниједно нема сталан посао. Уз то шко
лују двоје деце.
- Мене није срамота радити, срамо

та је украсти. Имам 45 година и сва
шта сам у животу прошла. Муж и ја
смо 25 година живели на селу, радила
сам на њиви. И данас радимо пуно да
ми имали за нашу децу. Супруг ради
приватно, а помоћ коју добијам преко
Канцеларије ми пуно значи, јер не
морам да купујем храну и средства за
хигијену – прича Ифета.
Четрдесетгодишња Биљана Митић
из Сремске Митровице је по први пут
ангажована преко Канцеларије за сма
њење сиромаштва да чисти плажу.
Удата је, муж јој је инвалид и њихова
месечна примања су 11.200 динара.
- Примања су нам мала, па не
можемо да платимо рачуне на време.
Док вратимо дугове, платимо лекове,
нама остаје за живот 3.000 динара и
тешко је преживети са толико мало
новца цео месец. Нико неће да запо
сли жену од 40 година, била сам неко
лико пута у омладинској задрузи да
тражим посао, али сви траже млађе.
Радила сам на Митросу кратко, сређи
вала сам куће, брала јабуке, сналази
мо се. Чак сам била осуђена и да
просим испред цркве, када нисмо
имали ни за хлеб. Сада ће ми и ова
помоћ добро доћи – каже Биљана
Митић.
Наши саговорници су сагласни у јед
ном, а то је да је већини људи који су
у сличним ситуацијама као и они лак
ше да примају социјалну помоћ и дечји
додатак, или да живе од пензије својих
родитеља, и да ништа не раде.

са њима нема проблема. Било је и
оних који су писали захтев за помоћ,
а када су схватили да морају заиста
радно да се ангажују, одустали су.
Тиме не губе право на социјалну
помоћ. Постоји велик број људи који
не жели да ради, навикао је да добија
помоћ. Ми у бази имамо преко 200
породица, око 120 из Лаћарка и 100
из Мачванске Митровице које су кори
снице новчане социјалне помоћи.
Обраћамо се најугроженијим породи

цама, али једна трећина од тих поро
дица које су упућене у рад Канцела
рије заиста жели да ради. Мали је то
број. Прво што ме питају је да ли
уколико не прихвате да раде губе
право на социјалну помоћ. Када им
кажем да не губе право, они се махом
одлучују да не прихвате посао – напо
миње координаторка Канцеларије за
смањење сиромаштва Града Срем
ска Митровица.
Биљана Селаковић
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Лешник као
исплатива култура
У уторак, 17. октобра у Градској кући у
Сремској Митровици одржано је предава
ње на тему узгоја лешника. Предавање су
одржали представници компаније Фере
ро Рошер у Србији, уз подршку Градске
управе за пољопривреду и Агенције за
рурални развој.
- Наши пољопривредници у послед
њих неколико година гледају узгој лешни
ка као исплатив бизнис. Тако да смо се
одлучили да у Градској кући организује
мо предавање на тему узгоја лешника.
Представници компаније Фереро Рошер
ће нам током овог предавања предста
вити услове за производњу лешника и
услове за подизање засада лешника. У
Сремској Митровици већ постоје воћари
који се баве производњом лешника, а ја
се надам да ће их после овог састанка
бити више и да ће се повећати површи
на под засадом лешника – рекао је Петар
Самарџић, председник Агенције за рурал
ни развој Града.
Састанку су присуствовали они који
имају површине под засадом лешника а
и они који имају у плану да саде лешник.
- Заинтересована сам да чујем шта нам
се нуди и шта нам се предлаже, пошто
већ поседујем плантажу лешника од два
хектара. Купце тражимо преко интернета
али смо заинтересовани за организовану
производњу – рекла је Љиљана Сретено
вић из Ноћаја.



ОСНОВНА ШКОЛА МАРТИНЦИ

На пешачки са
пажљивковим
правилима
Прошлог четвртка, 19. октобра у Основ
ној школи „Јован Јовановић Змај“ у Мар
тинцима, првацима је одржан едукативни
час о правилима у саобраћају. Начелник
Градске управе за саобраћај Мирослав
Јовановић и начелница Градске управе
за образовање Мирјана Пјевац, првацима
су поделили књиге.
– Савет за безбедност саобраћаја Гра
да Сремска Митровица заједно са Аген
цијом за безбедност саобраћаја Републи
ке Србије спроводи акцију унапређења
безбедности деце у саобраћају. За прваке
са територије Сремске Митровице обез
беђене су илустроване књиге. Књига
„Пажљивкова правила у саобраћају“ је
конципирана тако да се деца уче правил
ном и безбедном понашању у саобраћају.
У последњих пет година, по званичним
подацима Агенције за безбедност сао
браћаја Републике Србије, на територији
наше општине повређено је 56 деце у
саобраћајним незгодама а од тога је једно
дете погинуло. Нама је циљ да немамо
ниједно дете које је повређено у саобра
ћају, зато и спроводимо ове едукације –
рекао је Мирослав Јовановић.
Према речима начелнице Градске
управе за образовање Мирјане Пјевац,
сви ученици првих разреда са територије
Града добиће ову књигу.
С. К.
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САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Жене чешће прве
потраже помоћ

Сваки четврти брак се распадне

У
На територији Града
Сремска Митровица
у прошлој години
склопљено је 479
бракова, а пред
митровачким
Основним судом
прошле године
је вођено 208
бракоразводних
парница

Србији сваки четврти брачни
пар одлучује се на развод. Пре
ма подацима Републичког заво
да за статистику у Србији је у прошлој
години склопљен 35.921 брак, а у
истој години је разведено 9.046 паро
ва. Просечан српски брак траје 13
година и три месеца. Жене се најче
шће разводе са 40, а мушкарци са 44
године. Ови подаци демантују тезу да
су деца стуб који држи породицу на
окупу јер више од половине (56 одсто)
разведених бракова чиниле су зајед
нице са децом.
На територији Града Сремска
Митровица у прошлој години скло
пљено је 479 бракова, а у овој години,

до 10. октобра венчало се 278 парова.
Пред Основним судом у Сремској
Митровици прошле године је вођено
укупно 208 бракоразводних парница,
а у овој години до 30. септембра 158
парова се развело. Споразумно се у
прошлој години развело 80 парова, а
по тужби за развод брака је вођено
128 поступака.
Сви они који имају проблема у браку
и нарушене породичне односе бес
платну стручну помоћ могу потражити
у Саветовалишту за брак и породицу,
које већ 12 година ради при митровач
ком Центру за социјални рад. Са
брачним партнерима и осталим чла
новима породице разговарају Дарко

Психотерапија и даље табу
У Србији је и у 2017. години за већи
ну одлазак у саветовалиште срамота.
Идентификују често саветовалиште
са неком психијатријом.
- Моје је да их разуверим да нисам
психијатар, да ми овде разговарамо о
односима у породици, комуникацији,
структури породице, да то нема ника
кве везе са психијатријом, да ја не
преписујем лекове. Након неколико
долазака, они потпуно промене слику,

али је најтеже доћи. Нико из савето
валишта није изашао незадовољан
уколико је дуже времена провео овде
у процесу терапије, без обзира на
резултат. Некада парови одлуче да се
разведу, што је такође сасвим у реду.
Доласком на саветовање нисте пока
зали слабост и стид, већ изузетну
храброст и одговорност и ти први
кораци су најважнији – истиче наш
саговорник.
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Психотерапеут Дарко Ђорђевић

Не умемо да
разговарамо
Породични психотерапеут Дарко
Ђорђевић наглашава да ми често не
знамо да разговарамо, да не слуша
мо једно друго, да шаљемо нејасне,
дупле поруке.
- Онај ко види да проблем постоји,
погледа проблему у очи, он је одгово
ран према себи и према другима.
Када је човек задовољан и није
исфрустриран, онда боље функцио
нише и у породици и на послу – напо
миње Ђорђевић.
Ђорђевић, дипломирани социјални
радник и породични психотерапеут,
као и Јелена Стојиновић, дипломира
ни психолог и медијатор.
Циљ породичне психотерапије и
саветовања је да људи науче сами да
решавају проблеме и на тај начин уна
преде квалитет породичног живота.
Живот није једноставан, свађе су
неминовне, а психотерапеути наводе
да је понекад и добро посвађати се и
разменити мишљења.
Породична психотерапија је најко
риснија у оним ситуацијама када про
блем није толико изражен.
- Партнери треба да се науче кому
ник ацији. Најчешће се проблеми
јављају када имате транзиционе тач
ке. То значи на почетку формирања
породице, па када стигну деца, па
полазак деце у забавиште, школу,
адолесценција, излазак детета из
породице. Све те транзиционе тачке
су потенцијални извори стреса и неких
проблема који настају у породици.
Тако да дисфункционалност у породи
ци настаје као реакција када нешто
није у реду и није добро организовано
у породици – напомиње породични
психотерапеут Дарко Ђорђевић.
У саветовалиште долазе пре свега

Митровчани, мада су врата отворена
и за остале из других сремских општи
на. Када се јаве за помоћ, најчешћи
разлози због којих долазе су пробле
ми у партнерском односу (брачне кри
зе, проблеми у партнерској комуника
цији), нефункционалне комуникације
родитељ - дете, нефункционалне
постразводне родитељске комуника
ције, предразводне проблематик е
(када још није почео поступак развода
и када се најчешће преиспитује одлу
ка о разводу, или је потребна подршка
у прихватању одлуке, припрема за
раздвајање), проблеми сепарације/
индивидуације (одвајање одрасле
деце од родитеља), међугенерациј
ског јаза, симптоматског понашања
деце и одраслих (идентификовани
пацијент као носилац симптома),
поремећаја улога и породичне струк
туре.
На питање колико брз живот и бор
ба за егзистенцију утичу на то да се
партнери удаље једни од других, пси
хотерапеут Дарко Ђорђевић одгова
ра:
- Брз живот и недостатак новца не
сме да буде разлог зашто су се људи
разишли. То јесте веома отежавајућа
околност, али је то тема о којој парте
ри могу да разговарају и на различите
начине изађу из тог проблема. Основ
ни проблем је овај недостатак време
на и подразумевање. Када почнемо
да живимо са неким, ми претпоста
вљамо да ће однос бити увек исти као
што је био на почетку и онда не ула
жемо ни грам енергије и снаге, пре
скачемо важне теме, не реагујемо
када је потребно разговарати, мисли
мо да ће се ствари решити саме од
себе. Тај недостатак времена и трка
за новцем заиста често онемогућава
људе да седну једни наспрам других и
поделе сву муку коју имају. Ја онда
позивам људе да одвоје сат времена
и дођу овде и поразговарају са нама о
ономе шта их мучи.
И даље мушкарци теже долазе на
саветовање, а жене су чешћи покрета
чи приче о доласку на терапију. Оне
чешће иницирају сусрете и најчешће
су мотиватори који треба да доведу
мужеве на саветовање. Дешава се да
дођу и свекрве и таште које би да
решавају проблеме деце.
Годишње кроз саветовалиште прође
око 120 парова. Они долазе добро
вољно, мотивисани, без икаквих упута
и бирократских процедура. Разговори
трају сат времена и сусрети се заказу
ју.
Саветовалиште за брак и породицу
као услуга Центра за социјални рад
„Сава“ се финансира из буџета Града
Сремска Митровица. У овој години за
све активности Центра, локална само
управа је из градског буџета издвојила
преко 25 милиона динара.
Биљана Селаковић
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ГРАДСКА КУЋА

Заједничка борба
у ванредним
ситуац
 ијама
У Градској кући у Сремској Митровици
прошлог четвртка 19. октобра, одржана
је обука повереника цивилне заштите.
Реч је о прекограничној сарадњи Србије
и Босне и Херцеговине, поводом пројекта
„Хитан одговор“. Пројек ат заједнички
реализују Град Сремска Митровица,
Општина Шид, Брчко Дистрикт и Општи
на Брод.
О пројекту и прекограничној сарадњи
говорио је председник Скупштине Града
Сремска Митровица Томислав Јанковић.
– Град Сремска Митровица је домаћин
обуке повереника цивилне заштите, то је
обука цивилних структура за деловање у
ванредним ситуацијама. Имамо предава
че из сектора за ванредне ситуације који
ће представити сва знања и искуства,
која су неопх одна да грађани кроз тре
нинг прихвате и примене у одређеним
ситуацијама. Верујемо да ће овај број

полазника бити довољан, да се на тери
торији Града Сремска Митровица и
Општине Шид обуче људи, који ће дело
вати у тренутку када је то најпотребније.
Ово је пројекат Европске уније и траје 18
месеци, укупна вредност пројекта је
1.150.000 евра. Сремска Митровица и
Шид су ималеиобавезу да преко месних
заједница ангажују одређени број људи,
како би се обезбедила покривеност тери
торија Сремске Митровице и Шида.
Поред тренинга и обуке, набављена су и
возила, алати, чамци, моторне тестере и
све друго што је потребно у случају ван
редне ситуације – рекао је Томислав Јан
ковић.
Према речима председника Регионал
не развојне агенције Срема Милана
Мирића, овај пројекат се завршава у
фебруару следеће године и по завршетку
пројекта ће обе стране остварити сарад
њу и моћи ће заједнички да делују у
будућности.
О самој обуци и њеним циљевима
говорио је предавач Александар Лазаре
вић.
– Ова обука повереника је важна, први
одговор у ванредним ситуацијама је нај
битнији јер од њега највише зависе и
последице. На овој обуци циљ нам је да
разменимо искуства са другим општина
ма и да у ванредној ситуацији сви одгово
римо на исти начин, тако што ћемо поста
вити један стандард – истакао је Алек
сандар Лазаревић.
С. Котаранин

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

8

M NOVINE

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ИНЂИЈЕ

25. OKTOBAR 2017.

Председник Општине Владимир Гак и председник СО Милан Предојевић

ОБЕЛЕЖЕН 22. ОКТОБАР - ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Борба за бољу будућност
и нова радна места
Велико је задовољство што данас имамо прилику да водимо борбу на
неки други начин, као што су то наши преци пре 73 године радили. Ми
данас водимо битку против незапослености, корупције и криминала.
Боримо се да наша општина сваки дан буде лепша и боља. Стална борба
је нешто што нас карактерише као народ. Надамо се да борбе, какве су
водили наши преци ни ми, ни наша деца, потомци више нећемо водити
и да ћемо и ове друге борбе имати све мање, истакао је председник
Општине Инђија Владимир Гак

M NOVINE

25. OKTOBAR 2017.

Д

ан ослобођења општине
Инђија од окупаторских сна
га, 22. октобар обележен је
низом различитих активно
сти и манифестација. Свеча
ној седници у Културном центру Инђи
ја, која је одржана у недељу, 22. окто
бра, претходио је свечани пријем
представника ОО СУБНОР Инђија у
згради Општине као и потомака бора
ца из народно ослободилачких борби.
Њих су поздравили представници
локалне самоуправе. Након пријема,
положени су венци на споменик Поду
навско – партизанском одреду у самом
центру Инђије.
Неколико сати касније, одржана је
свечана седница Скупштине општине
Инђија у Културном центру, којој је,
поред представника локалне самоу
праве, присуствовао велики број
гостију из других сремских општина
као и привредника, народних послани
ка, одборника у СО Инђија, представ
ник а јавних предузећа и установа.
Свечану седницу отворио је председ
ник СО Инђија Милан Предојевић,
после чега се присутнима обратио и
председник Општине Инђија Влади
мир Гак.
- Велико је задовољство што данас
имамо прилику да водимо борбу на
неки други начин, као што су то наши
преци пре 73 године радили. Ми данас
водимо битку против незапослености,
корупције и криминала. Боримо се да
наша општина сваки дан буде лепша и
боља. Стална борба је нешто што нас
карактерише као народ. Надамо се да
борбе, какве су водили наши преци, ни
ми, ни наша деца, потомци више неће

Уличне трке
У сусрет обележавању Дана осло
бођења Инђије у петак 20. октобра у
Улици Војводе Степе одржане су 53.
Уличне трке. Као и сваке године уче
шће су узели ученици свих основних и
средњих школа са територије општи
не Инђија. Према речима представни
ка Савеза спортова, ове године забе
лежен је рекордан број учесника, чак
њих 500.
- Представници образовних устано
ва схватили су да је ово важан догађај
за општину Инђија и традиционалан
спортски догађај у којем треба да уче
ствује велики број ученик а. Савез
спортова је и ове године организатор
уз свесрдну помоћ локалне самоупра
ве, МУП-а, Дома здравља и свих оста
лих јавних институција и предузећа –
истак ао је Љубомир Ковачевић,
секретар Савеза спортова општине
Инђија.
Уличне трке увеличали су својим
присуством Слободан Бошкан, пред
седник Савеза спортова Војводине и
Владимир Батез, покрајински секре
тар за омладину и спорт.

53. Уличне трке у Инђији
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мо водити и да ћемо и ове друге борбе
имати све мање – рекао је председник
Општине Инђија и додао да је његова
жеља, да Инђија буде највеће гради
лиште до 2020. године.
- Са овим што смо до сада урадили,
мислим да смо и више него на добром
путу. Када погледате сам град, села,
индустријске зоне, ја мислим да је та
наша жеља оправдана и сваки дан
смо све ближи њеном потпуном оства
рењу.
У склопу свечане седнице додеље
не су Октобарске награде за 2017.
годину, највише признање које доде
љује Општина Инђија предузећима,
установама и другим организацијама,
као и грађанину или групи грађана за
заједничко дело и остварење, а који
раде или су радили на територији
општине Инђија. Октобарске награде
ове године уручене су компанијама
„Техноекспорт“, „Универзум“ и Земљо
радничкој задрузи „Воћар Сланкамен“
из Новог Сланкамена. По четврти пут,
Октобарску награду добила је и ком
панија „ИГБ Аутомотиве“, за изузетне
резултате у раду и највиша достигнућа
и остварења у области привреде.
- Октобарска награда нам је значај
на као и сва остала признања која смо
до сада добили. Иза нас су велики
успеси, у претходних годину дана, не
само да смо направили објекат од
8.000 метара квадратних, већ смо и
запослили више од 600 нових радни
ка. Предстоји нам нова инвестиција
вредна два милиона евра и захваљују
ћи њој, запослење ће наћи још око 150
лица - истакао је Далибор Берић, гене
Наставак на страни 11
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Добитници октобарских награда
Компанија „ИГБ Аутомотиве“ Инђија
Компанија „ИГБ Аутомотиве“ Инђи
ја добитник је Октобарске награде,
највишег признања општине Инђија
за остварене изузетне резултате у
области привреде. Компанија је осно
вана 2007. године од стране компани
је И.Г. Баурхин из Немачке и бави се
производњом грејача за аутомобил
ска седишта, грејача за волане, сен
зора за окупираност седишта и елек
тричних контролних јединица. Осни

вањем компаније запослено је 133
радник а и произведено свега 100
хиљада грејача за седишта. Данас
ова компанија запошљава преко
2.300 радника и производи више од
24 милиона производа годишње.
Налази се на листи компанија са нај
већим бројем запослених од којих чак
90 одсто чине жене и представља
снажан ослонац даљем развоју
локалне заједнице.

