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У

моменту када смо разгова
рали са министром пољо
прив ред е
Бран ис лав ом
Недимовићем, влада још
није изашла са предлогом
републичког буџета за 2018. годину.
Међутим, оквири су се већ знали тако
да је наше прво питање било да ли ће
у наредној години министарство пољо
привреде имати више новца на распо
лагању?
- Оно што се сада поуздано зна је да
ће за пољопривреду у републичком
буџету бити 2,5 милијарде динара
више него ове године. Томе треба
додати 60 милиона евра из ИПАРД
програма за набавку трактора и меха
низације плус 40 милиона евра за
изградњу система за наводњавање
које се не налазе директно у буџету,
него су из других извора, рекао је Бра
нислав Недимовић.
Хоће ли бити повећања субвенци
ја?
Повећања субвенција у 2018. ће
бити, али неће бити повећања субвен
ција по хектару. Оне ће остати 4.000
динара. Средства која имамо на рас
полагању ћемо употребити за подсти
цаје за изградњу складишних капаци
тета, грантове за младе пољопривред
нике, за повећање површина под
органском производњом, унапређење
противградне одбране.

Ближи се крај године, да ли сте
задовољни реализацијом мера
аграрне политике у овој години?
Веома смо задовољни мером која се
односила на набавку нових трактора.
До сада смо имали 2.300 захтева, а
одобрили смо набавку 2.080 трактора.
У питању су грантови до 15.000 евра.
Овакве мере није било уназад осам,
девет година. Трактори су могли да се
набављају за воћарску и повртарску
производњу, не и за ратарску. Купови
на трактора у Србији до сада је, за све
врсте производња, била око 1.500
трактора. Ове године је само за воћар
ство и повртарство продато 2.080. тако
да смо повећали потражњу за овом
врстом пољопривредне механизације.
Највећим делом ови трактори су оти
шли јужно од Саве и Дунава, у брдско
планинска подручје у којима воћарство
доминира. То је управо и био наш циљ,
јер механизација у тим крајевима је
била стара преко 40 година.
Претпостављам да та повећања
тражња за тракторима има везе са

иницијативом коју сте покренули,
да доведете инвеститора из Индије
који би уложио у српску производ
њу трактора?
То је наставак целе приче око пољо
привредне механизације. Сад се види
да постоји тражња за тракторима, али
да нема производње. У Србији се тре
нутно производи мали број трактора,
нешто у Новом Саду, нешто у Бољев
цу, али то је око 300 годишње. Сада
смо показали странцима да постоји
тражња за том робом. Идеја индијске
компаније Тафе је да годишње произ

У другој недељи
децембра
расписујемо први
позив за набавку
трактора и
пољопривредне
механизације.
То су прве европске
паре које српски
пољопривредни
произвођачи могу да
користе. Процењује
се да ће по првом
позиву негде између
600 и 800 људи
остварити право
на новац из ЕУ
води 4.000 трактора, не само за про
стор Србије, него целог Балкана и
Африке. Зато што су то такви трактори
који могу да се користе у масовној упо
треби. То нису они трактори са лаптоповима, џи-пи-есовима, који на
великом броју парцела не могу да се
користе. Пољопривредници нису ни до
сада били вољни да узимају тако ску
поцене машине. Индијски Тафе је
настао на истој платформи као и наш
ИМТ. Оба су купила лиценцу МасејФергусона. ИМТ је купио ту лиценцу
1955-56. године, а Тафе две године
касније. Онда су инжењери из ИМТ

одлазили у Индију и тамо успоставља
ли систем производње. Власници ком
паније Тафе су и данас захвални ИМТ
и због тога желе да уђу у ИМТ. С друге
стране, њихови резервни делови су
потпуно компатибилни са нашим трак
торима. Трактори ИМТ 533, 537 и 539
одговарају тракторима Тафе, и делови
буквално могу да се убацују из једног
трактора у други.
Да ли то има неке везе са Покре
том несврстаних?
Наравно. Постоји један невероватан
уговор из 1979. између Југославије,
Индије и Египта о производњи тракто
ра. Он је тада толико оживео произ
водњу трактора да је ИМТ тада произ
водио 42.000 трактора годишње. Трак
тори на којима ми инсистирамо су од
20 до 100 коњских снага. То нису трак
тори за 500 хектара пшенице или куку
руза. Ово су трактори за мање поседе,
за воћарство и повртарство. Пона
вљам, воћарство и повртарство доно
се највише профита, али мора да се
ради.
Недавно смо разговарали са
неким произвођачима јабука, који
су веома задовољни производњом
и пласманом јабука на руско тржи
ште.
Наравно да су задовољни кад доби
јају 60 евро центри по килограму. Про
извођачка цена код озбиљних произ
вођача се креће од 15 до 18 евро
центи, па видите колика је то зарад. То
је веома добро за наше воћаре. А
извоз за Русију је омогућен захваљују
ћи уговору о слободној трговини који
омогућава да без царина можемо да
извозимо робу, а додатно се ситуација
„наместила“ у нашу корист и због санк
ција које је ЕУ увела Русији. Ми ове
године извозимо 200.000 тона јабука у
Русију. Пре десет година то је било
8.000 тона. Квалитативно и квантита
тивно то је озбиљан помак у развоју
воћарства. Тај помак је могућ захва
љујући међудржавним уговорима. У
пољопривреди не може ништа за три
минуте. Ово што ми сада радимо
вероватно ће баштинити неко за седам
осам година. Али то је тако.
Органска производња се појавила
као новина у агенди министарства
за следећу годину.
Није у питању само органска произ
водња, него и подстицаји за производ
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Али, има ту једна друга ствар.
Пољопривреда је грана при
вреде, има своје ризике и
своје изазове. Не можете
очекивати од државе да ком
пензује сву штету која се
вама деси, а ви притом нисте
спремни да уђете ни су
систем осигурања иако држа
ва даје 40 одсто премије оси
гурања. Тако да је мој став ту
изричит. Ја сматрам да држа
ва не треба финансијски да
помаже кад дође до штете,
него треба да развија осигу
рање, системе за наводњава
ње, противградну заштиту.
На пример, ми ћемо следеће
године имати потпуно нов
систем противградне зашти
те. Почећемо са три радар
ска центра, од 13, а један је
Фрушка гора. У питању је пот
пуно аутоматизован и робо
тизован систем који се засни
ва на најсавременијим софт
верима. Тако да неће бити
више стрелаца и ракета,
нишањења облака, сада ће
све то радити компјутери. Тај
пројекат је развио Трајал из
Крушевца, тако да је у пита
њу домаћа памет, на коју тре
ба посебно да будемо поно
сни.

њу меса, а не само млека.
Тренутно систем мера за про
изводњу млек а обезбеђује
произвођачу премију од сед
ам динара по литри млека и
25.000 динара по музној кра
ви. На годишњем нивоу држа
ва даје од 500 до 550 евра по
крави, а то је озбиљна суб
венција. То је довело до тога
да не дође до пада у млеч
ном говедарству. Нисмо дове
ли до раста, али смо зауста
вили пад. Што се тиче орган
ске пољопривредне произ
водње, ту су цене робе много
веће него у конвенционалној
производњи. Мени је циљ да,
кад већ имамо те мале посе
де, на њима направимо што
већу вредност. Подсетићу,
просечна величина поседа у
Србији је око три до три и по
хектара, у Војводини је то
мало више. Ми тренутно има
мо 16 хиљада хектара под
- 643 млада пољопривредника добиће грант од државе
органс ком
прои зводњ ом. од 10.000 евра за отпочињање своје пољопривредне про
Држава жели да овим мера изводње. Неко може да постави питање, шта може да се
ма пољопривредницима који почне са 10.000 евра? Рецимо, може да се купи солидан
се одлуче да пређу на орган број бикова, или оваца. Могу да се подигну три пластеника.
ску производњу помогне и Може да се подигне засад од хектар и по лешника са ком
субвенционише трошкове. плетним системом за наводњавање. Све то може са 10.000
Јер, треба знати да је потреб евра, каже министар Недимовић.
но да прођу три године да би
се могло из конвенционалне
Да ли мислите да су пољопри
производње прећи на органску. Део
вредници задовољни таквим мера
тог трошка држава жели да преузме на
ма?
себе.
Не мислим да су задовољни. Као
што нису били задовољни ни 2016.
Значи и наредне године приоритет
године када је био максималан род. Ја
министарства ће бити воћарство,
још нисам чуо да су они задовољни. У
повртарство, сточарство и органска
пољопривреди постоје циклуси, пето
производња?
годишњи, осмогодишњи, све зависи
Што се тиче ратарства, нарочито кад
која култура је у питању. Мора да се
је у питању пшеница и кукуруз, ми смо
Пољопривреднике
гледа просек. Ево, сад ме зову произ
достигли неке лимите. Има ту још про
вођачи свиња. Пала цена са 200 на
стора за раст, али уз системе за навод
највише мучи цена
160 динара по килограму. Произвођач
њавање. Те системе ћемо радити и
горива. Ми радимо
ка цена је око 130 динара и притом
наредне године и ту ћемо помоћи рата
држава даје хиљаду динара за сваког
рима. Међутим, код сунцокрета има
на систему како
товљеника. Па зашто ме нисте звали
простора за раст производње због уго
када је цена била 200 динара. Оно што
бисмо могли да
вора са Турском. Јер ми смо у 2017.
години производњу повећали за десет успоставимо контролу је дефинитивно проблем ове године је
што је ово локална суша, у Босни,
одсто у односу на 2016. годину. А то је
Србији и делом у Мађарској, и неће се
последица добре цене и добрих прера
над куповином
одразити на цену берзанских роба. Ми
ђивача. Наши прерађивачи сунцокрета
горива, јер систем
смо омогућили кредитне линије по вео
су најбољи на свету, ту пре свега
мислим на Дијамант, Викторија оил, бонова је био страшно ма ниским каматама за јесењу сетву, а
то ће бити и за пролећну сетву. Ту смо
Сунце. Уговором који смо потписали са
пласирали око 2-3 милијарде динара.
злоупотребљен да
Турском повећавамо капацитет извоза
Пољопривреднике највише мучи цена
за 23 одсто. То је потенцијално одли
се свима згадио
горива. Ми радимо на систему како
чан раст.
бисмо могли да успоставимо контролу
над куповином горива, јер систем
Колико новца је утрошено за сани
бонова је био страшно злоупотребљен
рање последице овогодишње суше?
да се свима згадио.
Ми пољопривредницима нисмо
давали директан новац за ту намену.
А да ли постоји ризик од повећа
Ми смо ишли преко неколико других
ња цена и поремећаја на тржишту
мера које су се тицале кредитне подр
услед неинтервенције државе у
шке и интервенције Дирекције за роб
ситуацијама елементарних непого
не резерве. И за ту ствар смо потро
да?
шили око четири до пет милијарди
Кад је суша има мање робе, али
динара. Међутим, то није довољно.

Шта се може
са 10.000 евра?
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цена јој је већа, то је истина. За пољо
привредника се то све негде нивели
ше. Али, држава стално има проблем,
да ли да штити пољопривредног про
извођача или крајњег потрошача. Ако
штитим произвођача, онда долазим у
сукоб са министром Љајићем око
заштите купаца. Кад смо већ код купа
ца, имали смо недавно случај да смо
стопирали десет хиљада закланих
пилића заражених салмонелом. То је
први пут у последњих двадесет година
да смо интервенисали на такав начин
и да смо неког ухватили још кад је
почео да размишља да продаје такво
месо. Ухватили смо га у Житишту. Он
је упркос наредби да уништи то месо,
покушао да га прода. Наравно, уследи
ло је хапшење и уништавање меса. Од
марта следеће године креће са радом
национална лабораторија за безбед
ност хране која до сада није постојала.
А лабораторија за контролу млека кре
ће у сад у децембру. То су две основне
лабораторије које ће довести до сигур
нијег положаја и потрошача, али и
пољопривредних произвођача у одно
су на прерађиваче. На тај начин ће
држава имати контролу и над свим
лабораторијама за контролу хране у
земљи. Шта се дешавало у пракси, ја
увезем неку робу и пошаљем узорак у
своју лабораторију на анализу. Значи,
ја сам и увозник и контролор. То више
тако неће моћи да се ради.
Колико у Србији постоји удруже
ња пољопривредника?
Небројено. То бог не зна. Они немају
ни коморски систем, а нема ни репре
зентативности. Тако да је ту потпуни
хаос. Када смо разговарали са мали
нарима, ја сам преговарао са 92 удру
жења, од који 14 мисли једно, а 16
нешто сасвим супротно. И како ви да
постигнете договор? Кад сам већ код
малина, за следећу годину предвиђам
велике проблеме јер је дошло до пове
ћања засада под малином и повећања
производње. И онда ови из Србије
хоће да униште ове из Војводине, а
ови из Војводине имају модерне заса
де и модерну технологију. А купца
ништа то не занима, он хоће здраву
малину било које сорте да је.
Да ли је истина да упркос потписа
ним међудржавним уговорима још
није кренуо извоз јагњећег меса у
Кину?
Надам се да ће се крајем децембра
реализовати први контигенти. Шта је
био проблем? Ми смо сертифик ат
добили. Међутим, појавила се једна
административна баријера за коју нико
није знао, ни Кинези нису знали за то
јер није било трговине месом између
две земље. Кина је 1972. године, када
је имала велику глад, увела прелевма
не за одређене земље, и између оста
лих и за СФРЈ. Србија, као правна
наследница СФРЈ, и када смо хтели да
реализујемо први извоз, испоставило
се да је прелевман 12 одсто. Упутили
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смо иницијативу да се то укине, и за
јагњеће и за говеђе месо. А сад креће
и извоз јабука за Кину.