Далибор Берић, генерални менаџер

ЗЗ „Воћар“ из Новог Сланкамена

Никола Котарац, директор

Земљорадничка задруга „Воћар“ из
Новог Сланкамена добитник је Окто
барске награде за 2017. годину за
остварене изузетне резултате и
достигнућа из области пољопривреде.
ЗЗ „Воћар“ основана је 2011. године у
Новом Сланк амену удруживањем
носиоца неколико пољопривредних
газдинстава из Новог Сланк амена,
Бешке, Сланк аменачких Винограда,
Марадика и Нових Карловаца, који се
баве воћарством. Чланови задруге

имају углавном засаде јабуке, укупне
површине преко 400 хектара, у којима
се примењују најсавременија достиг
нућа у воћарству. ЗЗ „Воћар“ је удру
женим средствима задругара изгради
ла хладњачу капацитета 3.500 тона у
УЛО режиму, којим се омогућава про
дужава период складиштења. Јабуке
из Новог Сланкамена пласирају се
највећим делом на тржиште Русије,
чак 60 одсто, на домаће тржиште са 30
одсто и 10 одсто на европско тржиште.

„Техноекспорт“ доо Инђија
Привредно друштво „Техноекспорт“
доо Инђија добитник је Октобарске
награде, највишег признања општине
Инђија за остварене изузетне резулта
те у области привреде. Компанија је
основана 1953. године као самостална
занатска радња - породична фирма.
Под данашњим називом компанија
егзистира од 1992. године и бави се
производњом флексибилних сифона и

цеви и то кроз сопствени развој вели
ког броја нових брендова. Компанија
„Техноекспорт“ бележи раст из године
и годину на основу раста пласмана
својих производа на иностраним тржи
штима. Данас компанија „Техноек
спорт“ остварује годишњи приход пре
ко 5,5 милион
 а евра, од чега 85 одсто
представља извоз претежно у земље
ЕУ и запошљава око 175 радника.

Милан Томаш, директор

„Универзум експорт-импорт“ Аранђеловац

Бранко Спасојевић, директор

Компанија „Универзум експорт –
импорт“ Аранђеловац добитник је
Октобарске награде, највишег при
знања општине Инђија за остварене
изузетне резултате у области привре
де. Дуга традиција производње
цигларских производа у Аранђеловцу
отпочела је давне 1939. године. 2003.
године почиње нови циклус развоја
циглане „Кубишница“ чији власник
путем успешне приватизације постаје

предузеће „Универзум“ доо из Аран
ђеловца, а куповином циглане „ИГМ
Промикс“ из Инђије проширује своју
делатност и у општини Инђија. Током
2016. године, компанија „Универзум“
у Инђији отвара производни погон у
простору бивше инђијске циглане. У
Инђији је у савремене технолошке
линије и побољшање квалитета про
извода уложено око 500 хиљада
евра.

Немања Ћеранић, режисер из Инђије
Немања Ћеранић, режисер из Инђи
је добитник је Октобарске награде за
2017. годину у категорији грађана за
допринос развоју и унапређењу култур
но - уметничког стваралаштва. Немања
је рођен 1990. године и 2010. године
уписао је Факултет драмских уметности
у Београду, на катедри за монтажу.
Дипломирао је на основним академ
ским студијама, тренутно је на мастеру.
Иза себе има три снимљена краткоме

тражна играна филма. Са колегом,
драматургом Страхињом Маџареви
ћем, основао је филмску продукцијску
кућу у Инђији, а са колегом Петром
Шапићем заједно продуцира филмове
у копродукцији „Шапа лајтса“ и „Медиа
плус“. Ове године започео је снимање
дебитантског дугометражног филма
„Воља синовљева“, који је подржан од
стране Филмског центра Србије и
Министарства културе.

Немања Ћеранић, режисер
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Са свечаности у Инђији

Наставак са стране 11

Са овим што смо до сада урадили,
мислим да смо и више него
на добром путу. Када погледате
сам град, села, индустријске зоне,
ја мислим да је та наша жеља оправдана
и сваки дан смо све ближи
њеном потпуном остварењу

Марко Живић - детаљ из културно - уметничког програма

рални менаџер компаније „ИГБ Ауто
мотиве“ Инђија.
У категорији грађана, Немањи Ћера
нићу, режисеру из Инђије уручена је
Октобарска награда за допринос раз
воју и унапређењу културно - уметнич
ког стваралаштва.
- Захваљујем се Општини Инђија на
награди, пре свега, представницима
локалне самоуправе који подржавају
мој рад на дебитантском, дугометра
жном филму „Воља синовљева“. Оче
кујем да ће његова претпремијера
бити у октобру следеће године у инђиј
ском Културном центру - истакао је
Ћеранић.
Плакете и дипломе добитницима
Октобарских награда уручили су пред
седник СО Инђија Милан Предојевић и
председник Општине Инђија Влади
мир Гак.
- Трудили смо се да награде дођу у
праве руке, јер су у питању компаније
које запошљавају велики број радника
и да њих нема, питање незапослених
у Инђији било би на драстично озбиљ
нијем нивоу - рекао је Гак.
У наставку програма свечане седни
це уприличен је пригодан културно –
уметнички програм у којем су учество
вали КУД „Соко“ и ОКУД „Инђија“, као
и хор Епархије Сремске. На бини Кул
турног центра, наш познати глумац
Марко Живић извео је монодраму о
животу и крунисању Стефана Прво
венчаног. Поменута монодрама је
изведена, јер се ове године обележава
800 година од крунисања првог срп
ског краља.
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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ПАЛАТА ПРАВДЕ

Новинару СМ портала Миливојевићу
нова пресуда 150.000 динара
Виши суд потврдио још једну пресуду против Милана Миливојевића у
предмету по кривичној приватној тужби Микице Илића, чиме је она
постала правоснажна. Мада је новчани износ казне значајно умањен, са
360.000 динара у првостепеној, на 150.000 у правоснажној пресуди

М

илан Миливојевић, новинар
Сремскомитровачког портала
проглашен је кривим због кривичног
дела увреде. Ово је правоснажна пресуда,
коју је изрекао Виши суд у Сремској
Митровици, чиме је одлука Основног суда,
по тужби Микице Илића из Сремске
Митровице, због кривичног дела увреде,
постала правоснажна. Миливојевић је због
увредљивих текстова на рачун Микице
Илића осуђен на новчану казну од 150.000
динара плус судски трошкови, а ако одбије
да плати за сваких хиљаду динара следује
му по један дан затвора,
Ово је већ друга правоснажна и може се
рећи симболична казна у предметима који
се тренутно воде против новинара
Миливојевића. Зато је свакако занимљив
одговор на питање да ли ће његове
пресуде изазвати „домино ефекат“ и за
друге судске случајеве чије пресуде још
увек нису правоснажне и где су
првостепено пресуђене много веће суме.
Како нам је потврдило Основно јавно
тужилаштво, за сада је неизвесно какав ће
бити исход кривичне пријаве коју су ОЈТ-у
против Милана Миливојевића поднели још
20. јуна супружници Горица и Мате Жарко
због кривичног дела повреда угледа због
националне припадности из члана 174 КЗ.
У допису које нам је упутило Тужилаштво,
каже се да је у току предистражни
поступак, те да се предузимају све радње
и прикупљају све релевантне чињенице и
подаци, како би се стање ствари довољно
разјаснило и Тужилаштво донело
јавнотужилачку одлуку.
М. Н.

ТУЖИЛАШТВО: Да ли ће предистражне радње
бити окончане док предмет не застари?

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Одузета дрога
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици су, прили
ком претреса приватне куће на подручју
Пећинаца пронашли и одузели килограм и
330 грама биљне материје сумњиве на
марихуану, више сувих биљака сумњивих
на индијску конопљу и дигиталну вагу.

Заплена дувана
Припадници МУП-а у Сремској Митрови
ци, у сарадњи са пореском полицијом,
запленили су четири тоне и 404 килограма
резаног и дувана у листу. Приликом пре
треса приватне куће на подручју града,

полиција је у помоћним просторијама про
нашла четири тоне и 240 килограма дува
на у листу, више од 129 килограма резаног
дувана, сечку за дуван, напаривач, диги
талну вагу, док је у претресу куће у околи
ни града пронађено још 35 килограма
резаног дувана.

Основно јавно тужилаштво у Старој Пазови.
Осумњиченом су изречене и обе хитне
мере, о привременом удаљењу из стана и
забрани контактирања оштећене.

Породично насиље

Оперативним радом припадника Мини
старства унутрашњих послова у Сремској
Митровици расветљено је 11 тешких крађа
извршених у претходном периоду. Полици
ја је пронашла три мушкарца старости 22,
26 и 33 година са подручја Шапца који се
терете за ова кривична дела. Сумња се да
су подесним предметом проваљивали у
приватне куће на подручју града из којих су
крали новац и вредније предмете.

Полиција у Инђији је, по налогу надле
жног тужиоца, одредила задржавање до 48
часова за Б.П. (63), због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело насиље
у породици. Сумња се да је напао супругу и
претио јој. Б.П. ће у законском року, уз кри
вичну пријаву бити доведен на саслушање у

Расветљене крађе

ОПШТИНА ШИД

25. OKTOBAR 2017.
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ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ЗОРАН ПАШАЛИЋ У ПОСЕТИ ШИДУ

Грађани се највише жале
на мигранте

П

оводом Дана омбуд
смана, Шид је у поне
дељак, 23. октобра
посетио заштитник грађана
Зоран Пашалић са сарад
ницима. У преподневним
сатима заштитник грађана
примао је притужбе грађа
на и у разговору са њима
се упознао са проблемима
Шиђана.
Приликом радне посете
Општини Шид, одржан је и
радни састанак председни
ка Општине Предрага Вуко
вића са заштитником грађа
на и његовим сарадницима,
на којем је истакнут значај
отворених разговора са
грађанима.
- У овој години моји
сарадници и ја смо прими
ли преко 200 грађана. Све
примедбе су се односиле
пре свега на проблеме са
мигрантима, а остале теме
разговора су се односи
ле на социјалну заштиту и

финансијску помоћ. Ми смо
сервис грађана, ту смо да
помогнемо и тако се пона
шамо. Веома је важно што
заштитник грађана обилази
локалне самоуправе. Слу
шамо налоге омбудсмана,
јер само тако можемо бити
пристојно друштво. Насто
јаћемо да учинимо све како
би нашим грађанима било
боље - истакао је Вуковић.
Како је изјавио заштитник
грађана, проблеми грађа
на шидске општине, иден
тични су са проблемима
које муче и остале грађане
Србије, с тим што Шид има
одређене специфичности.
- Специфичне ситуације
које се везују за Шид су број
миграната, инклузија деце
у школама у Шиду. О томе
сам чуо доста и ми ћемо
предузети све оно што нам
се у оквиру закона нуди,
укључујући и посредова
ње и медијацију са циљем

Зоран Пашалић и Предраг Вуковић

да проблеме за које смо
чули, до детаља сагледа
мо и покушамо да их реши
мо. Готово сам убеђен да
ћемо изнаћи нека решења.
Ја сам заштитник грађана
целе Србије, али обзиром
на специфичност пробле
ма везаних за Шид, ускоро
ћу поново доћи са својим
сарадницима и опет ћемо

се састати овде. Захва
лио бих се и председнику
Општине и његовим сарад
ницима на изузетном при
јему, отворености и прија
тељском разговору. Такви
отворени разговори нам
омогућавају да се већина
проблема и реши - рекао је
Зоран Пашалић.
М. Н.

У ШИДУ ПРЕДСТАВЉЕНЕ МЕРЕ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Стимулација новог запошљавања

Н

а конференцији за новинаре која
је одржане прошлe среде, 18.
октобра у сали Скупштине
Општине Шид, члан Општинског већа
Драган Гутић представио је конкурс за
доделу средстава буџетског фонда за
спровођење мера развојне политике
АП Војводине који је расписао Покра
јински секретаријат за регионални раз
вој, међурегионалну сарадњу и локал
ну самоуправу. Конкурс је отворен до
1. децембра и намењен је за мала,
средња и велика предузећа домаћих и
страних привредника, са циљем сма
њења незапослених лица у шидској
општини која спада у трећу и четврту
категорију развијености.
- Једно од горућих питања у многим
локалним самоуправама тако и у
нашој, а на којој инсистира и наш пред
седник Општине Предраг Вуковић,
јесте политик а запошљавања. Овај
конкурс управо се тиче поспешавања
политике у нашој средини, а конкурс се
тиче целе територије Војводине. Циљ
конкурса је отварање нових радних
места у малим, средњим и великим
привредним друштвима, повезаним са
реализацијом инвестициних пројеката
на територији АП Војводине. То одре

Драган Гутић

ђује да право на учествовање на кон
курсу имају сви домаћи и страни при
вредни субјекти који су регистровани.
Укупна висина средстава предвиђених
за реализацију овог конкурса износи
350 милиона динара, а инвестицион
и
пројекти са којима привредници могу
конкурисати морају бити вреднији
више од 50.000 евра у динарској про
тивредности. Дакле сви они који имају
инвестиционе пројекте које могу реа
лизовати на три године могу конкури

сати - истакао је Драган Гутић.
Како је речено, ради се о односно
бесповратним средствима која се
додељују конкурсом. Један од крите
ријума је степен развијености општи
не.
- Наша општина је у трећој и четвртој
групи за коју је предвиђено 5.000 евра
за свако новоотворено радно место,
што мислимо да у овом привредном
тренутку сигурно представља позама
шан износ који може поспешити посло
вање привредних друштава која буду
конкурисала. Оно што је још одређено
конкурсом јесте да се може конкуриса
ти у смислу новог запошљавања у
релацији од минимално 10 до макси
мално 100 новозапослених радника.
Суштина конкурса је да се у наредне
три године од дана потписивања угово
ра, реализује ново запошљавање рекао је Гутић.
На сајту Покрајинског секретаријата
за регион
 ални развој, међурегион
 ални
развој и локалну самоуправу, сви заин
тересовани могу наћи услове конкурсе
као и правилник на основу кога ће се
оцењивати и неопходна документација
која је потребна за учествовање на
конкурсу.
М. Н.
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ЂУРА МАНДИЋ, НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Враћамо поверење
грађана у полицију

ПОЛИЦИЈА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА: Начелник Ђура Мандић

Р

езултати рада сремске полиције
у претходном периоду су више
него задовољавајући. Смањен
је број кривичних дела општег крими
налитета и повећан број откривених
кривичних дела привредног кримина
ла, кривичних дела у сузбијању нар
команије и број заплена опојних дро
га. Повећан је проценат расветљених
кривичних дела са непознатим извр
шиоцем.
На подручју Полицијске управе у
Сремској Митровици, у периоду јану
ар - септембар 2017. кључни помаци
су извршени посебно на плану сузби
јања криминалитета и очувања ста
билног јавног реда и мира.
- Не могу да кријем своје задовољ
ство. Полиција је за првих девет
месеци 2017. године много успешније
радила него у истом периоду прошле
године. Резултати су из године у годи

Не могу да кријем
своје задовољство.
Полиција је за првих
девет месеци 2017.
године много
успешније радила
него у истом периоду
прошле године

ну све бољи. То нам даје сигнал да је
полиција на добром путу и да је то
најбољи начин на који ми враћамо
поверење грађана у полицију. Не кри
јемо чињеницу да су грађани узели
активно учешће у остваривању ових
резултата. Без тог поверења, дубоко
сам уверен да не бисмо били ни упо
ла ефикасни као што смо сад. То није
потк азивање, шпијунирање, то је
један одговорнији однос према вла
ститој безбедности и према животу у
заједници уопште – истиче начелник
сремске полиције Ђура Мандић.
У првих девет месеци 2017. године,
регистровано је укупно 2.361 кривич
но дело, од чега 2.060 кривичних
дела општег криминалитета, 254
дела привредног, 30 еколошког и 16
кривичних дела високотехнолошког
криминала. Регистровано је 1.049
кривичних дела са непознатим извр

M NOVINE

25. OKTOBAR 2017.

шиоцем, мање за 14,5 одсто него у
истом периоду 2016. године. Такође,
повећан је проценат расветљавања
кривичних дела за 3,8 одсто, а на
делу је ухваћено 99 извршилаца кри
вичних дела, за 56 извршилаца више
него прошле године.
Откривено је 254 кривичних дела
привредног криминалитета, за 21,5
одсто више него у истом периоду
2016. годинe. Поднете су 143 кривич
не пријаве против 195 извршилаца.
На делу је ухваћено шест извршила
ца кривичних дела из области при
вредног криминалитета. Откривено је
91 кривично дело са елементима
корупције, за 56 кривичних дела више
него 2016. године.
- Порастао је број регистрованих
кривичних дела из области привред
ног криминала и то оних који подри
вају економски систем једне државе.
Материјална штета причињена кри
вичним делима привредног кримина
литета је прошле године износила
63.056.982 динара, а ове године она
износи 984.453.710 динара. То је
нешто што смо ми својим радом успе
ли или да санкционишемо или да
вратимо у легалне финансијске токо
ве. Показали смо да нема заштиће
них и повлашћених. Добра сарадња
са Тужилаштвом је допринела ова
квим резултатима на свим пољима –
наводи Мандић.
У првих девет месеци ове године
регистровано је смањење кривичних
дела против живота и тела за 6,5
одсто. Број тешких телесних повреда
смањен је за 18,5 одсто, а убистава у
покушају за 42,8 одсто. Број крађа
мањи је за 7,2 одсто, тешких крађа за
16,8 одсто. Расветљено је 72 одсто
крађа са непознатим извршиоц
 ем, 50
одсто разбојништава и 100 одсто
неовлашћеног коришћења туђег
возила. Расветљене су серије крађа
и тешких крађа на подручјима Срем
ске Митровице, Шида и Старе Пазо
ве, као и разбојништва на подручјима
Старе Пазове, Руме, Инђије и Срем
ске Митровице.
У периоду јануар - септембар 2017.
надлежни полицијски службеници су
на подручју Полицијске управе у

Мање саобраћајних незгода
Према подацима из ПУ Сремска
Митровица, у првих девет месеци
2017. регистровано је 878 саобраћај
них незгода у којима је погинуло 31, а
повређено 689 особа. Приликом кон
троле саобраћаја, откривено је
34.881 саобраћајних прекршаја, више
за 19 одсто него 2016. године. При
падници саобраћајне полиције су
реализовали више превентивних
акција усмерених, пре свега, на пове
ћање безбедности деце као најугро
женије категорије у саобраћају, бици
клиста и мотоциклиста.
- Од 2014. до данас смо у значајној
мери смањили број саобраћајних
незгода. Било их је 1.160, сада их је
878. Нама је значајније то што је сма

Не кријемо
чињеницу да су
грађани узели
активно учешће у
остваривању ових
резултата. Без тог
поверења, дубоко
сам уверен да ми не
бисмо били ни упола
ефикасни као што
смо сад. То није
потказивање,
шпијунирање

Стигле униформе и возила
Сремска полиција је од половине
септембра богатија за 30 нових слу
жбених возила. Како наводи начелник
Ђура Мандић, побољшање матери
јално - техничке ситуације Полицијске
управе у Сремској Митровици исто
времено значи побољшање безбед
носне ситуације у Срему. Начелник
подсећа да је у претходном периоду
захваљујући одличној сарадњи са
сремским локалним самоуправама
такође набављен део неопх одне
опреме.
- Министарство унутрашњих посло
ва је реализовало један од најкапи
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талнијих пројеката у смислу матери
јалног опремања полицијских службе
ника. Купљене су нове униформе,
возила и друга техничка средства.
Возила су нова, квалитетнија и доби
јена су за реализацију патролних
делатности. Захваљујући њима поли
ција ће бити доступнија грађанима и
ефикаснија – наводи Мандић.
Он додаје да добијена возила носе
и додатну одговорност.
- Трудићу се да оправдамо повере
ње и да резултати Полицијске управе
у Сремској Митровици буду још бољи
– истиче начелник Ђура Мандић.

њен број лица која су повређена у
саобраћајним незгодама. Водимо
опсежну акцију контроле учесника у
саобраћају. Није нам у циљу да
кажњавамо људе, већ да људима
скренемо пажњу на поштовање сао
браћајних прописа – напомиње
начелник сремске полиције.
У циљу спречавања кријумчарења
ирегуларних миграната поднете су
четири кривичне пријаве за кривично
дело недозвољен прелаз државне
границе и кријумчарење људи. Под
нето је 868 захтева за покретање
прекршајног поступка. Изречено је
1.050 мера отказа боравка са забра
ном уласка у Србију и донето 79
решења о незаконитом боравку.
Сремској Митровици открили 232
кривична дела у вези са дрогом. Број
откривених кривичних дела у вези
дрога већи је за 114,8 одсто, у односу
на првих девет месеци 2016. године.
- Кривична дела из области дрога
су узрочник и многих других кривич
них дела. У 2014. години била су
укупно регистрована 154 кривична
дела у вези са дрогом, ове године
смо процеусирали 232 кривична дела
у вези са дрогом. И овим путем охра
брујемо грађане да нам пријаве своја
сазнања у вези са овим кривичним
делом. Наша грађанска обавеза тре
бала би да буде да се пријаве таква
сазнања, не инсистирамо на томе да
нам они који пријављују дају личне
податке, довољно је само да полици
ји пријаве своја сазнања и ми ћемо
сигурно интервенисати по пријавама
грађана – истиче Ђура Мандић.
Како би најмлађе на време упозна
ли са опасностима које вребају иза
сваког ћошка, Полицијска управа у
Сремској Митровици је ове школске
године, у сарадњи са школским упра
вама на подручју Срема, почела реа
лизацију новог превентивног пројекта
за ученике основних школа, „Основи
безбедности деце“. Пројекат се реа
лизује у свим основним школама у
Републици Србији. Циљне групе су
ученици четвртог и шестог разреда, а
циљ пројекта је едукација ученика о
постојању и врстама безбедносних
ризика, начинима заштите и унапре
ђењу безбедносне културе.
- Пројек ат се реализује у свим
основним школама на подручју Сре
ма кроз часове одељенске заједнице.
Наставу реализују припадници Поли
цијске управе у Сремској Митровици
који поседују знања и вештине из
области које се изучавају и који су
обучени за рад са децом и младима.
У протеклом периоду обуку за реали
зацију Пројекта завршило је 67 поли
цијских службеника у целој Полициј
ској управи – каже Мандић.
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ИНЂИЈА

Дан белог штапа

Предвиђене теме су: Безбедно уче
шће у саобраћају, Полиција у служби
грађана, Насиље као негативна дру
штвена појава, Превенција и заштита
деце од злоупотребе опојних дрога и
алкохола, Безбедно коришћење
интернета и друштвених мрежа, Пре
венција и заштита деце од трговине
људима, Заштита од пожара и Зашти
та од техничко-технолошких опасно
сти и природних непогода.
- Деца не треба да зазиру од поли
ције. Ми смо увек ту да помогнемо
свакоме, а од родитеља тражимо
само једну ствар, поделите своја
сазнања са полицијом, а полиција је
ту да вас заштити, да процесуира
сваког преступника који је спреман да
прода детету алкохол, цигарете или
дрогу. Једна од тема која се обрађује
у оквиру овог пројекта је и трговина
људима. Полицијска управа у Срем
ској Митровици је по резултатима у
области трговине људима је једна од
полицијских управа у Србији са најве
ћом ефикасношћу и највише поступа
ња – каже начелник Мандић.
У оквиру пројекта „Основи безбед
ности деце“ у септембру и првој поло
вини октобра, на подручју Полицијске
управе у Сремској Митровици, одржа
но је укупно 342 предавања у 106
школа којима је обухваћено 271 оде
љење четвртог и 166 одељења
шестог разреда. Предавањима је обу
хваћено укупно 6.622 ученика.
Такође, у оквиру акције „Школа“,
саобраћајна полиција је обављала
појачане контроле саобраћаја у зона
ма школа. Такође, полиција усмерава
своје активности на сузбијање и
откривање евентуалних кривичних
дела, посебно са елементима насиља
и у вези поседовања и продаје опој
них дрога у зонама школа, док школ
ски полицајци обилазе школе у циљу
пружања помоћи и ефикасније зашти
те ученика и школске имовине.
Биљана Селаковић

Обележен Дан белог штапа у Међуопштинској организацији слепих и слабовидих

П

оводом Међународног дана сле
пих и слабовидих Међуопштинска
организација слепих и слабови
дих са седиштем у Инђији обележила је
у уторак, 17. октобра Дан белог штапа.
У питању је организација која је основа
на 1965. године и данас након више од
пола века рада броји око 320 чланова из
Инђије и Старе Пазове.
- Један од најважнијих циљева наше
организације јесте интеграција слепих и
слабовидих особа у све друштвене токо
ве и свакодневне активности - објашња
ва Слободан Божић, председник органи
зације слепих и слабовидих и истиче:
- Људи долазе како би остварили
њихова права и потребе, без обзира да
ли је реч о социјалним услугама, здрав
ству, пензионом, запослењу и слично.
У оквиру обележавања Дана белог
штапа у просторијама Међуопштинске
организације у Инђији уприличена је све
чаност на којој су учествовала деца из
инђијских и старопазовачких основних
школа чији су радови награђени на тра

диционалном ликовном и литерарном
конкурсу. Поред најмлађих, присутнима
су се обратили представници општина
Стара Пазова и Инђија.
Жељко Шолаја, начелник Одељења за
друштвене делатности општине Стара
Пазова истакао је да та локална само
управа има добру сарадњу са Међуоп
штинском организацијом слепих и сла
бовидих.
Општина Инђија, такође, има добру
сарадњу са Међуопштинском организа
цијом слепих и слабовидих која се делом
финансира и из буџета те локалне само
управе.
- Трудимо се да испоштујемо све потре
бе чланова Међуопштинске организације
слепих и слабовидих која се финансира
и из буџета Општине Инђија - истакао је
председник Скупштине општине Инђи
ја Милан Предојевић и додао да је сре
ћан јер су деца из пазовачких и инђијских
школа учествовала у програму обележа
вања Дана белог штапа.
М. Ђ.

ДОМ ЗДРАВЉА ИНЂИЈА

Измирена сва дуговања
према радницима

О

пштина Инђија исплатила је сва
дуговања према 411 радника Дома
здравља „Др Милорад Мика
Павловић“ на основу вишегодишњих
неисплаћених путних трошкова. Иако је у
разговору са здравственим радницима
постигнут договор да се до краја текуће
године измире сва потраживања, све је
завршено много раније захваљујући, пре
свега, агилности општинског руководства
и домаћинском опхођењу према општин
ском буџету, каже председник Општине
Инђија Владимир Гак и додаје да је зете
чени дуг према радницима Дома здра
вља износио 45 милиона динара.
- Када видите које цифре су у питању,
јасно је свима колики је то терет био за

Општину Инђија и само функционисање
Дома здравља. У наредном периоду
здравствена установа ће далеко лакше
функционисати и више пажње ће бити
посвежено подизању квалитета пружања
услуга. Иако је било неповерења, ми смо
испунили оно што смо обећали - рекао је
Гак.
Председник Општине Инђија захвалио
се свим радницима на стрпљењу додав
ши да садашње руководство даје све од
себе да исправи грешке претходника и
да су резултати евидентнидодајући да су
трошкови начињени тужбом 159 радника
за неисплаћена средства за јавни превоз
износили 10 милиона динара, те да су и
они измирени. 
М. Ђ.
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Сва одељења Општинске
управе на једном месту
С
ва одељења Општин
ске управе од петка, 20.
октобра налазе се на јед
ном месту, у новом крилу згра
де Општине Инђија. На овај
начин биће олакшана комуни
кација и рад са грађанима, који
су претходних 10 година мора
ли да обилазе неколико разли
читих локација како би обави
ли послове, између осталог, у
Одељењу за урбанизам и Оде
љењу за инспекцијске посло
ве. Свечаном отварању новог
крила зграде Општине Инђија,
чија је изградња почела дав
не 2006. године, присуствова
ли су представници локалне
самоуп
 раве, јавних предузећа
и установа.
Председник Општине Инђи
ја Владимир Гак истакао је да
су коначно створени услови да
ново крило буде усељено, јер
је овај део објекта добио упо
требну дозволу.
- Сада ћемо уштедети зна
чајна средства која је локал
на самоуправа издвајала за
закупљивање просторија, како
би сва одељења могла функ
цион
 исати. Сигуран сам да ће
сада рад служби бити много
ефикаснији, с обзиром на то да
се налазе на једном месту али,
пре свега, желимо да нашим
суграђанима омогућимо да све
послове могу да обаве дола

Председник Општине свечано отворио ново крило

ском у зграду Општине Инђија
- истакао је Гак и додао:
- Морам истаћи да су радо
ви на изградњи и опремању
новог крила финансирани
искључиво сопственим сред
ствима и да смо претходних
седам месеци издвојили 25
милион
 а динара из буџета, јер
смо схватили колико је значај
но да се после десет година
овај део зграде локалне само

управе стави у функцију.
Председник Општине Инђи
ја поручио је грађанима да ће
завршити све започете инве
стиције, стављајући акценат
на нову спортску халу, у коју
је неопходно уложити још око
два милиона евра.
За следећу годину плани
рано је комплетно уређење
простора око зграде Општине
Инђија.

- Та фаза подразумева и
изградњу Трга младенаца,
јер се у новом крилу налази и
сала за венчања. Простор око
зграде није уређен последњих
11 година и представља једну
ружну слику, али наш је план
да наредне године завршимо
и тај посао - истакао је Влади
мир Гак, председник Општине
Инђија.
М. Ђ.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Споменик Милунки Савић
О
пштина Инђија захвалност најве
ћој српској хероини Милунки
Савић исказаће подизањем спо
меника у овом сремском граду. Такву
одлуку донели су већином гласова
одборници Скупштине општине Инђија
на 17. седници одржаној у четвртак, 19.
октобра. Споменик ће бити постављен
на локацији преко пута нове спортске
хале у Инђији, где је такође предвиђена
изградња трга са уређеном зеленом
површином, клупама и расветом.
Како је истакао председник Општине
Инђија Владимир Гак, од којег је и поте
кла иницијатива за подизање споменика
Милунки Савић, на овај начин желе да
искажу захвалност свима који су се
борили и који су жртвовали своје животе
у Првом светском рату.
- Милунка Савић не да је обележила
само ратне, већ и послератне године
када је показала да постоје људи који се

због материјалних средстава неће одре
ћи својих убеђења и љубави према
отаџбини. Када су је позивали да наста
ви живот у Француској и добије њихову
пензију, највећа српска хероина одлучи
ла је да остане у земљи за коју се бори
ла - рекао је Гак и додао:
- Оно што је нас посебно подстакло
да поставимо споменик Милунки Савић
је податак да је у Другом светском рату
пружила помоћ у антифашистичкој бор
би, након чега је дошло до њеног хап
шења од стране српске администрације
у граду Београду. Срби су је тада осуди
ли на смрт, али је њену судбину, препо
знавши је, променио немачки коман
дант који се налазио у логоруна Бањици
где је депортована.Он је поцепао пресу
ду и спасио српску хероину од сигурне
смрти. То је само доказ више да не сме
мо заборављати херојска дела и оне
који су били спремни да жртвују највише

што имају, а то је живот, како би се бори
ли за Србију.
Председник Општине Инђија проко
ментарисао је и због чега је изабрана
локација за споменик на самом изласку
из града, према Новом Саду.
- Жеља нам је да таква обележја,
попут споменика, изместимо из центра
града и да подједнако развијамо и оста
ле делове насеља,о чему смо и раније
говорили.
Поред одлуке о подизању споменика
Милунки Савић, донето је и решење о
образовању и именовању Комисије за
спровођење oдлуке о подизању споме
ника српској хероини. Комисијаје саста
вљена од пет чланова, историчара
уметности и архитеката. Њихов задатак
је да изврше избор идејног решења, као
и да утврде износ средстава потребних
за подизање споменика.

М. Ђ.
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Пећиначки вртић један
од најбољих у Војводини

Н

а седници Општинског већа
општине Пећинци одржаној 18.
октобра, већници су између оста
лог дали позитивно мишљење о годи
шњем плану рада пећиначке Пред
школске установе „Влада Обрадовић
Камени“ за наредну годину, као и о
извештају о реализацији годишњег
плана за школску 2016/2017. годину
ове установе.
Према речима директорке ПУ „Вла
да Обрадовић Камени“ Светлане
Поповић поред основних задатака на
реализацији васпитно - образовног
рада са децом до три године и децом
од три до 5,5 година настављено је са
повременим облицима рада и у овој
години, као што су специјализовани
програми – ликовне и драмске радио
нице, хорић, радионица за енглески
језик и физичко.
- Трудимо се да квалитет рада са
децом подигнемо на виши ниво, те
смо у план рада за наредну школску
годину уврстили и стручна усавршава
ња васпитача као и све друго што
доприноси побољшању квалитета
рада наше установе. Оно што ме
посебно радује, управо је потврда
нашег рада, која је стигла од стране
Школске управе Нови Сад, која је про
шлог месеца извршила контролу и где
је наша установа добила највишу оце
ну од до сада прегледаних око 60

Седница Општинског већа

одсто предшколских установа на тери
торији Војводине. С обзиром на то да
смо максимално предани раду, то се и
види у извештају где је наведено да је
главни ресурс наше установе управо
људство. Ми смо посебно поносни, и
ја као директор ове установе, што смо
постигли овај резултат јер смо уназад
ове три - четири године тежили управо
том побољшању квалитета рада и заи
ста смо направили велики скок – иста
кла је Поповић, и додала да и ове
школске године пећиначка предшкол
ска установа, захваљујући средствима
које је обезбедила Општина Пећинци,
наставља са Школицом живота „Зајед

но за детињство“ Фондације Ђоковић.
Поред редовних и повремених актив
ности и специјализованих програма,
пећиначк а предшколска установа и
наредне школске године наставља са
специјализованим програмима за децу,
али и родитеље, кроз разне едукатив
не радионице у зависности од интере
совања родитеља за одређене теме.
Поред школе родитељства, наставља
се и пројек ат Фондације Ђоковић
„Подршка не перфекција“, тако да ова
установа поред тога што води рачуна о
деци, велику пажњу поклања и родите
љима, као једним од кључних чинила
ца у животу сваког детета.

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УГРАЂЕНИ ПАНИК ТАСТЕРИ

За већу безбедност
корисника и запослених

П

ећиначки Центар за социјални
рад, један је од 60 институција у
Србији, у којима су уграђени паник
тастери, које је обезбедило Координа
ционо тело Владе Србије за родну рав
ноправност у сарадњи са Министар
ством за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
Како нам је рекла директорица пећи
начког Центра за социјални рад Биља
на Јовичић, управо због све учесталијих
напада са трагичним исходима на кори
снике центра и запослене, паник тасте
ри представљају један вид превенције
насиља, а уједно се повећава безбед
ност корисника и запослених.
- Активирањем паник тастера алар
мирају се људи у самом центру, али и
контролни центар којим се алармира

Директорица Биљана Јовичић

полиција, која излази на терен. Врло
често се дешава да у непријатним ситу
ацијама са странкама, чак и небезбед
ним, колегинице нису могле да дођу до
телефона, те су паник тастери одлично
решење. Надамо се да ће таквих ситуа
ција бити све мање и да ће паник тасте
ри бити нека врста упозорења насилни
цима, јер наш задатак је првенствено
да помогнемо корисницима и заштити
мо их. Захваљујући Центру за социјал
ни рад из Сремске Митровице, који нам
је уступио инсталацију паник тастера,
успели смо да све канцеларије, као и
пријемну канцеларију у приземљу,
покријемо са тастерима, што нам је од
изузетног значаја, јер желимо да се код
нас сви осећају безбедно – корисници и
запослени – нагласила је Јовичић.
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НОВО ИГРАЛИШТЕ У ШИМАНОВЦИМА

Место за уживање
У
Шимановцима је 15. октобра
свечано отворено Дечје играли
ште „Пеђа Гајић“ у Катанић сока
ку. Врпцу су пресекли заменик пред
седнице Општине Пећинци Зоран Вој
кић, председник Савета месне зајед
нице Шимановци Александар Мандић
и почасна председница игралишта
Теодора Думић, а потом је више од
500 деце, њихових родитеља, бака и
дека похрлило на игралиште – деца
да се играју, а одрасли да уживају у
дечијој граји и шареним и веселим
призорима на тобоганима, љуљашка
ма, клацкалицама, на терену за мали
фудбал и вртешкама. За најуморније
и најстарије пратиоце деце поставље
не су клупе за одмор, а за све њих
жене из Удружења жена „Шиманов
чанке“ обезбедиле су богату и шарену
трпезу на којој је било свега, од гиба
нице и сланих кифлица, до слатких
колача и чоколадица.
Поздрављајући децу и госте, Алек
сандар Мандић је између осталог
рекао да је идеја за ово дечје играли
ште потекла од деце и родитеља.
 Садашњи савет МЗ је наишао на
разумевање руководства Општине
Пећинци и јавних предузећа да се
ова идеја реализује. Намера Савета
МЗ је да деца која станују ван цен
тралног дела Шимановаца добију

простор за игру у близини, што се и
остварило изградњом овог играли
шта, као и поправком игралишта на
Новом насељу, али и у школском дво
ришту. На седници Савета МЗ одржа
ној крајем септембра, донета је одлу
ка да се дечјем игралишту у Катанић
сокаку додели име трагично настра
далог Предрага Пеђе Гајића који је
одрастао у овој улици – рекао је Ман
дић и обећао да ће МЗ Шимановци
помоћи да се на игралишту постави
чесма са пијаћом водом, посеје тра
ва, засаде саднице и постави осве
тљење, како би дечије игралиште
„Пеђа Гајић“ било место за опуштање
и уживање како деце, тако и њихових
родитеља и бака и дека.
Председник Спортског савеза „Раз
вој спортова“ Синиша Ђокић уручио
је лопте деци из улица Катанић сокак
и Партизанска и том приликом је изја
вио да када је реч о дечјем спорту,
Спортски савез своју мисију види пре
свега у доприносу здравом и безбед
ном одрастању деце и зато се актив
но укључио у изградњу и опремање
игралишта у Шимановцима.
Сва деца која су првог дана дошла
на игралиште добила су на поклон
слатке пакете које је припремила
Пеђина мајка Снежана Гајић, која је и
открила плочу са именом игралишта.