Нас после ИПАРД-а
очекују десетоструко
веће паре уколико
уђемо у ЕУ 2023.
године. Нас очекује
1,5 милијарда евра
јер највећа корист од
уласка у ЕУ је управо
у пољопривреди.
И то искључиво за
делове ратарства,
воћарства,
повртарства
и прерађивачку
индустрију, не толико
за сточарство

Следеће године
имаћемо потпуно нов
систем противградне
заштите. У питању
је потпуно
аутоматизован
и роботизован систем
који се заснива
на најсавременијим
софтверима. Тако
да неће бити више
стрелаца и ракета,
нишањења облака,
сада ће све то
радити компјутери

Да се вратимо на ИПАРД фондове
Европске уније. Били су најављени
за јун.
До јуна смо отклонили све блокирају
ће факторе. Имали смо ревизију, која
се одвија на два нивоа. То је завршено
крајем августа, почетком септембра.
Ових дана ће бити отварање центра за
реализацију ових фондова. И ту није у
питању зграда, него софтвери који ће
омогућити потпуну контролу додеље
них средства. Односно, систему који
ће моћи да опслуже кориснике и да
безбедно чува податке. До краја новем
бра стижу три контролора из Европске
уније, између осталог и у Кузмин. У
питању је подно складиште у Кузмину,
и то је контрола на лицу места. ИПАРД
подразумева три нивоа контроле, прво
је такозвана нулта контрола, када још
није почело ништа да се гради, иде се
у контролу пре подношења захтева за
исплату и контролише се на крају реа
лизација целог пројекта. Ако добијемо
тај сертификат, ми у другој недељи
децембра расписујемо први позив за
набавку трактора и пољопривредне
механизације, а у марту други позив за
прерађивачку индустрију. То су прве
европске паре које српски пољопри
вредни произвођачи могу да користе.
И то не преко институција, него директ
но, као грађанин, пољопривредник.
Наш циљ је да покушамо да искори
стимо и потрошимо све паре које су
нам на располагању. Морамо развија
ти и административни капацитет, наро
чито у сфери контроле. Процењује се
да ће по првом позиву негде између
600 и 800 људи остварити право на
новац из ЕУ.
Да ли ће то бити компликоване
процедуре, да ли ће наши пољопри
вредници умети да пишу такве про
јекте?
Процедура неће бити претерано
компликована. Преко пољопривред
них стручних служби и агенција за раз
вој, радимо обуке и припремамо пољо
привреднике. Циљ нам је да имамо
што више људи који ће, као мисиона
ри, моћи да иду по терену и шире при
чу о ИПАРД фонду и обучавају пољо
привреднике како да аплицирају. У
односу на то како је то у Србији било
до сада, процедура јесте компликова
нија, али морамо да радимо на тој
едукацији. Нас после ИПАРД-а очекују
десетоструко веће паре уколико уђемо
у ЕУ 2023. године. Нас очекује 1,5
милијарда евра, јер највећа корист од
уласка у ЕУ је управо у пољопривре
ди. И то искључиво за делове ратар
ства, воћарства, повртарства и прера
ђивачку индустрију, не толико за сто
чарство. У Европској унији је макси
мум субвенција по музној крави 350
евра.
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На који начин пољопривредници
повлаче средства из ИПАРД фонда?
Да ли мора прво да купи трактор, па
му се новац рефундира, или новац
добија пре куповине?
Прво мора да се купи механизација,
па се након тога средства рефундира
ју. Ми сада развијамо кредитне линије
које ће пољопривредницима помоћи
да купе механизацију и премосте пери
од до рефундације. Важно је нагласи
ти, да свако коме буду одобрена сред
ства, та средства сигурно и добија. Ту
нема дилеме. ИПАРД је платформа за
средње пољопривредне произвођаче,
ту такозвани тајкуни не могу да уче
ствују. Јер у питању су лимитиране
површине. За мале пољопривредне
произвођаче, на располагању остају
националне мере. И неће моћи да се
конкурише на оба нивоа.
Закон о пољопривредном земљи
шту је усвојен. Сад је омогућено
странцима да купују земљу у Срби
ји, а омогућен је и дугорочни закуп
земље за подизање прерађивачких
капацитета.
Кад је тај закон усвајан, било је при
ча како ће то бити нетранспарентно,
како ће, шта је знам странци односити
у џеповима земљу из Србије. Од 219
пројеката и поднетих захтева за дуго
рочни закуп, до сада је само 18 про
шло. Један од тих пројеката је и турска
инвестиција у Сремској Митровици за
подизање засада јабука и изградњу
фабрике за производњу чипса од јабу
ка. Вредност улагања по једном хекта
ру је од седам, осам хиљада евра. А до
сада су улагања по хектару била неко
лико стотина евра. Сви ти инвеститори
су добили земљиште по просечној
цени од 210 евра по хектару, и углав
ном су у питању домаћи инвеститори,
сем овим митровачких и има још један
француски инвеститор. Те приче које
су се провлачиле испоставиле су се
као нетачне.
Чињеница је да је у Србији просе
чан посед веома мали. Није могуће
организовати озбиљну пољопри
вредну производњу на малим посе
дима. Да ли ће држава урадити
нешто по том питању?
Следећи корак, и оно о чему разми
шљамо за наредне године је комаса
ција, односно укрупњавање поседа. У
Митровици је то почело, у Раденковићу
се завршава, сада се ради у Шашинци
ма. Али, генерално, проблем су пред
седници општина у Србији. Они се тога
боје. Јер, то су имовински правни
односи и по правилу тешке ствари.
Али, то је посао државе, да уређује
систем. Ми имамо проблем ситних
поседа и кад је наводњавање у пита
њу, и зато подстичемо општине да кре
ну у тај процес, опредељујемо сред
ства, дајемо до 50 одсто за трошкове
комасације.
Светлана Цуцанић

РЕАГОВАЊЕ

15. NOVEMBAR 2017.

РЕАГОВАЊЕ

Докторе Врцељ,
шта ћете предузети
против несавесних лекара
Грешке лекара Болницу коштале 12 милиона динара
– М новине број 828 од 1. новембра 2017.
Поштовани др Врцељ,
уз дужно поштовање Вас и Ваше
професије, а поводом Ваше изјаве
у М новинама од 01.11.2017. овде
није реч о вашем мандату,
функцији и одговорности. Ради се
о томе да ми грађани ове државе
познајемо само лекаре, не желимо
и не знамо за функције, посебно
ако су оне политичке или какве
већ и немају ништа заједничко са
лекарском струком. Нама су
потребни лекари по Хипократовој
заклетви. Као грађани који имамо
обавезу да плаћамо здравствено
осигурање и као грађани који
имамо веру у наше лекаре, у овим
случајевима као што је и случај
мог оца и многих других
пацијената, реч је о пропустима у
лечењу од стране појединих
лекара и њиховом непоступању са
пажњом доброг човека и у складу
са праксом доброг стручњака. Мој,
сада покојни отац је отпочео
амбулантно лечење 13.02.2015.
код др Исаковић Весне, које је
трајало до 15.03.2015. При
контролним прегледима, а који су
увек били на захтев мој покојног
оца др Исаковић је у више
наврата констатовала да је стање
много боље иако је евидентно
било да се стање погоршава, што
је и потврђено пријемом на хитну
15.03.2015. и истог дана пријемом
на хируршко одељење. Поставља
се питање да ли је поступак
лекара у амбулантном лечењу био
адекватан и да ли је био у складу
са обавезном праксом доброг
стручњака и правовременог
реаговања.
Такође, поступак пријема на
хитну од стране дежурног лекара
др Филиповића није, по мом
мишљењу, био професионалан,
нити стручан. Преглед је обављао
без одговарајуће заштитне
опреме. Од пријема на хируршко
одељење 15.03.2015. до дана
смрти мог оца 03.04.2015.године
ординирајући лекар др Филиповић,
сви лекари одељења хирургије као
и начелник одељења нису