МИНИ - ТИНИ ФЕСТ

Распевано и разиграно вече
У Културном центру у Пећинцима
прошлог петка, 20. октобра све је
било у знаку дечје музике, распева
но и разиграно јер је, под покрови
тељством Општине Пећинци, пећи
начки Културни центар организовао
Минитини фест, на којем је насту
пило више од сто ученика из све
три основне школе пећиначке
општине. Уметнички дирек тор
фестивала је Јован Адамов, а про
грам је традиционално водио Миња
Субота.

Дванаести по реду Минитини
фест отворио је директор Културног
центра Јован Деврња и свима поже
лео добродошлицу у дечји свет, а
локалној самоуправи се захвалио
на подршци овој лепој манифеста
цији која је изнедрила више веома
талентованих музичких уметника.
Младе такмичаре из публике је
бодрио и помоћник председнице
општине Дејан Живановић, који је
на крају фестивала доделио прве
награде најуспешнијим солистима.
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ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Апел несавесним
појединцима
Пре неколико дана у Пећинцима су загу
шене канализационе пумпе на чак три црп
не станице  на шеталишту, код Дома здра
вља и код трафо станице у Улици Браће
Видаковић, где су радници ЈКП „Водовод и
канализација“ приликом санације прона
шли разне недозвољене материјале попут
пластике, платна, а пронађен је чак и угаљ
који је направио велику штету на пумпи.
Тим поводом из овог предузећа су још
једном упутили апел физичким и правним
лицима  корисницима канализационе мре
же да у канализацију не бацају чврсти
отпад, јер тиме са једне стране повећавају
трошкове одржавања канализационе мре
же, а са друге, због изливања канализацио
ног отпада на местима где настане загуше
ње, нарушавају животну средину у самим
насељима.
 Када дође до загушења, пумпе се ауто
матски искључују, долази до подизања
нивоа канализационог отпада и хитно
морамо да интервенишемо – да вадимо
пумпу, чистимо је, да је поново ресетујемо
и укључујемо да би оборила ниво канали
зационог отпада у мрежи, а у таквим ситуа
цијама, у нижим деловима насеља, долази
до изливања канализационог отпада. Са
друге стране, уколико се пумпе не искључе
на време, долази до прегоревања, а
поправка пумпи је за ЈКП „ВИК“ значајан
трошак – упозорава директор Драгољуб
Војкић, и додаје да би корисници канализа
ционих мрежа одговорним понашањем с
једне стране знатно олакшали посао рад
ницима ЈКП „ВИК“, а са друге стране себи
обезбедили квалитетније и уредније функ
ционисање канализационе мреже.

ЦРВЕНИ КРСТ

Пакетићи за прваке
Ђаци прваци све три основне школе са
територије општине Пећинци 17. октобра
су добили још један поклон поводом пола
ска у први разред. Хигијенске пакете и
пакете школског прибора, уз помоћ донато
ра, обезбедио је Црвени крст Војводине, а
прваке је у Основној школи „Слободан
Бајић Паја“ у Пећинцима поклон пакетима
обрадовала Гордана Коњевић испред пећи
начког Црвеног крста.
Начелница Одељења за друштвене
делатности пећиначке Општинске управе
Снежана Гагић поздравила је ову акцију
Црвеног крста и нагласила да поред тога
што су обрадовали малишане ови пакети
ће представљати добар подстрек прваци
ма, како у учењу тако и у стицању здравих
навика одржавања личне хигијене у раном
узрасту.
Како нам је рекла Гордана Коњевић,
секретар пећиначког Црвеног крста, данас
је укупно подељено 205 пакетића.
 Укупно 94 пакетића са школским прибо
ром подељено је првацима у Пећинцима,
Попинцима, Огару, Суботишту и Прхову,
док је 111 хигијенских пакетића уручено
деци у школама у Шимановцима, Дечу,
Ашањи, Купинову, Обрежу, Доњем Товар
нику, Брестачу, Сибачу, Сремским Миха
љевцима и Карловчићу. Овом акцијом
Црвени крст жели да укаже на значај здра
вог начина живота – рекла је Коњевић.
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ РУМА

Дневни боравак
за ромску децу
Нада
Петровић,
директорка
ОШ „Иво Лола
Рибар“ каже да
се ова школа
налази у
близини
ромског насеља
и велики
број ученика
су Роми
Полазници Дневног боравка

Д

невни боравак за ром
ске и ученике из соци
јално угрожених поро
дица функционише у градској
Основној школи „Иво Лола
Рибар“ од фебруара прошле
године. Додуше, и раније је
постојао дневни боравак за
ову децу, али као локални про
јекат „Велико срце“, уз помоћ
Црвеног крста Рума, у знатно
скромнијим условима за рад.
Међутим, у оквиру пројекта
Техничка подршка Канцела
рији за људска и мањинска
права за спровођење Страте
гије за унапређивање положа
ја Рома у Републици Србији,
који спроводи мисија ОЕБС-а
у Србији, средствима Швед
ске агенције за међународ
ни развој и сарадњу (СИДА)
румска општина је била међу
13 општина, која је подржана
у пројекту „Да заједно учимо у
дневном боравку“.
Носилац пројекта је била
школа „Иво Лола Рибар“ којој
је за адаптацију Дневног
боравка одобрено 6,6 милио
на динара.
Обновљени
инклузивни
Дневни боравак се простире
на површини од 100 метара
квадратних, а у две смене га
похађају деца ромске нацио
налности, деца са сметњама
у развоју и деца из социјално
угрожених породица.
Ту су им на располагању

део за учење и игру са компју
терима, кухиња у којој имају
ручак и ужину, али и тоалети
са тушевима. Дневни боравак,
комплетно адаптиран, почео
је са радом у фебруару про
шле године. У њему увек има
ученика – млађег или стари
јег узраста, који у њему има
ју услове и стручну помоћ за
несметан, сигуран и квалите
тан боравак, за учење, писање
домаћих, али и за радионице,
игре или коришћење рачуна
ра.
Нада Петровић, директорка
ОШ „Иво Лола Рибар“ каже да
се ова школа налази у близини
ромског насеља и велики број
ученика су Роми.
– Овде могу да уче, да једу,
да се окупају, спојена је ту јед
на лепа прича. И даље има
мо помоћ Црвеног крста, ту
су њихови васпитачи, сада
имамо и новог педагога – она
је волонтер Црвеног крста. У
мини чајној кухињи деца могу
да ручају, ту има и компјуте
ра, а школски део се састо
ји од веселих радионица које
они раде, типа развијање
неких вештина или музичке
радион
 ице и друго, помоћ при
изради домаћих задатака, као
и додатно учење из предме
та где је потребно. Добра је
сарадња са педагошким аси
стентом и са наставницима
и учитељима. Деца из нижих

разреда, када иду поподне у
школу, практично су овде цео
дан. Овде су на безбедном,
топлом и чистом. Наше актив
ности сада финансира Црвени
крст – као и дневнице сарад
ницима на пројекту и ручак,
а локална самоуп
 рава ужину
и уџбенике. Направили смо
добре услове за њихово укљу
чивање у друштво, деца радо
овде долазе, друже се и играју.
Број деце варира, а капацитет
дневног боравка је до 45 уче
ника – каже за наше новине
Нада Петровић.
Она истиче да су, од отвара
ња овог дневног боравка при
метили побољшање, када је
успех ученика у питању, а то је
посебно приметно код деце до
четвртог разреда.
- Имамо лепих примера када
смо успели да деца добро уче,
али и доста примера где и ми
и друштво још пуно морамо да
радимо. Помак је велики код
мале деце где су потпуно у
нивоу са другом децом, ако су
и били у заостатку са знањем
– истиче Нада .
У школи покушавају да утичу
и на родитеље да они наста
ве са образовањем – наиме
у школи постоји „Друга шанса
“ – школа за одрасле, поред
буђановачке школе, једина у
Срему.
У ОШ „Иво Лола Рибар“ има
укупно 512 ђака, са подручним

Нада Петровић, директорка
ОШ „Иво Лола Рибар“

одељењима у Краљевцима
и Добринцима и школом за
одрасле.
– Имамо редовних 350
ученика, остало су полазни
ци школе за одрасле. Међу
редовним ученицима око 15
одсто је ромска популаци
ја, а међу њима увек буде до
пет процената који не заврше
редовно школовање – указује
директорка Нада Петровић.
У Дневном боравку затиче
мо неколико млађих учени
ка, међу њима је и Иван Сте
вић ученик 4. разреда, који се
сасвим озбиљно бави бојењем
дрвеним бојицама.
- Ја сам добар ђак, највише
имам тројки. Сваки дан дола
зим овде, бојим овде, гледам
цртани, учим. Учитељица ми
помаже, а када не учим играм
игрице на компјутеру. Лепо ми
је овде и редовно долазим –
рекао нам је Иван.

С. Џакула
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ГРАДСКА КУЋА

Захвалнице Манчићу
и Љубишићу

З

ахвалнице за допри
нос румске општи
не очувању Косова и
Метохије добили су пред
седник
Општине
Сла
ђан Манчић и начелник
Општинске управе Душан
Љубишић из руку академи
ка Слободана Симића из
Савеза проналазача Срби
је.
Реч је о захвалници Дру
штва српско - руског при
јатељства „Косовско огњи
ште“ и Грамати руских
козака „Косовски фронт“
које су им уручене у Град
ској кући, 17. октобра.
– Захваљујући румској
општини почетком октобра
обезбеђен је превоз за 59
деце са Косова која су два
дана боравили у Београду.
Међу том децом је и 17 из
Клокота, најугроженије срп

Слободан Симић и Слађан Манчић

ске општине на Косову, који
су захваљујући доброчин
ству Општине Рума по први
пут изашли ван Клокота. За

однос према Косову важна
су дела, а не речи – рекао је
тим поводом академик Сло
бодан Симић.

СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКОГ САВЕТА У РУМИ

Смањен број чиновника
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Сећање на
Воркапића
Ворки тим од 2005. године,
сваког октобра организује филм
ско вече посвећено сећању на
Славк а Ворк апића, познатог
режисера и монтажера, који је
рођен у Добринцима, а умро у
октобру 1976. године у Шпанији.
Годину дана касније, 2006.
постављена је и спомен плоча
Славку Ворк апићу у родним
Добринцима – то је једини спо
меник овом великану филмске
уметности у свету.
Филмско вече је одржано 19.
октобра у Културном центру, а
том приликом су прик азани
инсерти из Воркапићеве приват
не колекције, као и сегменти из
претходних филмских вечери и
његова три експериментална
филма.
Као филм изненађења публи
ка је имала прилику да погледа
први канaдски хорор филм
„Маска“ на којем је, делом радио
и Славко Воркапић.
– У том филму се појављују
три сцене сновиђења које је он
требало да уради. То је њима
било скупо, тако да су ти делови
филма рађени по његовим упут
ствима и он се налази на шпици.
Занимљивост овог филма је да
је он црно - бели, док су та сно
виђења у боји и у 3Д техници. То
је први пут да се тако радило, са
3Д техником, јер је филм из
1961. године – каже Драган
Цакић, председник Ворки тима.

КЛЕНАК

Дан ослобођења

Седница Социјално економског савета Рума

С

оцијално економски савет редовно
одржава своје седнице како би на
њима размотрио теме и одлуке које
доноси локална самоуправа у Руми веза
но за привреду, запошљавање и буџет. Ово
тело има девет чланова – а једнак број
заступника има локална самоуправа, син
дикат и привредници.
Тако је на својој последњој седници, која
је одржана 20. октобра, Социјално економ
ски савет расправљао о одлуци о макси
малном броју запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе за
текућу годину. Одлуку је образложио Душан
Љубишић, начелник Општинске управе,
који је тренутно и председавајући овог тела.

Он је нагласио да, од децембра 2013.
године, у систему локалне самуправе ради
161 лице мање него данас, а да је по основу
исплате зарада направљена уштеда од око
96 милиона динара на годишњем нивоу.
Према новој одлуци у систему локалне
самоуправе треба да ради 693 лица, а сада
их има 698.
Душан Љубишић је указао да неће бити
проблема да се испоштује поменута одлу
ка, јер постоји десетак захтева за одлазак
у пензију, тако да ће број запослених бити
и мањи.
Одлуку о броју запослених донеће одбор
ници СО Рума на седници која је заказана
за 25. октобар.
С. Џ.

Поводом обележавања 73
године од ослобођења и сећања
на све оне који су свој живот
дали за слободу, у Кленку је одр
жана пригодна свечаност којој су
присуствовали представници
СУБНОР-а Рума, војни аташе
амбасаде Руске Федерације
пуковник Владимир Корнејенков,
представник Војске Србије капе
тан Милан Арсеновић, као и чла
нови Социјалистичке партије
Србије и Савета МЗ Кленак.
После одавањ а почас ти
палим ослободиоцима присут
нима су се обратили Радослав
Витомировић, Миле Пјевац и вој
ни аташе Владимир Корнејенков
који су подсетили на те ратне
дане.
У програму су учествовали
ученици кленачке основне шко
ле, као и чланови КУД-а „Абра
шевић“.
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ЈАВНИ ПРЕВОЗ

Нове линије
Саобраћајно предузеће Ласта увело је
нове линије на релацији Стара Пазова –
Батајница – Стара Пазова. Из Старе Пазо
ве путницима је на располагању 19 пола
зака, док им је у повратку омогућено 20
полазака. Први полазак из Старе Пазове
за Батајницу је у 5 часова и 30 минута, а
последњи у 18 часова и 45 минута, док
последњи аутобус из Батајнице за Стару
Пазову креће у 17 часова и 45 минута.
Старопазовчани до Батајнице треба да
издвоје 140 динара, док ће Новопазовчани
превоз до Батајнице плаћати 80 динара.

С. С.

КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА

Слике Словака
из Војводине

На изложби у холу позоришта се са 24
рада представља 11 слик ара, чланова
Ликовне секције при Месном одбору Мати
це словачке из Кулпина. Секција постоји
већ 20 година, окупља сликаре аматере.
Пратећи њихов развој од оснивања, Вла
димир Валенћик, ликовни критичар, при
мећује напредак у њихови радовима, који
обогаћују ликовну сцену Словака у Војво
дини. Приметна је експанзија ликовних
стваралаца, што је добро, нагласио је
Валенћик отварајући изложбу. Највише је
изложених радова председника групе Вла
димира Грње, свештеника из овог места,
који портретом Мартина Лутера, даје свој
допринос обележавању 500 година рефор
мације.
З. К.

ДАНИ СОЛИДАРНОСТИ
СА СТАРИМА

Поетско - музичко
вече
У оквиру Октобарских дана солидарно
сти са старијим људима у Клубу за дневни
боравак одржано је Поетско – музичко вече
симболичног назива „Песме Уздисаја“. Ста
рији су имали прилику да уживају у поезији
српског песника и родољуба Владислава
Петковића Диса и стиховима неколико
песника из Савеза књижевника у отаџбини
и расејању из Новог Сада, Инђије и Старе
Пазове. Вече су употпунили и чланови ста
ропазовачког Градског хора, док су активи
сти чланова клуба изложили своје ручне
радове. Последњег уторка у месецу, 24.
октобра са старијима ће се у оквиру музич
ке вечери под називом „Деца и млади – ста
ријима и старима“ дружити чланови Дечијег
хора „Светсосавско звонце“ под управом
Владане Бзовски.

С. С.

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
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ПОДРШКА РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ

Гради се тридесет
станова за Роме

О

пштина Стара Пазова је након
успешно спроведеног пројекта
„Побољшање услова живота
Рома и Ромкиња и других маргинали
зованих група, превенција илегалних
миграција и подстицање реинтеграци
је повратника у Србију“; у оквиру којег
је, кроз партнерство са Екуменском
хуманитарном организацијом, обезбе
ђен новац за изградњу 17 купатила и
поправку оштећених делова кућа за 26
ромских породица, кренула и у реали
зацију пројекта „Успостављање одр
живих решења за становање Рома у
Старој Пазови“.
Реализацијом овог пројекта, који
подразумева изградњу кућа за 30 ром
ских породица и побољшање услова
живота за још 15 породица, Општина
Стара Пазова у сарадњи са Општин
ском стамбеном агенцијом постиже
квалитетније животне услове за ове
породице кроз решавање становања
мушкараца, жена, породица Рома и
побољшање физичке инфраструктуре
у насељима са ромском популацијом.
Пројекат траје 20 месеци (до фебру
ара 2019. године), а његова укупна
вредност је преко милион евра, од чега
је Европска унија издвојила 882.981,
док је износ који Општина Стара Пазо
ва мора да обезбеди 155.820 евра. За
део потребних средстава за суфинан
сирање пројекта, 33.567 евра, локална

КИНОЛОШКО ДРУШТВО

самоуправа конкурисала је код Покра
јинског секретаријата за финансије.
Пројекат „Успостављање одрживих
решења за становање Рома у Старој
Пазови“ фокусиран је на побољшање
политика социјалне заштите и соци
јалне инклузије угрожене популаци
је, омогућавајући веће могућности
за бољи стандард живота у складу
са тачкама дефинисаним у Страте
гији Европа 2020 кроз побољшање
становања, инфраструктуре и живот
них услова маргинализованих група,
посебно Рома. Од преко пет хектара
општинског земљишта које је издвоје
но за потребе социјалног становања,
за изградњу кућа у оквиру овог пројек
та опредељено је више од једног хек
тара земљишта.
Након реализације овог пројек
та значајно ће се побољшати усло
ви становања за припаднике ромске
национ
 алности, а поред новоизграђе
них кућа, значајно ће се унапредити и
инфраструктура у деловима насеља
где живи већинско ромско становни
штво (вода, канализација, гасовод и
путеви). Финалне бенефите реализа
ције пројекта осетиће сви припадни
ци ромске националности на терито
рији општине Стара Пазова, грађани
општине, као и владине и невладине
организације које се баве ромским
питањима.