деловали са праксом добрих
стручњака-лекара у смислу
организације рада на хирушком
одељењу, редовног описа
локалног налаза нити су у оквиру
редовних тимских стручних
активности (дневних визита)
уочили и реаговали на прогресију
инфекције и погоршања општег
стања мог оца.
На моје примедбе да се мој отац
не лечи онако како би требало и
на интервенцију код начерлника
хируршког оделеља, добила сам
одговор, да он, начелник, не може
да се меша у рад др Филиповића,
јер овај наводно „има више школе
од њега“. Па нисам ја мог оца
довела у митровачку болницу да
слушам лекарско надмудривање
ко је „школованији“ за шта, већ да
се лечи!
Због неадекватног лечења мој
отац је умро у Вашој болници
Поштовани др Врцељ, врло
добро знате да су судски спорови
дуготрајни, а у моменту
отпочињања спора, ти исти лекари
даље раде и ништа се не
предузима у вези њихове
одговорности. Да ли је у оваквим
случајевима битно ко има мандат
или је имао када су у питању
људски животи. Од 155 лекара у
нашој болници, како сте Ви
изјавили, неколицина њих је
направила неколико грешака. Шта
се предузело и ста ће се
предузети да би се спречиле
грешке у будућности? Да ли је
довољна ликвидност болнице и
буџет, чији је извор здравствено
осигурање које ми грађани
плаћамо, да се спрече грешке
лекара чији исход је смрт
пацијената. Уз дужно поштовање
Вас и Ваших колега, сматрам да је
потребно предузети најоштрије
мере и санкционисати рад таквих
лекара.
Докторе Врцељ, шта ћете
предузети против несавесних
лекара!?
Александра Трбојевић
Сремска Митровица

УВОДНИК
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Бојанина правила

Б
Поред тога што
дете, к’о дете воли
слаткише па би
хтело да они буду
бесплатни, Бојана
добро запажа ствари
нарочито део око
кладионица. Заиста
је „задње време
дошло“ кад су
у најбољим локалима
на најбољим
локацијама у граду
смештене управо
кладионице

M NOVINE

ојана Брекић, овогодишња
мала градоначелница Сремске
Митровице, приликом инаугура
ције истакла је неколико правила
која би увела када би заиста била на
челу града. Као прво, Бојана каже да
би са њом у Скупштини радила
деца.
- Ми бисмо наредили одраслима
да сада они мало слушају нас. Уме
сто кладионица и кафића отворили
бисмо играонице, спортске терене и
посластичарнице где би колачи и
сладоледи били бесплатни за сву
децу. Направили бисмо игралиште
за сваку улицу посебно, а у школу би
се ишли стално пре подне, да бисмо
имали више времена за дружење и
игру“, ово је део Бојаниног експозеа,
над којим би се ми одрасли морали
мало замислити.
Поред тога што дете, к’о дете воли
слаткише па би хтело да они буду
бесплатни, Бојана добро запажа
ствари нарочито део око кладиони
ца. Заиста је „задње време дошло“
кад су у најбољим локалима на нај
бољим локацијама у граду смештене
управо кладионице. Овде се изгледа
ништа не исплати сем коцкања.
Добро, има и апотека и пекара, није
да их нема. Али, кладионице су у
убедљиво највећим локалима, што
само говори о очају овдашњег
живља.
Бојана има жељу да уведе неку
врсту дечје диктатуре, јер каже: ми

бисмо наредили да одрасли мало
слушају нас. Сигурна сам да би
одрасли имали шта да чују.
Замислите какав би град био када
би деца попут Бојане морала мало
више да се питају? Бар не би било
толико кладионица, бар би било
више спортских терена, па ако је и
од Бојане, није мало. Добро, оно за
бесплатне колаче, можда не би
могло да се оствари одмах, али
можда би било начина да они бар за
децу буду џабе. Што да не? Сад ће
неко рећи да је и мој мозак на нивоу
мозга деветогодишњег детета, али
баш ме брига. Толико тога се троши
и овој земљи на разне глупости, а
овако би бар деца била срећна.
Ионако их је све мање.
осебно је интересантно то што
Бојана хоће да се иде пре под
не у школу, да би се имало
више времена за дружење и играње.
Мала градоначелница очигледно
добро расуђује о обавезама и сло
бодном времену, и жели да оптими
зира тај однос, што се мора, мора
се, али треба брате и да се мало
поиграмо.
Све што је Бојана рекла је за
чисту петицу. И не стоји оно: шта зна
дете шта је 300 кила... Богами, Боја
на добро капира о чему се овде
ради и има талента за политику. Ко
зна, можда заиста буде градоначел
ница, једног дана. Што уопште не би
било лоше.

П
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ОСТВАРЕН ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ САН МИТРОВЧАНА: ОТВОРЕН ГРАДСКИ БАЗЕН

Најмодернији базен у Србији

З

атворен базен у Сремској Митро
вици свечано је отворен у уто
рак, 7. новембра. Отварању су
поред многобројних званица прису
ствовали представници локалне
самоуправе на челу са градоначелни
ком Владимиром Санадером, мини
стар трговине, туризма и телекомуни
кација Расим Љајић, министар спорта
и омладине Вања Удовичић, заменик
покрајинског секретара за образова

ње Милан Ковачевић и некадашњи
градоначелник Сремске Митровице
током чијег мандата је и покренута
реализација овог пројекта  министар
пољопривреде Бранислав Недимо
вић.
Након 18 месеци колико је трајала
изградња, Митровчани су добили
један од најмодернијих и енергетских
најефикаснијих базена у Србији.
Градоначелник Сремске Митровице

Симбол нове епохе
Градоначелник Сремске Митрови
це Владимир Санадер истакао је да
поред тога што је затворени базен
један од најмодернијих и енергет
ских најефикаснијих у Србији, он и
симбол једне нове епохе у развоју
Митровице.
 Срећан сам што отварамо овај
објекат који смо градили пуни елана
и позитивне енергије, баш онако
како доликује правим и искреним
Митровчанима. Догодило се и то да
га отварамо у години када Спортски
центар „Пинки“ слави 30 година
постојања, а од када се и разговара
о изградњи оваквог базена. Није
било лако донети одлуку да се крене
у изградњу једног оваквог објекта, ту
храбру одлуку је донео тадашњи
градоначелник Бранислав Недимо
вић. Данас је та храбра одлука доби
ла свој епилог  Сремска Митровица

је град који има затворен базен.
Било је много оних који прво нису
веровали да ће базен бити изграђен
и најаву његове изградње приписи
вали предизборној кампањи. Када су
схватили да ће бити изграђен, тра
жили су му мане и промовисали
мегаломанију и нерационлалност.
Али њих је било мало, а Митровчани
су те 2016. подржали наше пројекте
стављајући нам до знања да верују у
нас. 18 месеци касније доказујемо
да их нисмо изневерили  поручио је
градоначелник Владимир Санадер.
Он је додао да ће базен омогућити
развој пливачког и ватерполо спорта
у граду и да ће бити нови сегмент у
туристичкој понуди града. Такође,
истакао је да је част бити градона
челник једног овако успешног града
у којем се отварају капитални про
јекти.

Владимир Санадер

Владимир Санадер захвалио се
министру Браниславу Недимовићу
који је активно учествовао у завршет
ку овог пројекта. Такође, захвалио се
и Министарству трговине и туризма
које је у два наврата финансијски
помогло изградњу базена, али и
министру Вањи Удовичићу који је овај
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Отварање у присуству министара и представника локалне самоуправе

пројекат представљао по целој Срби
ји као пример какви базени треба да
се граде и на који начин.
Санадер се захвалио и пројектанту,
као и извођачима радова на одлично
обављеном послу, али и његовим
сарадницима и јавним предузећима
који су изнели велики део посла. Он је
поручио да Митровчани треба да буду
поносни на град у којем живе.