Електрична инвалидска
колица на дар

Ж

ивот без помагала
особа са инвалидите
том је тежак, а када
постоје могућности да се пока
же брига о особама са инвали
дитетом која морају да користе
инвалидска колица, од великог
значаја су електрична. Једна
таква уручена су кинолошком
судији у Старој Пазови. Пред
седник Кинолошког друштва
Стара Пазова Синиша Савић
уручио je инвалидска колица
кинолошком судији Саши Кита
новићу. У реализацији дона
торства помоћ је пружила Спе
цијална болница за рехабили
тацију и ортопедску протетику,
проф. др Игор Зимоњић и Вла
стислав Миртеновић, члан
Кинолошког друштва Стара
Пазова.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОШ „Б.П.ПИНКИ“

ДОМ ЗДРАВЉА

Имам право
на заштиту

Нови рачунари

Вакцинација
против грипа

У оквиру пројекта „Имам право на зашти
ту“, који Центар за социјални рад Стара
Пазова спроводи уз подршку Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демо
графију и равноправност полова, у сарад
њи са домом здравља, полицијом и тужи
лаштвом, почео је други циклус трибина. У
првом циклусу трибина, које су одржане у
Старој и Новој Пазови, Голубинцима, Војки
и Новим Бановцима, акценат је био на
новом Закону о спречавању насиља у поро
дици, други циклус је посвећен начинима
оснаживања жртава насиља у породици.
Најчешће жртве породичног насиља које
представља један од најкомплекснијих
облик а угрожавања људских права, су
жене. Да би се спречило насиље над жена
ма, потребно је да жена буде информисана
о својим правима, да има подршку и осна
живање да истраје на свом путу изласка из
насиља. Поред центара за социјални рад,
здравство је значајна компонента за помоћ
жени, њено укључивање у мрежу институ
ција и промену статуса јавног мишљења о
насиљу. Економска зависност жена, најче
шћи је узрок зашто жене остају уз насилни
ка, зато је економско оснаживање жртава
насиља кључни начин решавања проблема
и последица насиља у породици.
Ј. К.

Захваљујући Месној заједници Стара
Пазова у основној школи „Бошко Палко
вљевић Пинки“ кабинет инфроматике обно
вљен је са четири рачунара. У школи посто
је два информатичка кабинета, у којима се
одвијају часови информатике и техничког
образовања. Школа се у складу са могућно
стима прилагођава новим технолошким

У Новој Пазови је публика имала прилику
да погледа легенде српског глумишта
Ирфана Менсура, Предрага Ејдуса и Сло
бодана Нинковића у трагикомедији „Хор
бечких дечака“. Текст Мирољуба Ненадо
вића је адаптирао Менсур, који потписује и
режију. То је прича о нашим људима који су
се у време транзиције нашли у Бечу, где
трагају за бољим животом, покушавајући
да опстану у садашњости. Колико је комич
них сцена, толико је у њима и тужне истине,
тако да колико се са једне стране публика
забавља, толико опет размишља о животу,
који је пун успеха и неуспеха.

З. К.

Вакцинација против грипа у пазовачком
Дому здравља је почела и вакцина још има
довољно. Крајем октобра и почетком
новембра је највећи пик што се тиче грипа
и зато би било најадекватније да се до
половине новембра заврши са вакцинаци
јом. Вакцине су стигле и распоређене су по
свим амбулантама у општини, наводе
медицинари. Најважније је да се заштите
хронични болесници, а за њих је вакцина
ција бесплатна, кажу у Дому здравља.
М. Л.

НОВИ БАНОВЦИ

Саобраћајна вежба
трендовима и тежи да обезбеди по једно
радно место с рачунаром за сваког учени
ка, чему ће допринети ови нови рачунари,
који ће омогућити боље услове за рад на
часовима информатике, која је од ове
школске године обавезан предмет у петом
разреду.
Ј. К.

ГОЛУБИНЦИ

Реанимација Шлоса

У Основној школи „Никола Тесла“ у
Новим Бановцима у суботу, 21. октобра је
одржана саобраћајна вежба у сарадњи са
Волвом за ученике петог разреда. Деца су
кроз вежбу могла видети како је возачима и
колико опасности вреба када се пролази
иза камиона. Проценат смртних случајева у
саобраћају је велики, и ова акција има за
циљ да утиче на смањење саобраћајних
незгода. Основна школа „Никола Тесла“ у
Новим Бановцима је била трећи учесник у
пројекту. У оквиру пројекта, ученици петог
разреда су имали прилику и да погледају
камион, да уђу у кабину, што је за њих био
најзанимљивији део. Иако је саобраћај део
наставног градива у оквиру техничко –
информатичког образовања у петом разре
ду, деца требају непрестано да се едукују о
саобраћају, јер свакодневно учествују у
њему. Мали знак непажње било ког учесни
ка, може имати катастрофалне последице.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

НОВА ПАЗОВА

Позоришна
представа
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Реанимација споменика је назив новог
пројекта Центра за истраживање и промо
цију културног наслеђа Херитаг који се
бави реанимацијом три споменика културе
у Срему међу којима се налази и један ста
ропазовачки споменик културе. Поред лет
њиковца грофовске породице Пејачевић у
Јарковцима и неоготичке цркве у Путинци
ма, и дворац Шлос у Голубинцима наредне
године биће реанимиран захваљујући про
јекту Центра за истраживање и промоцију
културног наслеђа Херитаг. У културно –
уметничком смислу пројекта ће током првих
шест месеци наредне године оживети три
споменика културе у Срему и укључити око
шездесеторо деце од 5. до 7. разреда из
Голубинаца, Путинаца и Јарковаца који ће,
између осталог, у сарадњи са студентима
глуме и режије учествовати у креирању
позоришне представе, а иста ће бити изве
дена у дворцу Шлос. Пројекат којим ће
поменути споменици култ уре добити
сасвим нову функцију вредан је пола мили
она динара, а финансирају га Ерсте банка
и фондација Дукокино. Подсећамо, ово је
трећи пројекат Херитага који је до сада
имао подршку и Министарства културе и
информисања и Општине Стара Пазова.
С. С.

Концерти класичне
музике

Концертом гитаристе Милоша Јањића
22. октобра у Старој Пазови почео је нови
циклус концерата класичне музике. Јањић,
један од водећих представника своје гене
рације српских гитариста, добитник бројних
признања и награда на националним и
међународним такмичењима, ванредни
професор на Факултету уметности у Нишу,
извео је бисере класичне музике за овај
романтични инструмент, од шпанског ком
позитора Фернанда Сора с краја 18. века,
до композиција 20. века нашег композитора
Душана Богановића. Следећи концерт кла
сичне музике биће крајем новембра.

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

24

M NOVINE

ДРУШТВО

25. OKTOBAR 2017.

МАЈА НОВКОВИЋ, ПСИХОЛОГ У МИТРОВАЧКОМ ЗАТВОРУ

Неки осуђеници се поправе,
неки се промене на горе

И

ницијатива за увођење казне
доживотног затвора коју је почет
ком маја ове године Народној
скупштини предала Фондација Тијана
Јурић, изазвала је реакцију стручне
јавности, у првом реду правника али
и оних који се баве ресоцијализацијом
осуђеника који су починили кривично
дело тешко убиство.
Фондација је током претходних годи
ну дана подсећала на све злочинце
који су данас иза затворских решетака,
а који су због свирепих убистава неду
жне деце, осуђени на тренутну макси
малну казну од 40 година затвора.
- Става смо да она особа која оду
зме живот једном детету, нема више
шта да тражи у овом друштву. Не
можемо дозволити да неко ко је убио
дете, дође у ситуацију да му буде сма
њена казна или да после одслужене
казне изађе и поново почини још гори
злочин. Желимо да искључимо сваку
могућност враћања убица на улице рекао је Игор Јурић, оснивач Фонда
ције Тијана Јурић образлажући зала
гање за увођење казне доживотног
затвора.
Према подацима Управе за извр
шење кривичних санкција, данас је у
затворима у Србији 76 осуђених лица
са изреченом максималном казном
затвора од 40 година, при чему је њих
54 осуђено за кривично дело тешко
убиство. У српским затворима је и 709
осуђених лица који издржавају казну
за кривично дело тешко убиство, али
нису осуђени на максималну казну, а
420 њих осуђено је на казну затвора

за кривично дело против полне слобо
де.
У Казнено поправном заводу Срем
ска Митровица налази се 80 осуђених
за извршено кривично дело против
полне слободе. Та дела извршена су
према малолетним лицима и најви
ше њих је осуђено за силовање, за
обљубу над дететом, затим обљубу
над немоћним лицем, кривично дело
недозвољене полне радње, обљубу
злоупотребом положаја, а једно лице
осуђено је за кривично дело посре
довања у вршењу проституције. Од
осамдесеторо осуђених, 39 је и раније
осуђивано, углавном за кривична дела
из области имовинских-кривичних
дела, док је троје њих и раније осуђи
вано за истоврсна кривична дела.

На издржавању казне за почиње
но кривично дело тешко убиство, у
Казнено поправном заводу Сремска
Митровица налази се 84 осуђених
лица. Психолог Маја Новковић која у
том заводу ради на третманима ресо
цијализације осуђеника, изнела је
недавно у Суботици, на конференци
ји о безебедности деце „Безбедност и
одговорност 2017“ Фондације Тијана
Јурић, неке од статистичких података
насталих у истраживању о профилу
сексуалних преступника.
- Сексуални преступници су углав
ном млађи и средовечни мушкарци, и
оно што говоре истраживања, постоје
два оквирна, најчешћа узраста почи
нилаца, а то су они који имају 17 и 30
година. Они који злостављају децу у

Ресоцијализација
Оно што већину људи интересује,
јесте одговор на питање да ли је могу
ће да особе које почине кривично
дело тешко убиство, могу да се про
мене, односно ресоцијализују.
- Ресоцијализација је један процес,
кориговање друштвено прихватљивог
понашања, а третман је један део те
ресоцијализације. Третман у затвори
ма почиње када осуђени дође на
издржавање казне и састоји се у томе
да откријемо узроке инкриминисаног
понашања, да суочимо осуђеног са
узроцима, да повећамо његову само
критичност и да јачамо мотивацију за
променом. Мотивација за променом

може бити условљена страхом од
казне, одосно могућим повратком у
затвор. У Казнено поправном заводу
Сремска Митровица активности у које
су укључени осуђеници су рад, обра
зовање, има оних који учествују у
активности слободног времена, и оно
на шта смо посебно поносни јесу спе
цијализовани програми - они који се
односе на конструктивно решавање
проблема, асертивни тренинзи, про
грам који се бави управљањем емо
цијама, контролом беса и програм
који се тиче корекције рецидива код
сексуалних преступника - истакла је
Маја Новковић.
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просеку су нешто старији. Број сексу
алних деликата је много већи од онога
што ми знамо из статистичких пока
затеља. Педофила има у свим про
фесијама, у свим слојевима друштва
и углавном су то особе које су деци
биле блиске. Што се тиче рецидива,
код ове врсте преступника он је мање
заступљен него код других врста кри
вичних дела. Сексуални преступници
по правилу нису специјално поврат
ници, што значи да и када дође до
рецидива код ове врсте преступника,
они врше разноврсна кривична дела,
не само кривична дела против полне
слободе. Оно што истраживања пока
зују јесте да што раније крену да врше
кривична дела против полне слобо
де, већа је вероватноћа да ће касни
је имати рецидив у вршењу тих кри
вичних дела. Када је у питању ранија
осуђиваност, извршиоци кривичних
дела против полне слободе, раније
су најчешће осуђивани за имовинско
- кривична дела. Специјални поврат
је најмање заступљен код сексуалних
преступника, али ако они поново извр
ше кривично дело против полне сло
боде, тада по правилу бирају жртве
истог узраста и пола и уколико су
приликом извршења првог кривичног
дела против полне слободе користили
принуду, велика је вероватноћа да ће
то поновити - појаснила је Новковић.
азматрајући питање увођења
казне доживотног затвора, Маја
Новковић каже да би треба
ло водити рачуна о неколико ствари.
Према њеном мишљењу, с једне стра
не треба потражити одговор на пита
ње да ли ће се неко променити или не
након издржане казне од 40 година,
као и да ли ће доживотна казна пре
вентивно деловати на будуће изврши
оце тешких убистава.

Р

Маја Новаковић на конференцији о безебедности деце

- С друге стране, реално је да разми
шљамо о томе шта да радимо са оним
људима који дођу до краја казне, када
треба да их отпустимо са издржавања
исте а ми и даље процењујемо да су
они високо ризични - рекла је Новко
вић.
У јавности постоји опште увере
ње да у затвору бораве психопате,
међутим, истраживања показују да у
затворима има људи са израженим
психопатским цртама личности има у
затворима, али не у оној мери о којој
мислимо и не више него што их има
на слободи.
- Данас нема једногласних налаза
када је у питању улога психопатских
црта личности у продукцији одређених

Мотивација за промене
Она каже да је ситуација у затво
рима тешка.
- Оно што отежава наш посао јесте
изузетно велики број осуђених лица.
У просеку на једног службеника трет
мана долази по 100 до 120 осуђених
лица. То је број који вас онемогућава
да радите онако како струка захтева,
и да на крају очекујете промене и
резултате рада - каже она.
Једини сигуран и непогрешиви
одговор на питање да ли осуђеници
могу доживети промену, јесте онај
који се тиче њихових година.
- Размишљајући о томе шта може
да се промени код људи који се
налазе на издржавању казне затво
ра од 40 година, оно што бисмо
могли да кажемо да је извесно јесте
да ће ти људи остарити. Оно око
чега бисмо се сложили јесте да је
промена процес а не догађај, чиње
нице показују да се неки људи про
мене, неки не, а има и оних који се
промене на горе. Кључни фактор
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промене јесте мотивација за проме
не, наравно, уз постојање капаците
та. Мотивација за променом може
бити страх од повратка у затвор,
међутим како изађу из затвора ово
осећање постаје све слабије а
ризично понашање све примамљи
вије. Неки научници тврде да, како
време пролази, страх од казне више
нема ту улогу мотиватора у промени
понашања.
Када врше кривична дела преступ
ници су најчешће мотивисани доби
тима од вршења тог кривичног дела.
Мало је оних који размишљају о
казни, а постоје они попут дилера
дроге који то што раде схватају као
ризичан посао и прихватају тај ризик
да ће бити ухваћени и да ће отићи на
издржавање казне. Постоји једна
група злочина која се врши у афекту
где је упитна способност рационал
ног закључивња и ту смо готово
сигурни да нису размишљали о
последицама онога што чине.

типова кривичних дела, међутим, када
ови људи са таквом структуром лично
сти врше кривична дела, та кривична
дела, посебно када су у питању сексу
ални деликти и убиства, имају одређе
не специфичне карактеристике а то су
контролисана агресивност, углавном
кривична дела врше прорачунато и
постоји умишљај при њиховом врше
њу. Психопате чешће убијају особе са
којима нису биле блиске, а када је у
питању психопатија и сексуални пре
ступи они који се налазе на издржа
вању казне због почињених кривичних
дела против полне слободе, уколико
имају изражену психопатску структуру
личности, већа је вероватноћа да ће
имати рецидив - каже психолог.
осебно се посматрају могућно
сти промене „тешких клијената“,
под којима се подразумевају они
са израженим психопатским цртама
личности.
- Уверење стручне јавности јесте
да је психопатија јако отпорна на про
мене и да дуготрајна психотерапија
често не даје резултате. Међутим, оно
што показују нова истраживања и што
бисмо могли да сматрамо разлози
ма за оптимизам, јесте да се те црте
могу мењати у току психолошких трет
мана и да је мали проценат оних који
реагују негативно на третман, а доста
бољи резултати постижу се на млађем
узрасту код адолесцената. Проблем у
раду са овим клијентима јесте то што
су често са психопатском структуром
личности удружене и неке друге симп
томатологије, попут других поремећаја
личности, рекла је на крају Новковић.
Већина стручњака заступа став да
након извршене казне, ресоцијализа
ција и све што се постигне третманом
током боравка у затвору, не би треба
ли да престану, већ да пређу у процес
који би се наставио и на слободи.
Фондација Тијана Јурић

П
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ЗУБУ ВРЕМЕНА ОДОЛЕВА БИВШИ ДВОРАЦ ОДЕСКАЛСКИ КОД ВЕЛИКИХ РАДИНАЦА

Летњиковац самује у мору њива
Дворац који
има око 800
квадратних
метара
површине,
још подсећа
на некадашњу
кнежевску
раскош

Летњиковац Вишњевац

У

атару Великих Радина
ца, на пола пута изме
ђу Руме и Сремске
Митровице, у мору кукуруза
и сремске равнице самује и
одолева зубу времена лет
њиковац Вишњевац. Настао
је 1903. године, по пројек
ту Хермана Болеа, чувеног
архитекте чешког порекла,
који га је саградио као лук
сузну приземну породичну
зграду за боравак кнежевске
породице Балтазара Оде
скалскија. Од 1927. године,
половином овог раскошног
летњиковца газдује поро
дица Ковачевић из Великих
Радинаца, која га је откупи
ла од тадашње Загребачке
банке, док је другу половину
дворца 1945. године купио
Мирко Бајић из Руме. Они су
и садашњи његови власници.
Дворац је данас у веома
лошем стању, потребна му је
санација и рестаурација. Гли
горије Ковачевић (72) један
од власника дворца, борави
повремено, лети, кад има
посла у оближњим њивама.
- Отац ми је причао да је
мој деда Милован Коваче
вић 1927. године дошао у
сукоб са једним Немцем,
у селу Вемен у Мађарској,
што је био главни разлог да
побегне одатле. Те исте годи
не стигао је у ове крајеве и
купио половину дворца, где
се настанио и живео до смр

ти са његовом супругом, а
мојом баком Саром. Од деце
имали су мог оца Милана и
три ћерке – освежава сећа
ња Глигорије, садашњи вла
сник Вишњевца.
Дворац који има око 800
квадратних метара површи
не, још подсећа на некада
шњу кнежевску раскош. У
време док је припадао поро
дици Одескалски овде је
била и колонија са двадесет
кућа бироша. Кнез Балтазар
је летњиковац и господар
ске објекте и земљу изнајм
љивао породици Фајфер из
Руме, која је овде држала
ергелу са 11 коња – пунокрв
них арапских кобила.
Пропаст
Аустроуг арског
царства довела је породицу
кнежева Одескалски, до про
пасти. Иако су од бечког дво
ра добили на дар готово цео
Срем, јер су војно и новцем
помагали аустријског цара

Леополда II, у време одбра
не ових крајева од Турака,
ипак су летњиковац морали
дати као депозит за кредите.
Међутим, због дуга Загребач
ка банка је одлучила да га
прода и намири своја потра
живања.
Тако је летњиковац на
Вишњевцу, дошао у руке
Србина, бегунца из Мађар
ске и румских трговаца.
- Деда је после купови
не пола дворца и 20 јутара
обрадиве земље срушио 20
бирошких кућа и намири
вао свој издатак продајући
тај грађевински материјал.
Данас нема шансе да лет
њиковац обновимо. Он је
грађевински у веома добром
стању, али, за његову обно
ву потребно је много нов
ца, којег ми немамо. Прво је
смештен у атару и до њега
се стиже земљаним путем,
четири километра је удаљен

Национализација
После Другог светског
рата летњиковац и 20 јута
ра обрадиве земље нашли
су се на удару национали
зације. Дворац је у то вре
ме био у власништву Мила
на Ковачевића и породице
Бајић, из Руме. Дворац и
земљиште су решењем
тадашње власти одузети

1947. године, да би после
силних судских процеса
био враћен власницима
1952. године. У времену од
нацио н
 ал из ац ије
до
повратка, према сведоче
њима, тадашња власт је у
летњиковцу држала овце,
што је такође допринело
његовом пропадању.