Да Митровица добије модеран
базен, изграђен по највишим стандар
дима, помогла је и Влада Републике
Србије.
Расим Љајић је изразио је задо
вољство што је присуствовао овој
свечаности и упутио честитке за реа
лизацију овог пројекта. Он је додао да
спорт и туризам врло често иду зајед
но, да они не представљају само

Чуда су могућа
Бранислав Недимо
вић, некадашњи градо
начелник Града Срем
ска Митровица, данас
министар пољопривре
де, покренуо је идеју о
реализацији градског
базена.
Он је рекао да су
људи неколико децени
ја сањали о овоме.
 Пре или касније,
чуда су могућа. Ово су
људи сањали пар деце
нија. Многи су то све и
Александар Гавриловић и Бранислав Недимовић
оспоравали, али сада
само их уверили у супротно – нагласио испратио први скок деце у овај базен.
је министар Недимовић, а Александар Захваљујем се господину Недимови
Гавриловић, тренер Пливачког клуба ћу, јер без њега од ове приче не би
„Сремска Митровица” захвалио се у било ништа. Захваљујем му се у име
садашње генерације пливача, али и
име свих пливача.
 Већу трему нисам имао ни као так будућих генерација – додао је Гаври
мичар, ни као тренер, већ кад сам ловић.

забаву, разоноду и рекреацију, већ да
треба да буду у функцији развоја ове
земље. Љајић је поручио Митровча
нима да овај град има чиме да се
поноси, али и да ће овакве инвести
ције привући и инвеститоре да више
улажу у смештајне капацитете, јер је
то предуслов за развој туризма.
Вања Удовичић, истакао је да је
посебно срећан, што након две годи
не и почетне идеје тадашњег градо
начелника Бранислава Недимовића
данас има прилику да присуствује
отварању базена.
Према његовим речима, Бранислав
Недимовић био је децидан у идеји да
грађанима Сремске Митровице пружи
адекватне услове за бављење рекре
ативним и професионалним спортом.
Министар Удовичић је додао да је
митровачки базен најсавременији и
енергетски најефикаснији, не само у
Србији, а који ће служити свим грађа
нима и будућим шампионима.
Овим показујемо да је, када довољ
но верујте у своје снове и циљеве,
све то достижно, поручио је Удови
чић.
За ову инвестицију, из градског
буџета уложено је око два милиона
евра, а из буџета Владе Републике,
односно Министарства трговине,
туризма и телекомуникација и Мини
старства омладине и спорта издвоје
но је око 20 милиона динара.
Сања Станетић
Фото: Владимир Цуцанић
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МИТРОВДАН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Прослављен Дан града
и градска слава

Г

радска слава Митровдан обеле
жена је у среду, 8. новембра у
Сремској Митровици целоднев
ним програмом.
У Саборном храму Светог велико
мученика Димитрија служена је света
архијерејска литургија, којој су прису
ствовали представници локалне
самоуправе, на челу са градоначел
ником Владимиром Санадером, као и
велики број грађана. Након сечења
славског колача формирана је литија
која је прошла центар града. Тради
ционално, црквено обележавање
Митровдана завршено је молитвом
испред базилике Светог великомуче
ника Димитрија за Сремску Митрови
цу и њене грађане, као и за сваку

кућу која слави овог свеца.
У оквиру прославе Дана града, дан
раније, 7. новембра, у Саборном хра
му Светог Димитрија одржана је све
чана академија.
Пријем за госте из јавног, политич
ког, културног и привредног живота
Срема 8. новембра у Градској кући
приредио је митровачки градоначел
ник Владимир Санадер, а потом је
уследила свечана седница Скупшти
не Града Сремска Митровица на којој
је уручена Новембарска награда и
Плакете града.
Награде је уручио председник Скуп
штине Града Томислав Јанковић.
Овогодишња Новембарска награда
припала је Драгану Милошевићу из

Томислав Јанковић

Мачванске Митровице, док су Плаке
те града уручене Бродоградилишту
Вахали из Засавице и Александру
Ковачевићу из Сремске Митровице.
Градоначелник Владимир Санадер
поздравио је присутне и честитао
добитницима признања.
 Желели смо да окупимо све наше
пријатеље, градове побратиме, при
вреднике представнике републичких,
покрајинских институција и јавних
предузећа  то су све људи који зајед
но са нама граде један нов и модеран
град као што је Сремска Митровица.
Пре годину дана за Дан града сам
најавио завршетак великих пројеката,
затвореног базена и подвожњака.
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Свечаност у Градској кући

Пре годину дана за
Дан града сам најавио
завршетак великих
пројеката, затвореног
базена и подвожњака.
Срећан сам што
смо успели то да
завршимо. Искрене
честитке упућујем
добитницима
овогодишњих
признања, рекао је
градоначелник
Санадер

Концерт
На Градском тргу у
Сремској Митровици,
8. новембра, концерт
је одржао Жељко Јок
симовић. Више хиља
да Митровчана ужи
вало је у познатом
репертоару његових,
али и песама других
домаћих певача и
бендова.
Бесплатан концерт
за Митровчане дар је
ком па ни је
Ми трос
Флајшварен.

Сечење славског колача

Срећан сам што смо успели то да
завршимо. Искрене честитке упућу
јем добитницима овогодишњих при
знања – рекао је градоначелник
Санадер.
Председник Скупштине Града
Сремска Митровица Томислав Јанко
вић, приликом обраћања, подсетио је
госте на историју града.
 Наш град има богату историју, али
не тако дугу традицију грађанске,
комуналне и локалне самоуправе.
Тек су у другој половини 19. века

створени услови да грађани форми
рају цивилне органе власти. Тада су
Митровчани одржали прве изборе и
то баш 8. новембра, 1871. године.
Десет година касније, изабран је први
градоначелник Сремске Митровице
Ћира племенити Милекић. Митрови
ца је пролазила кроз тешке тренутке,
а један од њих био је када је суспен
дована Градска самоуправа и када су
фашисти преузели контролу над гра
дом. Имала је Митровица и лепих
тренутака. Тако је 1. новембра 1918.
године формирано Народно веће које
је преузело власт у граду, а 3. новем
бра исте године је војска донела дуго
очекивану слободу. Још један догађај
из митровачке историје сија најсјајни
јим светлом. То је дан када су припад
ници Народноослободилачког покре
та протерали фашисте из града 1.
новембра 1944. године. Све у свему,
Митровица је увек успевала да иска
же своје предности и свој посебан дух
– подсетио је Јанковић.
У вечерњим часовима, велики број
Митровчана је уживао у концерту
Жељка Јоксимовића, а догађаји веза
ни за обележавање Дан града, наста
вљају се и током новембра.
С. Станетић
Фото: В. Цуцанић
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КОЛЕКТИВНО ВЕНЧАЊЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Љубав славило 15 парова
К
олективно венчање уп
риличено је 11. новем
бра у Градској кући у
Сремској Митровици, а суд
боносно „да“ изговорило 15
парова.
Овој свечаности су при
суствовали
представници
локалне самоуправе, поро
дице, пријатељи и кумови
младенаца, а младенцима
је честитке упутио је градо
начелник Сремске Митрови
це Владимир Санадер.
- У оквиру Новембарских
дана, трећу годину заредом
организујемо
Колективно
венчање. Ово је заиста лепа
манифестација на којој се
мало развеселимо, опусти
мо. Наша тежња је управо
да се склопи што више бра
кова, а да се из тих брако
ва роде деца. Ми смо ту да
за ту децу радимо. Желим
им пуно среће и успеха у
заједничком браку и надам
се да ћемо следеће године
имати још више пријавље
них - рекао је градоначелник
Санадер, а потом младенци
ма уручио ваучере за путо
вања, као поклон од Града.
Након венчања, уследио
је први плес младенаца, а