Глигорије Ковачевић

од Великих Радинаца, а од
села Ерем два. Дворац нема
струју, нема воду... - каже
Ковачевић, трећи по реду
наследник летњиковца.
У близини објекта нала
зи се и стари бунар са ђер
мом, такође грађен кад и
дворац, као и котобања за
смештај кукуруза. Други
сувласник дворца, Мирко,
откако је 1997. године оти
шао у Аустралију, нити дола
зи, нити се јавља.
У Заводу за заштиту спо
меника културе у Сремској
Митровици, напомињу да
Вишњевац има статус добра
које ужива претходну зашти
ту, те да је објекат – летњи
ковац грађен у духу обно
ве народног стила, који је
баштинио традицију сеоског
градитељства
карактери
стичног за просторе Срема и
Славоније. Рустичан изглед
изражен је по коришће
њу природних материјала,
у декоративно резбареном
дрвеном трему. С. Костић
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Михизова награда
Димитрију Коканову

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић уручио је награду Димитрију Коканову

О

вогодишња награда за драмско
стваралаштво која носи име Бо
рислава Михајловића Михиза,
једног од наших највећих драматурга,
књижевних критичара и писаца, припа
ла је Димитрију Коканову. Ову награду
додељује истоим
 ени фонд и Српска
читаоница у Иригу, а потпредседник
Покрајинске владе Ђорђе Милићевић
овај пут уручио је награду Коканову у
уторак, 17. октобра, на дан Михизовог
рођења.
- Изузетна ми је част што сам у при
лици да у име Покрајинске владе уру
чим признање које носи име нашег
најзначајнијег књижевног критичара
још од времена Јована Скерлића и
Богдана Поповића. Михиз је био изузе
тан драматург и драмски писац, све то
га је сврстало у сам врх најзначајнијих
личности наше културе. Борислав ни
кад није заборавио свој завичај, а ни
завичај није заборавио Михиза. Томе
сведочи обнова Михизове куће, а ми
смо, као Покрајинска влада, тај проје
кат подржали и даље ћемо подржава
ти – рекао је потпредседник Покрајин
ске владе Ђорђе Милићевић.
Жири награде за драмско стварала
штво „Борислав Михајловић Михиз“,
коју додељују Фонд „Борислав Ми
хајловић Михиз“ и Српска читаоница
Ириг, а у саставу: Даринка Николић,
позоришна критичарка, Ксенија Крнај
ски, редитељка и Светислав Јованов,
театролог, донео је, једногласну одлу

Овогодишња
награда за драмско
стваралаштво која
носи име Борислава
Михајловића
Михиза, једног од
наших највећих
драматурга,
књижевних
критичара и писаца,
припала је
Димитрију
Коканову. Награду
додељује истоимени
фонд и Српска
читаоница у Иригу

ку да се Награда за драмско стварала
штво „Борислав Михајловић Михиз“ за
2017. годину додели Димитрију Кока
нову, драмском писцу из Беог рада, за
досадашњи остварени опус.
У образложењу за доделу награде
стоји да Димитрије Коканов има иза
себе већ узбудљив драмски опус, на
којем би му позавидели и већ етабли
рани писци. Аутор драма Ја нисам Во
рен Бити, Летачи, Вилинска прашина,
Мит о комбајну, сценариста филмова
Никог нема, Све је више ствари које
долазе, издвојио се убедљиво из ово
годишње конкуренције драмских писа
ца који иду Михизовим трагом.
Коканов је истакао да је ова награда
веом
 а важна за њега, те да ићи Михи
зовим стопама за њега значи бавити
се позориштем у свим његовим сег
ментима.
Вера Новковић, директорка Српске
читаон
 ице у Иригу каже да је ово 13.
награда за драмско стваралаштво ко
ја носи Михизово име. Она је додала
да се нада да ће овогодишњи добит
ник, као и сви претходници, оправдати
поверење жирија. Појаснила је да се
награда додељује младим, недовољ
но афирмисаним драмским ауторима
који су довољно мудри и арогантни да
запазе шта то све у нашем друштву
треба мењати и довољно смели да то
јавно и кажу.
С. Станетић
Фото: Ж. Петрас
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Две деценије доброг
духа званог Михиз
О значају Михизових књижевних критика говори и реченица српског нобеловца Иве
Андрића да је тек после Михизовог текста о роману „Проклета авлија” схватио шта
је написао

Д

aнас изгледа сасвим
незамисливо да књижевни
критичар има такав утицај на
писце и на читаоце какав је пре
неколико деценија имао Борислав
Михајловић Михиз. Једно од
објашњења за то могу да буду и
вишестраност и ерудиција Михизове
личности писца, песника,
драматурга, есејисте, човека који је
био опчињен политиком као још
једним видом креативног мишљења,
и који је и критику за НИН писао као
импресиониста, протејски се
преображавајући кроз светове
аутора о чијим делима је
просуђивао.
Заправо је пишући о себи, Михиз
говорио о другима (Аутобиографија о
другима), а бирајући о коме ће да
пише, на неки начин проговарао је о
себи.
Ове године навршава се 20 година
од смрти овог виспреног Сремца
волтеријанског духа, као и 70 година
од почетка његовог књижевног рада
(прву књигу поезије објавио је 1947.
године). Професор Владета
Јанковић за Михиза је говорио да је
„конзервативац без искључивости,
традиционалиста без ситничавости и
националиста без шовенског грча”. Да је
овај „благородни циник” заправо широм
отворио врата модерним струјањима у
поезији и прози.
„Више но ико у историји наше уметничке
критике, градио је писце, сликаре и глумце,
пратећи њихова дела у настанку, кадар да
уочи и сугестивно посаветује. Михиз је то
могао само зато што је и сам био
креативан – као што сведоче његове
продуховљене, а сценски виталне драме
(зар се није ’Бановић Страхиња’ ту скоро,
док је његов писац гаснуо, разбуктао новим
жаром?) и сребрнаста проза
’Аутобиографије о другима’. Жалио се да
је лењ, али је квантитативно урадио
заправо више од неких који се сматрају
вреднима”, писао је Владета Јанковић.
Рођен у свештеничкој породици 17.
октобра 1922. године, у Иригу, Михиз је
похађао Карловачку гимназију, а затим
Филозофски факултет у Београду. Радио је
у Вуковом и Доситејевом музеју, био је и
управник библиотеке Матице српске,
уметнички директор „Авала филма” и
уметнички саветник у „Атељеу 212”.
Нека пријатељства почињао је
негативним виђењем прозе, а тако је било
и са Добрицом Ћосићем, чију је приповетку
критиковао. Иако се нису у свему и увек
слагали, Михиз и Ћосић били су присни
пријатељи, почев од 1946. године, када су
се упознали у Омладинском дому на Котеж
Неимару у Београду. Са Ђиласом је Михиз
водио дуге разговоре у шетњама дуж
напуштеног савског купалишта...

„Закон о забрани дружења са
Милованом Ђиласом није донесен, али је
дејствовао”, сматрао је Михиз.
Српски писци слали су Михизу своје
књиге не само због тога да би о њима дао
свој суд или им посветио текст, упућивали
су их на адресу Борислава Михајловића
Михиза из неке врсте културолошке
обавезе, као што би Народној библиотеци
слали обавезне примерке нових издања.
На почетним страницама тих књига, које
су савременици слали Михизу, страсном
читаоцу и оснивачу НИН-ове награде,
биле су исписане посвете, које су сабрали
Владета Јанковић и Милан Јанковић и
објавили у књизи „Други о Михизу”. О
значају Михизових књижевних критика
говори и реченица српског нобеловца Иве
Андрића да је тек после Михизовог текста
о роману „Проклета авлија” схватио шта је
написао. Поклањајући Михизу ову књигу,
Андрић је написао: „Б. Михајловићу, без
свечаних речи посвете, а са искреним и
добрим жељама”. Матија Бећковић
исписао је у делу „Метак луталица”
духовиту посвету: „Не знајући шта да ти
поклоним за 24. март, на брзину сам
написао ову књигу”.
Прве утиске о Михизу, Душан Ковачевић
стекао је још као студент Академије, у
Атељеу 212, а сусрет са њим описивао је
касније као разговор са „ужурбаним,
сувоњавим човеком, погледа налик на
сокола који прати плен и за кога се у
Клубу књижевника причало да одређује
судбину српске литературе”. Михиз је
младом драмском писцу предочавао

драгоценост тих првих доживљаја
позоришта, којих ће се сећати
читавог живота. Ковачевић је, при
том, знао да оно што Михиз
„прогласи” за ваљано – то ваља, а
оно што он занемари, то је заправо
било узалудно трошење папира и
оловке.
„Посматрао сам га док је причао,
лупкајући врхом десне ципеле у
ритму реченица, а посебно важне
речи `подвлачио` отресањем пепела
цигарете у већ препуну пепељару. И
још ми је нешто рекао, нешто
испричао из сопственог искуства,
али сам само ово, прво, заувек
запамтио, и данас га видим и чујем.
Свако сећање на господина
Борислава Михајловића Михиза је
истовремено осећање дубоког
поштовања, радости и неке
необјашњиве туге...”, причао је
Душан Ковачевић.
Последњих година живота Михиз
се повукао у ћутњу, која је говорила
више од речи, и „умро од намере да
умре”, као што је то учинио и
Црњански, који је одбијао да прима
лекове. Мотив издаје занимао је
српског критичара и писца читавог
живота, не само са моралног и
психолошког становишта, већ и као
историјско-ментални проблем. Последњих
година осећао је да су његове идеје
издане. Његов умни „Предлог за
размишљање у десет тачака” за
разрешење југословенске кризе без
сукоба, које је објавио НИН 1991. године, и
који је подразумевао да се у Србији
образује коалициона влада, да та влада
најави вишестраначке изборе и да Србија
призна самосталност Словеније и
Хрватске, уз поштовање права Срба изван
матице, итд., остао је неуслишен. Михиз је
затим Депосу дао велику енергију, био је
чак и посланик у Скупштини Србије као
ванстраначка личност, а у априлу 1993.
године поднео је оставку. Пре коначног
мука, рекао је:
„За последње три године, не решивши
ништа, потрошили смо три рата, десетак
избора и референдума, петнаестак
републичких и савезних влада и бар
толико донетих и промењених устава, за
пет фантомских српских република.
Окрњили смо углед Цркве, Универзитета,
Академије, Француске 7 и готово свих
јавних личности, које су нешто значиле.
Спискали смо народну привреду,
проћердали државу и стандард њеног
становништва, а српски народ обесрамили
на рубу света. Питање свих наших питања:
како да овај народ прибере памет и
поново стане на снагу коју смо узалуд
расточили на наџаке и буздоване...”
Марина Вулићевић
(преузето из „Политике“)
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

Сетва пшенице

ПОЉОПРИВРЕДА

Цена диктира сетву

О

ктобар је и у току је
оптимални рок за
сетву пшенице. Мно
ги ратари су тај посао већ
завршили, пошто им је вре
ме било наклоњено. Сви
се надају да ће следећа
година бити боља, када су
приноси и цена у питању. О
томе колико ће хектара ове
године бити под пшеницом
још се не зна, док је про
шле године на територији
Града Сремска Митровица
било укупно 12.340 хектара,
од чега су пољопривредна
предузећа и задруге имале
1.890 хектара, а индивиду
ална газдинства 10.450 хек
тара пшенице.
Према речима агронома,
ратари се одлучују за сетву
пшенице из разних разло
ге. Временске прилике су
погодне, зато што у пролеће
има довољно влаге која јој
је потребна. Поред добрих
временских прилика који
одговарају пшеници ту су
и мања улагања у смислу
редуковане обраде, код које
нема класичног орања, већ
само тањирање пре сетве и
климерисање после сетве,
што је много јефтиније и
ефикасније.
Када је цена у питању,
наспрам
цене
пшенице
одређује се цена осталих
пољопривредних култура.
Цена пшенице у Србији
одређује се према цени која
се постиже на берзи. Тренут
но, цена пшенице је ниска

Драшко Савић

и на светским берзама, те
тако ни у Србији не може да
буде виша. Узрок ниске цене
у свету је јефтинија произ
водња.
Већина ратара се ове, као
и прошле године, жали на
цену и због тога се одлучују
да смање производњу.
– Ове године сам посејао
15 јутара, исто као и про
шле године. Суша ове годи
не није умањила приносе,
што се тога тиче задовољан
сам, али нисам задовољан
ценом. Информишем се о
новим сортама, јер прили
ком предаје се почео гле
дати и квалитет, а не само
квантитет. Сејати пшеницу
се исплати, зато што ја сам
радим и што имам своју
земљу. Цена је иста за про
шлу и за ову годину, и изно
си 17 динара по килограму
– рекао је Драшко Савић,
пољопривредник из Марти
наца.

Драган Шумарски

Цена пшенице условила
је да већина ратара гледа
на пшеницу као на једну од
четири културе у плодореду,
заједно са сојом, кукурузом
и сунцокретом.
– Ове године смањио сам
површину под пшеницом.
Посејали смо девет јута
ра, а прошле године смо
имали 24 јутра под пшени
цом. Више не сејем толико
пшенице, сада више сејем
соју чија је цена добра.
Цена диктира шта ћемо да
сејемо. Ове године цена је
ниска тако да се не испла
ти, поготову оном ко узима
земљу у закуп. Кад се узме
у обзир цена горива, семе
на и ђубрива, рачуница је
јасна. Кад се све на крају
израчуна, нема зараде, а
свој труд и рад не рачунам
– истакао је Драган Шумар
ски, пољопривредник из
Мартинаца.
Светлана Котаранин

СКЛОПИЛИ БРАК: Новак
Косановић и Мајда Калач,
Иван Беадер и Радмила Гузи
јан, Илић Бранислав и Тот
Марина.
ДОБИЛИ СИНА: Милан и
Драгана Петковић - Витојевци,
Немања и Верица Глигоревић
- Ириг, Далибор и Славица
Раковић - Кузмин, Дејан и
Весна Мањарић - Јазак, Илија
и Јелена Аврамовић - Јарак,
Зоран и Сања Мунић - Мачван
ска Митровица, Зoран и Алек
сандра Штефановић, Марко и
Тамара Недељковић - Рума,
Саша и Бранислава Форо Сремска Митровица, Љубо
мир и Сања Кулачанин Вашица
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Драган и
Биљана Симић - Мачванска
Митровица, Милан и Милица
Тадић - Шид, Ненад и Лидија
Путник, Александар и Маја
Будимчић - Сремска Митрови
ца, Бранислав и Александра
Варга - Сот, Александар и
Дина Беловић - Рума, Дамир и
Драгана Џакула - Нови Слан
камен, Милош и Сандра Стој
ковић - Грабовци, Урош и
Милица Дукић – Равње,
Милан и Милица Сaвић - Кра
љевци, Предраг и Рајка Сто
јић - Рума, Александар и Мир
јана Панић - Ноћај,
УМРЛИ: Воћкић Нада, рођ.
1937; Максимовић Љепосава,
рођ. 1933; Гојковић Анђелка,
рођ. 1957; Вранић Олгица,
рођ. 1947; Медош Никица,
рођ. 1964; Драгичевић Душан,
рођ. 1956; Грчић Даринка, рођ.
1938; Касабашић Зденка, рођ.
1961; Шпирић Марица, рођ.
1950; Брдалић Петар, рођ.
1937; Орозовић Милева, рођ.
1935; Шолаја Слободан, рођ.
1960; Тасић Ружа, рођ. 1956;
Мијић Славк о, рођ. 1965;
Сотоница Ђорђе, рођ. 1955;
Витрисал Стјепан, рођ. 1938;
Гроздановић Љиљана, рођ.
1959; Лончар Јелена, рођ.
1935; Шандор Илија, рођ.
1940; Милобратовић Радинка,
рођ. 1942; Ђурђевић Влади
мир, рођ. 1940; Басташић
Радослав, рођ. 1939; Пешић
Косовка, рођ. 1939; Радојчић
Петар, рођ. 1939; Николић
Стевка, рођ. 1939.

RUMA
УМРЛИ: Миливој Недић,
рођ. 1926; Љубица Живано
вић, рођ. 1938; Марија Мрвић,
рођ. 1941; Македонка Стани
шић, рођ. 1941; Љубица Дуду
ковић, рођ. 1926; Јован Мишић,
рођ. 1942.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
19.00 и 21.00 час
25.10. Ана Карењина, сећање
Вронског
26.10 – 1.11. С.М.А.Р.Т. Потера
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БИБЛИОТЕКА

Модели или
искуства

У
сремс ком ит ровачк ој
Библиот ец и
„Глигор ије
Возаревић“ 19. октобра одр
жана је промоција књиге
„Модели или искуства“ ауто
ра Дарка Марковца.
Према речима аутора про
блем данашњице је то што
нам није дозвољена слобо
да и то је једна од тема књи
ге.
На промoцији су о књизи
говорили професор Дамир
Смиљанић и доцент Невена
Јефтић са Филозофског
факултета у Новом Саду.
Програм је водила библио
текарка Моравка Тодић, а у
музичком делу програма
наступ ал а
је
вокалн а
солистк ињ а
Свет лан а
Митровић уз пратњу хармо
нике.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
У ЛАЋАРКУ

Сага о породици
Кузминац
У уторак 17. октобра у
Месној заједници у Лаћарку,
одржана је промоција књиге
„Поетска сага о породици
Кузминац“ ауторке Љиљане
Брљак Санадровић.
Књига говори о страдању
пород ице Кузмин ац из
Лаћарка 1942. године, када
је цела породица Кузминац
одведена у логор и тамо
мучена. Децу породице
Кузминац је после неког
времена избавила жена
католичке вере, која им је
помогла да побегну из лого
ра, док су остали чланови
породице страдали.
– Ја сам хтела да ставим
на папир приче које сам
чула, које су се преносиле
са колена на колено и да се
тако никад не забораве. Ово
је поема о животу моје тетке
Милене Кузминац, која је са
својом породицом преживе
ла голготу те кобне 1942.
године – рекла је Љиљана
Брљак, ауторка књиге.
С. К.

Изложба слика „АРТ-3“

МИТРОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

Колоритне слике
за јесење дане

У

Галерији „Лазар Возаревић“ у Срем
ској Митровици прошле среде, 18.
октобра отворена је изложба слика
три ауторке, Штефице Радованов, Јадранке
Димитријевић и Снежане Манасић.
Говорећи о свакој сликарки понаособ,
историчарка уметности Марија Вукајловић
истиче да је за Штефицу Радованов карак
теристично то што мотиве који су свуда око
ње пројектује у геометријске облике који се
преклапају стварајући архитектонске кули
се и неку нову стварност.
Са друге стране, Јадранка Димитријевић

је заокупљена темом пејзажа и њен дожи
вљај природе сликан је у лаком и свежем
колористичком маниру. Снежана Матић је
ауторка млађе генерације која инспирацију
налази у сопственом ликовном виђењу уну
трашњег емотивног човековог стања.
Јадранка Димитријевић и Штефица Радо
ваном су Митровчанке, добро познате
митровачкој публици, а Снежана Манасић
из сликарка из Панчева.
Сви заинтересовани изложбу која носи
назив „АРТ-3“ могу погледати до 4. новем
бра. 
Б. С.

БИБЛИОТ
 ЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

Велика сестра

У библиотеци промовисана књига Софије Фимић

У

препуној сали Библиотеке „Глигори
је Возаровић“ у Сремској Митровици,
у понедељак, 16. октобра, успешно
је одржана промоција књиге Митровчан
ке Софије Фимић која носи назив „Велика
сестра“. О књизи је говорила Тања Вуки
ћевић, испред издавачке куће Књижевна
омладина Србије, Јасна Калаузовић, про

фесорка књижевности је читала одломке
из књиге, а на крају се обратила и ауторка
која је истакла да је књига настала као њен
вишегодишњи рад.
У музичком делу програма учествовале
су: Ивана Миросављевић, гитара и Љуби
ца Јовановић, виолина, a програм је водила
библиотекарка Моравка Тодић.
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ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Прикључак за базен

Р

адници ЈКП „Водо
вод“
Сремс ка
Митровица изводе
радове на изградњи
канализационе мреже за
потребе будућег базена,
чија се градња приводи
крају. Реч је о око 300
метар а
атмосф ерс ке
канализације, која ће
бити спојена са главним
водом у Кузминској ули
ци.
Истовремено, ради се
и један мањи део фекал
не канализације, која је
већим делом урађена
пре шест месеци.
Укол ик о
врем енс ке
прилике дозволе, према
плану, овај посао ће
бити завршен до краја
недеље.
Љ. Ј.

Изградња канализационе мреже за потребе базена

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Прва помоћ – права помоћ

Ученици у Градскојкући

У

Градској кући у Сремској Митро
вици прошлог петка, 20.октобра
председник Скупштине Града
Сремска Митровица Томислав Јанко
вић, примио је децу из Поморске шко
ле у Задру и децу из Медицинске
школе из Шибеника и Пакраца, који
су дошли у посету поводом пројекта
Прва помоћ – права помоћ.
– Медицинска школа „Драгиња Ник
шић“ из Сремске Митровице се нала
зи у прекограничном пројекту Прва
помоћ – права помоћ. Град је дома
ћин овог скупа, дошли су нам учени
ци средњих школа из Задра, Шибени
ка и Пакраца, а такође имамо учени
ке из Београда и Кикинде. Посета

траје три дана и за то време ће уче
ници имати организоване радионице.
Овај пројекат траје четири године, а
ученици имају обуке путем скајпа.
Следеће године скуп ће се одржати у
околини Загреба, где ће ученици сте
чена знања и искуства моћи да пока
жу – рекао је Томислав Јанковић.
Ученике је дочекaо и професор из
Средње медицинске школе „Драги
ња Никшић“ Бранислав Вулетић који
је и коoрдинатор пројекта „Е – меди
ка“.
– Овде су сви ученици медицин
ских школа осим Поморске школе из
Задра. Нама је циљ да научимо мла
ду популацију како најбоље да пруже

прву помоћ. Након годишњег рада ми
правимо заједнички пројекат и изла
жемо га у Кумровецу код Загреба, где
је годишња скупштина и сви идемо
тамо а ове године је то дванаести
сусрет. Ми смо као задатак постави
ли израду анкетних упитника, израду
едукативног материјала, а урадиће
мо и брошуре које ћемо делити на
сусретима. Такође, имамо у плану да
свих 300 учесника обучимо да кори
сте апарат који покреће срце струјом
који се зове АЕДЕ, ми носимо наше
дренажере, а после обуке учесници
ће добити сертификате – рекао је
Бранислав Вулетић.

С. Котаранин
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СТАРА ПАЗОВА

Позоришни празник

П

рипреме за 48. Смотру словач
ког аматерског драмског ства
ралаштва „Позоришне ловори
ке“ су у пуном јеку. По завршетку
пријављивања на смотру, почетком
октобра у Старој Пазови се састао
организациони одбор који је одредио
термин одржавања смотре. Тако ће
се овогодишња смотра одржати у
Старој Пазови од 27. октобра до 5.
новембра. На смотру се пријавило
десет позоришних ансамбала из
седам словачких средина: Старе
Пазове, Арадца, Пивнице, Кисача,
Падине, Војл овице и Ковачице.
Поред десет представа у такмичар
ском делу на смотри ће наступити и
два гостујућа ансамбла. Организаци
они одбор именовао је и чланове
стручног жирија. Тако ће 48. Сусрет
„Позоришне ловорике“ пратити жири
у саставу: Јан Макан, редитељ, Миро
слав Фабри, глумац, Мирослав Бен

ка, редитељ, сви професион
 ални
позоришни радници. И на овогоди
шњој смотри ће после сваке предста
ве бити разговори, које ће водити
Мартин Пребуђила, уредник словач
ке редакције Радио Новог Сада и
писац. Уметнички руководилац је
Александер Бако, а координатор
Мирушка Кочиш.
Организатори смотре су Национал
ни савет Словака, Општина Стара
Пазова, СКУД „Херој Јанко Чмелик“ и
Завод за културу војвођанских Сло
вака. Смотра словачких аматерских
позоришта, која је почела 1970. годи
не је покрајинског карактера и пред
ставља једну од седам манифестаци
ја од посебног значаја за Словаке у
Војводини. У почетку је наизменично
организована у Старој Пазови, Кова
чици и Бачком Петровцу, чија су позо
ришта сачињавале и три сцене Позо
ришта ВХВ, која су до 2003. године,

када је основано професионално
позориште, имале функцију полопро
фесионалног позоришта. Данас се
организују само у Старој Пазови а
изнимно у срединама у којима позо
риште има значајан јубилеј.
Смотру финансијски подржава Кан
целарија за дијаспору Словака из
Братиславе, Национални савет и
Завод за културу Словака, Општина
Стара Пазова и Покрајински секрета
ријат за културу, информисање и
односе са верским заједницама.
Иначе, за крај да подсетимо, да
већина позоришта има више од сто
годишњу традицију и да су словачка
позоришта од осамдесетих година до
данас освајала бројна признања на
војвођанским, републичким смотра
ма и на савезном фестивалу у Треби
њу. Значајно место у миљеу војво
ђанског позоришта имају и данас.

А. Симоновић

Čoskoro divadelné
hody v Starej Pazove
Prípravy na 48. Prehlaidku slovenskej
ochotníckej divadelnej tvorby - Divadelný
vavrín sú v plnom prúde. Po skončení
prihlasovacej lehoty na prehliadku, v Sta
rej Pazove sa začiatkom októbra stretli aj
členovia Organizačno – správnej rady a
schválili termín prehliadky, ktorá v Starej
Pazove bude prebiehať od 27. októbra
do 5. novembra. Na 48. Prehliadku sa
prihlásilo 10 divadelných predstavení zo
siedmych slovenských prostredí: Starej
Pazovy, Aradáča, Pivnice, Kysáča,
Padiny, z Vojlovice a Kovačice. Okrem
desať predstavení v súťažiacej časti
tohtročný Divadelný vavrín obohatia aj
dva hosťujúce súbory. Organizačno –
správna rada schválila aj návrh členov
odbornej poroty. Tak výkony súťažiacich
na 48. Prehliadky SODT bude sledovať
odborná porota v zložení: Ján Makan,
režisér, Miroslav Fábry, herec a Miroslav

Benka, režisér, všetci profesionálni
divadelníci. Aj na tohtoročnom Divadel
nom vavríne budú rozhvory po predsta
veniach a tie bude mať na starosti Martin
Prebudila, šéfredaktor slovenskej redak
cie Rádia Nový Sad a spisovateľ. Ume
leckým vedúcim je Alexander Bako a
koordinátorkou Miruška Kočišová.
Oraizátormi Divadelného vavrínu sú
NR SNM, obec Stará Pazova a SKUS
hrdinu Janka Čmelíka a Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov. Prehliadka slo
venských ochotníckych divadiel, ktorá sa
začala 1970 je pokrajinského rázu
a predstavuje jednu zo sedem festivalov
ktoré sú od osobitného významu pre
Slovákov vo Vojvodine. Zo začiatku pre
biehala v Starej Pazove, Kovčici a
Báčskom Petrovci, čie divadlá tvorili aj tri
scény Divadla VHV, ktoré do roku 2003,
kedy je založené profesionálne divadlo,

mali funkciu poloprofesionalného diva
dla. Dnes sa organizuje v Starej Pazove
a občasne v prostrediach v ktorých
divadlá majú významné jubilea.
48. Prehliadku SODT Divadelný vavrín
finančne podporia Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí, Národnostná rada a
Ústav pre kultúru Slovákov, Obec Stará
Pazova a Pokrajinský sekretariát pre
kultúru, verejné informovanie a vzťahy s
náboženskými spoločenstvami.
Inak na záver spomeňme aj údaj, že
väčšina divadiel má viac ako storočnú
tradíciu a že od osemdesiatých rokoch
dodnes slovenské divadlá získavali
početné uznania na vojvodinských a
republikových prehliadkach a na
zväzovom festivale v Trebinji. Aj dnes
tieto divadlá majú uctyhodné miesto vo
vojvodinskom divadelníctve.

A. Simonovićová
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VREMEPLOV
25. октобар
1949. Спроводећи блокаду Југо
слав ије пос ле Резол уц ије
Информбироа, СССР отк азао
гос топ римс тво
амбас ад ору
СФРЈ у Москви, што су потом
учиниле и остале земље кому
нистичког блока. Блокада Југо
славије трајала до 1955.
26. октобар
1961. Нобелову награду за књи
жевност добио југословенски
књижевник Иво Андрић и постао
први добитник те престижне
светске награде из Југославије.
2002. У акцији ослобађања око
800 талаца које су чеченски
терористи држали три дана у
једном московском позоришту
страдало 128 особа. Ликвиди
рано свих 50 терориста.
27. октобар
2000. Због јаке олује, ронилачка
екипа није успела да уђе у под
морницу Курск. Дан раније су
откривени докази да су 23 мор
нара преживела прву експлози
ју због које је ова руска атомска
подморница потонула 12. авгу
ста у Баренцовом мору. Струч
њаци су проценили да морнари
нису могли живети дуже од
осам сати од почетка ове ката
строфе у којој је свих 118 члано
ва посаде изгубило живот.
28. октобар
1492. Кристофер Колумбо на
првом путовању преко Атланти
ка открио Кубу и прогласио је
поседом Шпаније.
1919. У САД на снагу ступио
закон о прохибицији, којим је
забрањена продаја пића с више
од пола одсто алкохола.
29. октобар
1929. Крах Њујоршке берзе,
познат као „црни уторак“, озна
чио је почетак велике кризе која
је уздрмала темеље америчке
привреде, а касније се проши
рила на цео свет. Индустријска
производња је пала у развије
ним земљама на ниво с почетка
века, а без посла је остало 26
милиона људи.
30. октобар
1973. Пуштен је у саобраћај
мост на Босфору који повезује
Европу и Азију.
1974. Нок аутом над Џорџом
Форманом, Мухамед Али се у
32. години тријумфално вратио
боксу.
31. октобар
1517. Огорчен многобројним
злоупотребама цркве, немачки
свештеник Мартин Лутер на
врата катедрале у Витенбергу
окачио и на јавну расправу ста
вио 95 теза о реформи цркве.
Тиме у немачким земљама
почела Реформација, а Лутер
постао један од њених вођа.
1984. Испред резиденције у Њу
Делхију убијена Индира Ганди,
премијерк а Индије. Убиство
извршили екстремисти Сиики,
припадници њеног обезбеђења.

HOROSKOP
ОВАН: То што су око
вас добре пословне
понуде не значи, да
заврши одлуку треба
доносити на пречац или без кон
султације са поузданим партне
рима. Због нечијег разумевања
сваки погрешан потез можете
исправити лако и без материјал
ног губитка, али поштедите себе
од непотребне тензије. Осећате
да нешто није онако као што при
жељкујете.

ВАГА: Налазите се у
сјајној форми и имате
занимљиве идеје које
делују врло подсти
цајно на вашу околину. Вашу
добитну комбинацију предста
вља спој лепих и корисних ства
ри у различитим правцима. Осе
ћате емотивни занос и инспири
сани сте да учините нешто
посебно како бисте усрећили
вољену особу. Ослоните се на
своју интуицију.

БИК: Касно је да
кориг ујет е
своје
пословно – финансиј
ске пропусте или да
мењате започету стратегију у
договору са сарадницима. Досто
јанствено и без сувишних питања
прихватите критику која стиже на
вашу адресу. Уколико вам је ста
ло да се вратите на пређашњу
позицију, сачекајте погодан тре
нутак и нечији позив.

ШКОРПИЈА: Најбо
ље решење је да се
определите за опцију
која омогућава напре
довање на пословној лествици
на различитим нивоим
 а. Потру
дите се да будете пажљиви са
улагањем новца. Импонује вам
нечија пажња и комплименти,
нови сусрети на вас делују врло
подстицајно. Доживљавате нову
емотивну блискост у односу са
партнером.

БЛИЗАНЦИ: Делујете
врло енергично у
сусрету са сарадни
цима и постављате
неке нове захтеве са којима
желите да унапредите своје про
фесионално искуство или зајед
нички успех. Потребно је да има
те јасну интуитивну перцепцију
или широке видике у сваком
погледу. Љубавне размирице
прихватате као пролазну фазу.
Ослоните се на свој заводнички
шарм.
РАК: Имате јасне
идеје, тако да се у
сусрету са сарадни
цима не устручавате
да мењате постојаће стандарде
или нека утврђена правила.
Већина вас подржава у активно
стима које сте започели, али за
узврат од вас очекују и неке
додатне гаранције. Понекад не
разумете партнерове манире или
загонетно понашање, тако да се
расправљате тако да се распра
вљате око неважних страна.

СТРЕЛАЦ: Прилично
сте се запетљали у
неке пословн о –
финансијске догово
ре и сада вам није лако да из
свега тога и изађете на добар
начин или као победник. На кра
ју, ипак морате одлучити до чега
вам је више стало, да ли до
моралне сатисфакције или до
новчаног добитк а. Компромис
какав бисте желели није могуће
остварити .
ЈАРАЦ: Направили
сте добру пословну
процену и захваљују
ћи разним вештина
ма које користите у преговарању
успевате да остварите све своје
планове. Ипак угледајте се на
једну особу из свог окружења
која може да вам помогне прили
ком решавања новчаних питања.
Пролазите кроз различите фазе
емотивног расположења.
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Crkveni
kalendar
Среда, 25. (12) октобар
Свети мученици Тарах, Пров и
Андроник
Четвртак, 26. (13) октобар
Св. мученик Карп; Света ново
мученица Злата Меглинска
Петак, 27. (14) октобар
Преподобна мати Параскева –
Света Петка
Субота, 28. (15) октобар
Св. свештеномученик Лукијан;
Преподобни Јевтимије
Недеља, 29. (16) октобар
Свети мученик Лонгин Сотник
Понедељак, 30. (17) октобар
Свети пророк Осија; Преподоб
номученик Андреј Критски
Уторак, 31. (18) октобар
Свети апостол и јеванђелист
Лука; Св. Петар Цетињски

Лагана
воћна торта
Састојци: кисела павлака 20%
мм 2 чаше, Добро јутро маргарин
са маслацем 250 г, шећер у праху
250 г, плазма кекс 300 г, воће –
малине, аронија, дивље јагоде 1/2
кг.

ЛАВ: Скоро све што
чините има позитиван
префикс и наилази на
велико одобравање у
кругу ваших сарадника. У прилог
вам иду разне ситуације на
пословној сцени, тако да са пар
добрих потеза можете за кратко
време успешно да испуните све
своје планиране активности.
Потребно је да покажете више
дискреције у свом љубавном
животу.

ВОДОЛИЈА: Преда
но радите на свим
задацима које имате
и дајете добар при
мер својим сарадницима. Околи
на вас уважава и неко је спре
ман да вас награди за ваше
посебне способности. Најбоље
је да се удружите са блиским
пријатељима у спровођењу
неких дугорочних планова. Не
желите да донесете неку исхи
трену одлуку или да погрешном
реакцијом изневерите нечија
осећања.

Припрема: Умутити маргарин,
павлаку и шећер у праху. Плазма
кекс изломити, па измешати са
умућеним маргарином. Поделити
смесу на 3 дела. У калуп за торту,
пречника 20 цм сипати први део
фила, па преко фила поређати
малине и аронију. Затим ставити
други део фила, па преко њега
дивље јагоде. Завршити трећим
делом фила. Воће може да се
комбинује, а може и једна врста
воћа. Тако сложену торту ставити
у фрижидер да се сједини и кекс
упије воће (најбоље да преноћи).

ДЕВИЦА: Налазите
се у фази креативног
успона и стало вам је
да унапредите свој
пословни положај. Важно је да се
опробате за савремене идеје у
начину изражавања или делова
ња. Неко вам даје добар пример
на који начин треба да поступате.
У љубавном односу уживате у
различитим ситуацијама. Парт
нер осваја сву вашу пажњу и
наклоност.

РИБЕ:
Делујет е
активно на различи
тим странама и тра
жите најбоља реше
ња за све текуће проблеме који
постоје у односу са сарадници
ма.
Захваљ ујућ и
нечијим
инструкцијама на једноставан
начин сада можете да заокружи
те и неке новчане обавезе, због
којих сте бринули у протеклом
периоду. Проверите на време
своје емотивне сумње.

• Поља где су наши вели
кани чували овце про
глашена су за национал
не паркове.
• Батина има два краја и
оба су на нашој страни.
• Гледано из нашег угла
– сатерани смо у ћошак.
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ТАКМИЧЕЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ

Пећинчани најбољи

У

спортској хали у Доњем Товар
нику‚ прошлог четвртка, 19.
октобра одржано је прво такми
чење у стоном тенису на општинском
нивоу у школској 2017/2018. години,
под покровитељством пећиначког
Спортског савеза „Развој спорто
ва“. Своје умеће показали су учени
ци стонотенисери из ОШ „Слободан
Бајић Паја“ из Пећинаца, ОШ „Душан
Вукасовић Диоген“ из Купинова и ОШ
„Душан Јерковић Уча“ из Шиманова
ца.
Како нам је рекао Синиша Ђокић,
председник Развоја спортова, значај
бављења спортом у школском узра
сту један је од приоритета Спортског
савеза.
- Пећиначка локална самоупра
ва и Спортски савез чине све да у
сваком погледу помогне младима у
бављењу спортом, а приоритет нам је
школски узраст. Набавком столова за
стони тенис и пратеће спортске опре
ме, помажемо и овај спорт. Верујемо
да ће ови млади спортисти настави
ти да се баве стоним тенисом, како
кроз школске секције, тако и касније у
неким клубовима – истакао је Ђокић.
Такмичари из Пећинаца победили

Турнир у стоном тенису

су у обе конкуренције, Шимановчани
су били други, док су такмичарима и
такмичаркама из Купинова припале
бронзане медаље.
Резултати: мушка конкуренција,
ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ - ОШ
„Душан Јерковић Уча“ 1:2, ОШ „Сло
бодан Бајић Паја“ – ОШ „Душан Вука
совић Диоген“ 2:0 и ОШ „Душан Јерко
вић Уча“ – ОШ „Слободан Бајић Паја“

2:0. Победничка екипа: Сергеј Цветко
вић и Никола Степановић.
Женска конкуренција: ОШ „Душан
Вукасовић Диоген“ – ОШ „Душан Јер
ковић Уча“ 0:2, ОШ „Слободан Бајић
Паја“ – ОШ „Душан Вукасовић Диоген“
2:0 и ОШ „Душан Јерковић Уча“ – ОШ
„Слободан Бајић Паја“ 0:2. Победнич
ка екипа: Јелена Гвоздић и Миљана
Лазаревић.