Младенци
На колективном венчању
брак су склопили: Светозар
Чизмаревић и Јована Стани
шић, Игор Весић и Данк а
Лукетић, Предраг Крајновић и
Војислава Стојковић, Дарко
Перић и Тамара Каралић,
Перица Рикић и Станислава
Марковић, Недељко Тубоњић
и Љубица Машић, Дејан Рајц
и Данијела Миливојевић,

Сандро Бегановић и Јована
Абрамовић, Мирко Лукић и
Ивана Врховац, Жељко Лејић
и Снежана Петровић, Слобо
дан Стефановић и Марика
Барић, Драган Антонић и
Сања Станковић, Радослав
Божић и Драгана Живановић,
Дарко Лукић и Милена Нико
лић, Моутих Алброуби и Сла
ђана Крстоношић.

потом и честитке њихових
најближих. Младенци су се
потом уз трубаче упутили на
Трг Ћире Милекића, где су
новопечене младе бацале
букете.
Осмех на лицима мла
денаца нам је рекао више
од речи али ми смо их ипак
питали како су задовољни
организацијом венчања.
Како кажу Светозар и Јова
на Чизмаревић из Лаћарка,
одушевљени су организа
цијом венчања, само речи
хвале за оне који су све тако
лепо организовали.
Своје одушевљење није
могао да сакрије ни пар
Недељко и Љубица Тубо
њић из Старе Пазове, који
су се први пријавили. Како
кажу свима би препоручили
да се пријаве на колектив
но венчање, како би следе
ће године што више парова
могло да доживи и осети оно
што су они данас.
Захвалност Граду Срем
ска Митровица на органи
зацији упутио је пар Дарко
и Тамара Перић из Салаша
Ноћајског. Како кажу, поред
добре организације и атмос
фера је била дивна јер је
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ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ, ДОБИТНИК НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ

Признање за хуманост

К

У оквиру
Новембарских
дана, трећу
годину заредом
организујемо
Колективно
венчање. Ово
је заиста лепа
манифестација
на којој се мало
развесели
мо, опустимо.
Наша тежња
је управо да
се склопи што
више бракова,
а да се из тих
бракова роде
деца, рекао је
градоначелник
Владимир
Санадер
било толико парова. А мла
да Тамара каже да је посеб
но задовољна фризуром,
шминком и венчаницом.
Подсетимо, као и сваке
године, тако су и ове годи
не младенци од Града на
поклон добили викенд путо
вање, а младама су биле
обезбеђене
венчанице,
букети, фризура и шминка.
С. С. и С. К.
Фото: В. Ц.

омисија за призна
ња Скупштине Града
Сремска Митровица,
као овлашћено радно тело,
на седници одржаној 31. ок
тобра, предложила је да се
Новембарска награда за те
кућу годину додели Драгану
Милошевићу из Мачванске
Митровице.
Драган Милошевић је у
Сремској Митровици завр
шио Медицинску школу, а
сада је запослен у Минхе
ну, међутим, свој град, није
заборавио. Поред донација
Општој болници у Сремској
Митровици, Милошевић је
хуманитарни обухват про
ширио и на Школу за основ
но и средње образовање
„Радивој Поповић“ из Срем
ске Митровице, Црвени
крст Сремска Митровица,
Месну заједницу Мачван
ска Митровица и школу у
Мачванској Митровици. До
нацијама и хуманитарним
акцијама бави се преко 20
година.
- Завршио сам Средњу
медицинску школу 1976. го
дине у Сремској Митровици
и након тога сам отишао у
Љубљану, где сам провео
14 година. Из Љубљане од
лазим за Минхен и тамо жи
вим од 1995. године. Већ 22
године радим као медицин
ски техничар у болници чији
је примарни рад ортопеди
ја. На почетку рада, видео
сам да се у болници нала
зи много материјала који је

Кошаркашки
мостови
Милошевић је и органи
затор спортске манифе
стације која има хумани
тарни карактер. У питању
је интернационални тур
нир у кошарци. Он се одр
жава у Словенији, Хрват
ској, Минхену и Сремској
Митровици.
- На турниру, поред моје
донације, сваки учесник да
одређени новчани износ,
колико ко хоће, а укупно
нас је око педесетак чла
нова. Функционишемо јако
лепо. Наше дружење сам
назвао „Градимо мостове“
– поручио је Милошевић.

Хуманитарац Драган Милошевић

Већ 22 године радим као медицин
ски техничар у болници чији је при
марни рад ортопедија. Видео сам
да се у болници налази много мате
ријала који је скоро нов и функцио
налан, а који њима није од користи.
Онда сам полако почео тај мате
ријал да прикупљам и да доносим
у Сремску Митровицу. Тако је све
кренуло
скоро нов и функционалан,
а који њима није од користи.
Онда сам полако почео тај
материјал да прикупљам и
да доносим у Сремску Ми
тровицу. Тако је све крену
ло. Било је мањих и већих
донација, али када се уве
рим да те донације стижу
на право место, до крајњег
корисника, то човеку даје
силу да иде напред – рекао
је Милошевић и додао да је
веома почаствован и ганут
што је добио Новембарску
награду, али и да наставља
и даље оно што је радио

протеклих година, а то је ху
манитарни рад.
Каже, да није водио нов
чану статистику колико је
помогао. Помаже колико
год може и на разне начине,
кроз гардеробу, новац, орто
педска помагала, спортску
опрему...
Једна од многобројних до
нација прошле године била
је донација Општој болни
ци у Сремској Митровици у
виду ортопедских помагала,
која је пристигла у вредно
сти од 6.000 евра.
С. Станетић
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Бојана Брекић,
мала градоначелница
Биће тешко
водити град.
За почетак
ћемо обићи све
школе, вртиће
и јаслице
и питаћемо
васпитачице и
учитељице
да ли их деца
слушају и да
ли треба нешто
да поправимо,
рекла је мала
градоначелница
Бојана Брекић

У

оквиру
„Новембар
ских дана“, већ трећу
годину заредом Град
Сремска Митровица, одно
сно Градска управа за обра
зовање расписала је конкурс
за ученике других разреда
основних школа на тему
„Имам право да маштам – ја
сам градоначелник.“
Ове године победио је рад
осмогодишње Бојане Бре
кић, ученице другог разре
да Основне школе „Слобо
дан Бајић Паја“ из Сремске
Митровице.
Бојану су потом, 10.
новембра у Градској кући
примили начелница Градске
управе за образовање Мир
јана Пјевац и градоначелник
Владимир Санадер, са којим
је разговарала о томе шта
ће радити у граду у наредом
периоду.
- Биће тешко водити град.
За почетак ћемо обићи све
школе, вртиће и јаслице и
питаћемо васпитачице и учи
тељице да ли их деца слу
шају и да ли треба нешто
да поправимо. Такође ћемо

Два градоначелника

питати децу какав им је ручак
и доручак у вртићу, да ли им
је топло и да ли су им удобни
креветићи. Ја бих направила
више играоница, али да се
не плаћају, да људи не тро
ше плату. У посластичарни
цама би колачи и сладоледи
били бесплатни за одрасле
и за децу – рекла је мала
градоначелница Бојана Бре
кић и додала да јој није било
тешко да напише рад.
Прва заједничка одлука
коју су донели градоначел

ник Владимир Санадер и
мала градоначелница Боја
на Брекић, јесте да откажу
контролни задатак који је
тога дана био у плану.
- Мала градоначелница
је свој посао схватила врло
озбиљно од самог почет
ка. Она ће се да потруди
побољша услове у школа
ма и вртићима како би деци
било лепо. Нас двоје смо
овде због деце, да будућ
ност коју наша деца треба
да имају у граду градимо

Градоначелница Бојана
Када бих ја била градона
челница увела бих нова пра
вила:
- са мном у Скупштини
радила би деца, ми бисмо
наредили одраслима да они
мало слушају нас.
- ми бисмо уместо кладио
ница и кафића отворили
играонице, спортске терене,
посластичарнице где би
колачи и сладоледи били
бесплатни за сву децу.