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У ДОЊЕМ ТОВАРНИКУ

Фудбал и штрудла за Страхињу

У

суботу, у препуној Спортској хали
у Доњем Товарнику, одржан је
хуманитарни турнир у малом
фудбалу под називом „Да Страхиња
победи“, који је организовала екипа
„Петак у 9“ уз логистичку подршку
пећиначког Спортског савеза „Развој
спортова“, док је Јавна установа
„Спортски центар“ бесплатно уступила
спортску халу.
Како нам је рекао Ненад Алексић,
члан тима организатора, идеја је поте

кла на једном окупљању петком у
девет, а сви чланови су показали жељу
да помогну породици Максимовић и
њиховом седмогодишњем сину Стра
хињи, који болује од тумора на мозгу.
Уживала су деца, публика, уживао је
и Страхиња, а за оно што је показао на
терену, награђен је специјалним пеха
ром. Страхиња није скривао осмех, а
ни његова мајка Татјана Максимовић,
која нам је искрено рекла да није оче
кивала овакав одзив екипа и публике

Прикупљена помоћ за Страхињу Максимовића

на турниру.
- Заиста нисам очекивала да ће се
оволико људи ангажовати око помоћи
Страхињи и морам да нагласим да,
захваљујући свим људима добре
воље, Страхињино лечење сада иде
много лакше. Страхиња је данас био
пресрећан, поготово када је видео
своје другаре из школе на терену, како
играју за њега. Хвала од срца свима
који нам помажу – рекла је Татјана.
Акцији прикупљања добровољног
прилога за Страхињино лечење, су се
придружиле и чланице Удружења
жена „Сунчев цвет“ из Доњег Товарни
ка, које су припремиле штрудлу за све
учеснике и присутне.
Како нам је рекао Горан Степано
вић, члан екипе, ово неће бити једини
хумани гест ових момака.
- Прикупили смо укупно 63.680 дина
ра, што ћемо заједно са добровољним
прилогом који сакупимо у Пећинцима,
предати породици Максимовић – иста
као је Степановић.
Прилози за лечење Страхиње Мак
симовић, могу се уплатити и на рачун
355 0003200019385 60 Војвођанска
банка, на име Татјана Максимовић
(назнака - помоћ за Страхињу).
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Шабац: Мачва – Борац 1:0;
Београд: Партизан - ОФК Бач
ка 3:1; Ивањица: Јавор-Матис
– Радник 1:0; Суботица: Спар
так ЖК – Чукарички 0:0; Бео
град: Вождовац – Рад 3:0; Нови
Сад: Војводина – Раднички 1:1;
Крушевац: Напредак – Земун
2:1; Београд: Црвена Звезда –
Младост 2:1.

Бачка Топола: ТСЦ – Будућ
ност 1:0; Горњи Милановац:
Металац – Динамо 0:2; Челаре
во: ЧСК Пивара – Бежанија се
играло у понедељак; Јагодина:
Јагодина – Пролетер 2:2; Бео
град: Синђелић - Раднички (П)
2:0; Нови Пазар: Нови Пазар –
Темнић 1:1; Крагујевац: Рад
нички (К) – Слобода 0:2; Земун:
Телеоптик – Инђија 2:1.

Пригревица: Братство 1946
– Дунав 4:0; Панчево: Желе
зничар - Раднички (Ш) 3:0;
Сремска Митровица: Раднич
ки (СМ) - Раднички (НП) 1:3;
Суботица: Бачка 1901 – Борац
0:2; Зрењанин: Раднички (З) Младост (БЈ) 5:1; Нови Банов
ци: Омладинац - Црвена Зве
зда 3:1; Беочин: Цемент - Дина
мо 1945 0:1; Оџаци: Оџаци Бечеј 1918 0:2.

Дивош: Хајдук (Д) – Једин
ство 0:0; Бешка: Хајдук (Б) –
Купиново 1:1; Нови Сад: Кабел
- Слога (Т) 2:0; Нови Сад: Сла
вија – Сремац 2:1; Белегиш:
Подунавац - Борац (НС) 2:1;
Чуруг: Хајдук (Ч) - Слога (Е)
1:1; Каћ: Југовић – Индекс 1:4;
Лаћарак: ЛСК - Борац (Ш) 3:5.

01. Динамо
02. Синђелић
03. Пролетер
04. Металац
05. Радни (К)
06. ТСЦ
07. Н. Пазар
08. Слобода
09. ЧСК Пивара
10. Будућност
11. Инђија
12. Темнић
13. Телеоптик
14. Јагодина
15. Бежанија
16. Радни (П)

01. Бечеј
02. Борац
03. Динамо
04. Братство
05. Цемент
06. Омлади.
07. Оџаци
08. Радни. (НП)
09. Радни. (З)
10. Младо. (БЈ)
11. Железн.
12. Ц. Звезда
13. Дунав
14. Бачка 1901
15. Радни. (СМ)
16. Радни. (Ш)

01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. Вождовац
04. Војводина
05. Спартак ЖК
06. Чукарички
07. Напредак
08. Раднички
09. Мачва
10. Младост
11. Радник
12. Земун
13. Јавор
14. ОФК Бачка
15. Рад
16. Борац

13 11 1 1 30:3 34
13 9 3 1 27:10 30
14 8 4 2 25:11 28
14 8 3 3 17:11 27
13 7 5 1 27:12 26
14 6 4 4 12:10 22
14 6 2 6 23:21 20
13 5 5 3 16:17 20
14 5 1 8 19:24 16
13 4 3 6 17:19 15
14 4 3 7 13:26 15
13 3 5 5 10:16 14
14 3 2 9 8:20 11
14 2 4 8 12:25 10
14 2 2 10 13:28 8
14 2 1 11 9:25 7

СРЕМСКА
ЛИГА
Мартинци: Борац (М) –
Будућност 0:3; Голубинци:
Јадран – Подриње 0:3; Врдник:
Рудар – Словен 4:1; Путинци:
ПСК – Партизан 3:0; Доњи
Товарник: Слобода – Љуково
1:0; Рума: Први Мај – Железни
чар 2:2; Попинци: Напредак –
Хртковци 7:2; Кленак: Борац (К)
- Граничар 1923 1:3.
01. Подриње
02. Граничар
03. Слобода
04. Железнич.
05. Први Мај
06. Борац (К)
07. ПСК
08. Рудар
09. Будућност
10. Напредак
11. Борац (М)
12. Партизан
13. Хртковци
14. Љуково
15. Словен
16. Јадран

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
7
7
6
5
5
4
5
4
3
3
3
1
2
1
1

0
1
1
3
4
1
3
0
0
2
2
2
4
0
3
2

1
2
2
1
1
4
3
5
6
5
5
5
5
8
6
7

18:6
21:11
13:3
22:6
22:9
16:13
11:9
14:16
17:21
13:15
13:18
11:15
13:28
7:13
13:22
4:23

27
22
22
21
19
16
15
15
12
11
11
8
7
6
6
5

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Вашица: Напредак - ОФК
Бингула 8:0; Бачинци: ОФК
Бачинци – Омладинац 5:4;
Јамена: Граничар - Јединство
(Љ) 2:2; Гибарац: Синђелић Обилић 1993 1:7; Ердевик:
Ердевик 2017 – Сремац 3:2;
Шид: Једнота - Јединство (М)
4:1.
01. Напредак
02. Обилић
03. Ердевик
04. ОФК Бач.
05. Јединс. (М)
06. Сремац
07. Једнота
08. ОФК Бинг.
09. Синђелић
10. Омлади.
11. Гранич.
12. Јединс. (Љ)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
7
5
6
4
3
2
2
3
1
0

2
1
1
4
1
2
2
3
3
0
2
1

0
1
2
1
3
4
5
5
5
7
7
9

31:7
35:10
19:10
25:14
19:13
25:17
18:19
13:18
13:23
15:26
10:35
9:40

26
25
22
19
19
14
11
9
9
9
5
1

10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
9
10

8
5
6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1

1
5
1
1
1
4
6
3
2
2
2
2
3
3
1
1

1
0
3
3
3
2
1
4
4
5
5
5
5
5
6
8

17:6
10:3
18:10
11:6
11:7
9:6
11:8
6:11
13:15
9:11
10:14
9:13
9:13
7:12
11:17
9:18

25
20
19
19
19
16
15
12
11
11
11
11
9
9
7
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
2
0
0
0

0
2
0
2
1
1
0
1
0
3
1
2
1
3
1
0

0
1
3
2
3
3
4
4
5
3
5
5
7
7
9
10

35:4
19:8
18:5
20:5
20:16
16:13
14:15
14:14
16:14
15:15
12:10
15:21
14:24
5:22
4:20
6:37

30
23
21
20
19
19
18
16
15
15
13
11
7
3
1
0

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Манђелос: Фрушкогорац –
Младост 2:1; Брестач: Брестач
– Слобода 4:1; Нови Карлов
ци: Полет - Фрушка Гора 5:0;
Бикић До: Бикић Дол - Доњи
Срем 2015 0:2; Обреж: Грани
чар (О) - Зека Буљубаша 1:0;
Доњ и
Пет ровц и:
Доњ и
Петровци – Хајдук 4:3; Жарко
вац: Напредак – Митрос 3:0;
Чалма: Слога - Граничар (К)
5:1.

Велики Радинци: Борац
(ВР) – Срем 0:4; Бешенпово:
БСК – Ноћај 10:2; Лежимир:
Планинац - Слога (З) 1:2;
Напредак је био слободан.

01. Напредак
02. Д. Петровци
03. Гранич. (О)
04. Младост
05. Полет
06. Фрушко.
07. Брестач
08. Слога
09. Ф. Гора
10. Митрос
11. Хајдук
12. Зека Буљ.
13. Доњи Срем
14. Бикић Дол
15. Слобода
16. Гранич. (К)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1

1
1
0
2
1
1
1
0
3
1
3
1
1
0
1
1

1
2
3
2
3
3
4
5
3
5
4
6
6
8
8
8

28:8
31:9
17:15
21:12
25:11
18:16
17:26
20:18
20:20
14:16
17:19
18:22
14:18
6:16
13:33
7:27

25
22
21
20
19
19
16
15
15
13
11
10
10
5
4
3

Јазак: Цар Урош – Планинац
1:6; Крчедин: Фрушкогорац –
Борац 2:1; Крњешевци: Слога
(К) - Слога (М) 2:1; Нови Слан
камен: Дунав – ЧСК 3:0; Ириг:
Раднички – Крушедол 1:0.
Крушедол
Раднички
ЧСК
Дунав
Слога (М)
Слога (К)
Планинац
Фрушко.
Цар Урош
Борац

8
8
7
8
8
8
8
7
7
7

5
4
5
3
4
3
2
1
1
0

2
4
1
3
0
3
2
3
1
1

1
0
1
2
4
2
4
3
5
6

26:10
18:7
16:7
14:10
15:13
11:12
14:19
5:11
6:20
5:21

БСК
Срем
Слога (З)
Планинац
Ноћај
Напредак
Борац (ВР)

6
5
6
5
6
6
6

4
4
3
2
1
1
0

2
1
2
1
2
1
1

0
0
1
2
3
4
5

32:5 14
17:1 13
10:9 11
9:11 7
12:18 5
5:24 4
1:18 1

10 8 1 1 23:6 25
10 7 3 0 22:7 24
10 6 3 1 27:16 21
10 6 2 2 17:12 20
10 5 3 2 17:12 18
10 5 2 3 17:11 17
10 4 2 4 12:16 14
10 4 1 5 11:10 13
10 3 4 3 13:13 13
10 3 3 4 11:11 12
10 3 1 6 17:22 10
10 3 1 6 11:17 10
10 2 3 5 10:16 9
10 2 2 6 18:28 8
10 2 1 7 12:24 7
10 0 2 8 7:24 2

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ
Ашања: Камени – Ловац 4:0;
Деч: Сремац – Витез 3:0 завр
сено прекидом; Огар: Шумар –
Младост 2:1; Сибач: Словен Хајдук 1932 0:3.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Младост
Хајдук 1932
Шумар
Сремац
Камени
Ловац
Витез
Словен

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
3
3
2
1
0

0
0
0
1
0
1
1
1

1
1
2
3
4
4
5
6

20:5
21:8
18:9
15:12
11:13
13:22
10:23
6:22

18
18
15
10
9
7
4
1

ОФЛ РУМА – ИРИГ
01. Јединс. (Ру)
02. Слога
03. Полет
04. Сремац
05. Јединс. (К)
06. Фрушк
07. Јединс. (П)
08. Гранич.
09. Борац
10. Младост
11. 27. Октобар
12. Војводина

9
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9
8

7
7
5
5
5
4
4
3
2
1
1
1

1
0
3
1
0
3
2
0
1
2
1
0

1
2
0
2
3
2
3
6
6
6
7
7

13:5
39:8
17:5
23:10
19:9
15:14
17:11
18:27
15:34
4:29
8;25
7:18

22
21
18
16
15
15
14
9
7
5
4
3

Никинци: Полет - 27.Октобар
2:1; Рума: Јединство (Ру) –
Фрушкогорац 2:0; Добринци:
Сремац - Јединство (П) 2:0;
Грабовци: Граничар – Младост
6:0; Нерадин: Војводина – Сло
га 0:1; Стејановци: Борац Јединство (К) 2:6.

САВАТЕ БОКС КЛУБ „РУМА“

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

01. Слога (Е)
02. Јединство
03. Борац (Ш)
04. Хајдук (Д)
05. Хајдук (Ч)
06. Подунавац
07. Слога (Т)
08. Борац (НС)
09. Кабел
10. Индекс
11. Југовић
12. Хајдук (Б)
13. Сремац
14. ЛСК
15. Славија
16. Купиново

17
16
16
12
12
12
8
6
4
1

Два злата у Вараждину
Такмичари СБК „Рума“ су били
најуспешнији од клубова из
Србије на Светском купу клубо
ва у асо саватеу које је одржано
21. октобра у Вараждину. На
овом такмичењу наступила су
три клуба из Србије, са 11 спор
тиста који су укупно освојили
четири златне и пет бронзаних
медаља. Такмичари Савате бокс
клуба „Рума“, од њих четворо,
троје су освојили медаље.
Златне медаље су освојили
јуниор Марко Видаковић, у кате
горији до 75 килограма и Крста
Јанковић, у категорији до 56

килограма, док је бронзу освојио
кадет Петар Јованов, у категори
ји до 50 килограма.
– Наши спортисти су показали
одличне борбе и они у финалу
су били без пораза. Колико је
ово такмичње јако показује и
податак да наш Петар Јованов,
светски првак, није успео да се
пласира у финале, већ се морао
задовољити бронзаном меда
љом. Ово је још један успех
наших младих спортиста – каже
Миодраг Ракић, тренер и пред
седник СБК „Рума“.

С. Џ.

42

РЕПОРТАЖА

M NOVINE

25. OKTOBAR 2017.

ИВАН МЛАДЕНОВИЋ ИЗ ШИДА

Бициклом обилази свет
Следеће
путовање
које Иван
Младеновић
планира, у мају
идуће године,
је пут у Пекинг.
Ићи ће преко
Русије,
Казахстана,
Монголије,
пустиње
Гоби, Кином
до Пекинга

Иван Младеновић бициклом стигао до Москве

К

ада су једног страственог алпи
нисту питали зашто се пење на
планине, он је лаконски одгово
рио, зато што постоје. Сличан одговор
добили смо од Ивана Младеновића,
човека који бициклом путује у бескрај
не даљине, а намера му је, како сам
каже, да обиђе цео свет.
- Даљине ме привлаче, и ја им мојим
бициклом идем у сусрет. Пре две годи
не кренуо сам на своје прво дуже путо
вање. Ишао сам 410 километара до
манастира Острог у Црној Гори, затим,
прошле године, сам ишао до Албаније
преко Косова и Метохије и Македоније,
потом сам се враћао преко Црне Горе,
Босне и Хрватске. За дванаест дана
прешао сам 1.720 километра – прича
Иван Младеновић.
У мају ове године Иван Младено
вић, ког сви у Шиду знају под надимком
Аркан, кренуо је из Шида бициклом за
Москву. За седамнаест дана прешао је
пут дуг 2.745 километара.
- Ишао сам преко Мађарске, Сло
вачке, Пољске, Белорусије и Русије.
У Минску сам био на рукометној утак
мици Белорусија - Србија, и ту сам се

срео са породицом Карић. Лепо су ме
дочекали и угостили, а ја сам после
краћег задржавања кренуо даље пре
ма Москви. Возио са бицикл од јутра
до мрака, спавао сам где се затек
нем, понекад је то било и у шуми. На
бициклу имам око двадесет килограма
опреме, шатор, врећу за спавање, под
логу за спавање, гардеробу и храну.
Русија је огромна земља - износи своја
запажања Иван и додаје да је понекад
возио и по три стотине километара а да
није наишао ни на какво насеље, нити
је срео било кога успут.
Није, каже, на путовању имао већих
непријатности, напротив стекао је мно
го познанстава, склопила су се и нека
трајна пријатељства, људи су љуба
зни, споразумевају се и поред језич
ке различитости и увек су спремни да
помогну.
- У Пољској сам заноћио, у некаквом
малом сеоцету где је само једна жару
ља горела на центру села, на клупи,
ујутро ме је мештанин, некакав старији
сељанин позвао у кућу, а домаћица ме
је почастила укусним кифлицама. Мало
чудно су ме гледали на граничним пре

лазима, ипак је то велика даљина на
коју сам се упутио бициклом. На Пољ
ско - Руској граници пољски цариници
ми нису дозволили улаз у Русију јер се
наводно ту не може прећи бициклом,
па сам морао да идем 200 километара
преко Литваније да бих ушао у Русију –
прича нам наш саговорник.
Када је стигао у Москву, Ивана су
дочекали његови земљаци, другови из
детињства из Српског Милетића, где је
рођен. Провео је седам дана у Москви,
обишао многе њене знаменитости,
нарочит утисак оставио је на њега
Бољшој театар, Црвени трг, Кремљ и
московски метро. Авион
 ом се вратио
назад у Србију.
Следеће путовање које планира, у
мају идуће године, је пут у Пекинг. Ићи
ће преко Русије, Казахстана, Монголи
је, пустиње Гоби, Кином до Пекинга.
Овај четрдесетшестогодишњи Шиђа
нин има воље, снаге и жеље да то и
оствари. Пожелимо му срећу на том
дуго путу и да нам се врати са новом
причом о крајевима кроз које је прошао
и људима које је на том путовању сре
тао.
З. Марковић