- Направили бисмо играли
ште за сваку улицу посебно.
У школу бисмо ишли стално
пре подне, да бисмо имали
више времена за дружење и
играње.
Ово су неке ситнице које
бих ја променила. Ако будете
гласали за мене усвојићемо
и ваше предлоге у корист све
деце.
Ваша будућа


градоначелница
Бојана Брекић

заједно. Заправо смо овим
конкурсом хтели да покаже
мо да свет остаје на мла
ђима и то је суштина овог
посла којим се ми градона
челници бавимо - да радимо
за добробит наших грађана,
да стварамо боље услове за
будућност и да свака гене
рација лепше и боље живи
у нашем граду – поручио је
Санадер.
ачелница
Градске
управе за образовање
Мирјана Пјевац иста
кла је да је пристигло пре
гршт радова, а да је комиси
ја имала јако тежак задатак,
да одабере најбољи од нај
бољих радова. По завршет
ку конкурса, 3. новембра,
одлучили су се да то буде
управо Бојанин рад.
Родитељи мале градона
челнице Зорица и Милорад
Брекић, присуствовали су
Бојанином првом радном
дану у Градској кући, зајед
но са Бојаниним учитељем
Миодрагом Јолићем.
С. Станетић
Фото: В. Цуцанић
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Највећа перионица
веша на Балкану
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Дан просветних
радника
Дан просветних радник а ОШ „Бошко
Палковљевић Пинки“ из Старе Пазове обе
лежен је свечаном академијом синоћ у
позоришној сали. Ученици су са својим
наставницима припремили програм, који је
био посвећен неговању традиције и срп
ског језика, јер се ове године обележава
230 од рођења Вука Стефановића Караџи
ћа, 250 година од рођења Филипа Вишњи
ћа и седам векова манастира Троноша.
Ово је била четврта година заредом да се
у школи Пинки за дан просветара припре
ма свечани програм а директорка Зорица
Јовичић је нагласила, како су просветари
вечити оптимисти и да је ово племенита
професија. Празник је колегама честитао и
бивши директор ове установе Милан Пре
дојевић а програму присуствовали бројни
гости, представници јавних и васпитно –
образовних установа, родитељи, ученици.

Родитељи
као наставници

П

ресецањем врпце свечано је
отворена нова фабрика за пра
ње веша у Старој Пазови, која би
до краја месеца требала да запосли
око педесеторо људи. Према речима
надлежних, када новоотворена фабри
ка „Бела Хармонија“ оствари свој пуни
капацитет, очекује се да ће посао про
наћи 200 људи. Највећа индустријска
перион
 ица веша на Балкану дневно
тренутно опере четири тона веша, а
пројектовани капацитет је 20 тона
дневно. Бави се прањем веша за бол
нице, и хотеле, простире се на 3.500
квадрата. Планирано је проширење за
још 2.500 квадрата и проширење капа
цитета на 40 тона веша дневно, чиме
би постала највећа перионица у Југои
сточној Европи.
Ова делом италијанска инвестиција
вредна је шест милиона евра. Свеча
ном отварању присуствовали су, поред
представника фабрике, представници
покрајинске владе и министар привре
де Горан Кнежевић, као и руководство
општине Стара Пазова на челу са
председником општине Ђорђем Ради
новићем. Остварена инвестиција пред
ставља прави пример успешне сарад
ње српско - италијанске привреде под
сетио је ресорни министар и истакао
да на територији Србије послује око
600 италијанских компанија, међу који
ма и ова у Старој Пазови, које су у
Србију уложиле две милијарде евра и
запослиле око 20 хиљада људи.
Пуштајући у рад перионицу министар
привреде Горан Кнежевић је рекао да
му је посебно задовољство што је она
део групације из Италије, земље са

којом, како је навео, Србија има сјајне
политичке и економске односе.
-Италија је један од наших највећих
спољнотрговинских партнера. Прошле
године је трговинска размена била на
нивоу од 3,7 милијарди долара. Итали
јански инвеститори уложили су у Срби
ји више од две милијарде евра, имају
око 600 фирми које запошљавају више
од 20.000 људи. Уверен сам да ће у
наредном периоду наша сарадња бити
још снажнија, боља и већа, рекао је
Кнежевић.
Први секретар амбасаде Италије
Матијас Калаиваз приметио је да се
данас слави и пријатељство две
земље, али и повећавају инвестиције у
Србији. Како је рекао, трговински одно
си две земље су веома развијени, па је
тако „Италија већ други трговински
партнер Србије и жели да настави да
напредује”.
Министар Кнежевић је подсетио да је
Србија на последњој Дуинг бизнис
листи Светске банке, која земље ран
гира према лакоћи пословања, напре
довала четири места и нагласио да
Влада Србије ради на законодавним
активностима и даљим реформама од
којих очекује да ће сврстати Србију у
првих 30 земаља на тој листи. Према
његовим речима, Влада Србије ради и
радиће и даље на побољшању послов
ног амбијента, како би инвеститори
долазили у још већем броју, отварали
фабрике и запошљавали људе. Проје
кат „Бела Хармонија“, додао је, само је
још један добар пример у пракси и како
држава жели да помогне инвестиција
ма.

Поводом 8. новембра, Дана просветних
радник а запослени у старопазовачкој
Основној школи „Симеон Араницки“ дошли
су на идеју да поменути датум обележе
несвакидашњом акцијом. Свако дете на
тренутак је пожелело да има нову учите
љицу или да промени свог предметног
наставник а. Ученици Основне школе
„Симеон Араницки“ у Старој Пазови на Дан
просветних радника имали су чак две учи
тељице, с обзиром да су се у њиховим
улогама нашли родитељи ђака. Они су на
један дан имали прилику да провере у
каквом су положају просветни радници у
раду са сопственом децом. Учитељи и
наставници у овој школи истичу да је
похвално то што се акцији одазвао велики
број родитеља, а истом су обухваћени уче
ници нижих и виших разреда.

Највећа оцена
за Техничку школу
До краја ове године завршава се први
петогодишњи циклус у којем би кроз споља
шњу проверу квалитета рада требало да
прођу све предшколске установе, основне и
средње школе у Србији. Већина школа на
територији општине Стара Пазова прошла
је процес екстерне евалуације прошле
године. Само једна школа је добила двојку,
а две највишу оцену. Четворку, највишу оце
ну, добила је и Техничка школа у Старој
Пазови, у којој је спољашње вредновање
извршено у октобру ове године. Екстерна
комисија за евалуацију обишла је учионице
и кабинете у којима се изводи настава,
школску радион
 ицу и ученике на пракси у
фирмама и кооперативно образовање, као
модел дуалог образовања, такође је оце
њено високом оценом. Спољашње вредно
вање рада извршено је прошлог месеца и у
ОШ „Пинки“ у Старој Пазови, која је према,
за сада незваничним информацијама, тако
ђе добила највишу оцену. Од девет основ
них школа, у Општини Стара Пазова још
нису оцењене две, новобановачка и „Чме
лик“ у Старој Пазови, предшколска устано
ва Полетарац и ШОСО „Антона Скала“.
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Још 250 домаћинстава
добија воду

250 домаћинстава, међу којима и неко
лико привредних субјеката, у нових шест
улица у Војки, моћи ће следеће године да
се прикључи на јавни систем водоснабде
вања захваљујући покрајинској влади и
Општини Стара Пазова који су за изградњу
додатних 3,5 километара водоводне мреже
у оквиру четврте фазе радова определили
21,5 милион динара. Подсећамо, у прве
две фазе изграђен је бунар, потисни цево
вод и близу шест километара дистрибутив
не мреже што је коштало око 29 милиона
динара, а овим радовима обезбеђено је
снабдевање водом јавних објеката у цен
тру насеља и појединих домаћинстава у
пет улица. Иако је стотинак од укупно 250
домаћинства издвојило 280 евра и прешло
на јавни систем водоснабдевања, надле
жни тврде да је та бројка недовољна да би
се приступило трећој фази радова - изград
њи резервоарског простора и третмана
воде са пратећим објектима. До сада је у
реализацију ове значајне инвестиције уло
жено преко 50 милиона динара.

СТАРА ПАЗОВА

Превоз ђака

Конкурс за регресирање трошкова прево
за студената и ученика средњих школа Оде
љења за друштвене делатности Општине
Стара Пазова, за који је локална самоупра
ва из општинског буџета издвојила 45 мили
она динара, продужен је до 1. децембра.
Превоз ученика пазовачких средњих школа,
општина регресира са 80 одсто, ученика и
студената који путују у друге градове са 40
одсто. У току је и конкурс за регресирање
трошкова превоза студената у међумесном
саобраћају за школску 2017/2018. годину, а
средства за ове намене, милион и 205
хиљада динара обезбедила је Аутономна
покрајина Војводина. Право да конкуришу
имају студенти који имају пребивалиште на
територији општине Стара Пазова, који сва
кодневно путују на међумесној релацији од
места становања до високошколских уста
нова и ако нису корисници смештаја у сту
дентским центрима. Услов је и да се школу
ју на терет буџета, да први пут уписују
годину студија и да нису корисници студент
ских стипендија и кредита. Овај конкурс је
отворен до 24.новембра.
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НОВА ИНВЕСТИЦИЈА У НОВИМ БАНОВЦИМА

Модеран изглед
центра села

Будући изглед Нових Бановаца

Т

оком 2015. године Светосавска ули
ца у Новим Бановцима, која чини
жилу куцавицу овог дела Подунавља,
реконструисана је у дужини од 340 метара,
у оквиру прве фазе радова на рекон
струкцији центра, за живот све популар
нијег и модернијег насеља. Радови прве
фазе који су, поред реконструкције саобра
ћајнице, подразумевали и уређење слобод
них површина, партерно уређење и форми
рање нових зелених површина, изградњу
недостајућих паркинг места, бициклистичке
и пешачке стазе, нових аутобуских стајали
шта и ниша, замену електричних стубова,
уређење сливника, замену азбестних цеви,
поплочавање прилазних стаза бехатон пло
чама, потпуно су променили изглед овог
дела насеља.
Општина Стара Пазова је за прву фазу
радова из свог буџета издвојила преко
30 милиона динара, захваљујући чему су
Нови Бановци и по уређености потврдили
епитет у свом називу, доносећи услове за
знатно квалитетнији и комфорнији живот
својих мештана.
Потписивањем уговора о додели сред
става за суфинансирање пројеката и изво
ђењу радова на реконструкцији, обезбеђен
је неопх одан новац и одређене обавезе у
циљу реализације, чиме су се стекли усло
ви да се у најскоријем року крене са послом
око предвиђеног уређења у оквиру друге
фазе. Уговор је у име Општине Стара Пазо
ва, у Министарству привреде у Београду
потписао Милан Беара, заменик председ
ника Општине Стара Пазова.
- Радови на уређењу центра Нових Бано
ваца, односно друге фаза реконструкци
је центра, подразумева уређење Школске
улице према спусту ка Дунаву и простора
код храма Св. Василија Острошког и Дома
културе, који су свакако централни део
насеља, које се све више шири. Поно
сни смо што смо веома близу раније
зацртаног циља да се и Нови Бановци
придруже другим уређеним местима наше

Милана Беара на
потписивању уговора
Општине, и са овим радовима придружимо
актуелним реконструкцијама у Старој Пазо
ви, нагласио је након потписивања уговора
заменик председника Општине.
Вредност друге фазе радова је више од
50,5 милиона динара са ПДВ-ом. Општина
Стара Пазова је буџетским средствима за
ову намену обезбедила преко 30 милио
на динара, чиме је на себе преузела оба
везу регулисања ПДВ-а за целу инвестици
ју. Остатак од 20,5 милиона динара (без
ПДВ-а) обезбедило је Министарство
привреде кроз пројекат „Подршка разво
ју локалне и регионалне инфраструктуре“.
Према унапред припремљеном пројекту у
оквиру друге фазе биће извођени радови
на архитектонском уређењу платоа, рекон
струкција постојећих саобраћајница, заме
на јавне расвете, неопходни радови на
канализацији као и други спољни радови
на уређењу овог дела Нових Бановаца,
односно простора где се налазе неке од
најзначајнијих институција као што су Дом
здравља, основна школа, Дом културе и
православни храм Светог Василија Остро
шког.
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СТАРА ПАЗОВА

Помоћ Покрајине

била је др Татјана Јоцовић, која је промови
сала књигу „Како бити здрав и срећан“.
Посела, која се организују већ две деценије
имају за циљ да афирмишу особе са инва
лидитом, да их едукују, али и забаве, јер за
многе је ово једини излазак и дружење са
другима, што свакако доприноси њиховом
квалитетнијем животу. Председник Савета
МЗ Стара Пазова Борис Бабик је честитао
на јубилеју, пожелевши члановима да се и
надаље овако окупљају и упознају међу
собно.

МАТИЦА СЛОВАЧКА
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број који је назначен у решењу Пореске
управе за 2016. годину, али као „прима
лац“ треба да назначе – Буџетски фонд за
воде АП Војводине. Број жиро-рачуна
(840-741565843-24) и позив на број остају
исти.

ТРИБИНА

Православље
и страх

Монографија
Председник Покрајинске владе Игор
Мировић примио је делегацију Савеза
параплегичара и квадриплегичара Војводи
не са којом је разговарао о могућностима
подршке у раду те организације. У разгово
ру је истакнуто, да је у циљу побољшања
положаја параплегичара и квадриплегича
ра у Војводини, неопх одан континуитет у
подршци програмских активности Савеза,
међу којима су, између осталог, значајне
спортске активности као вид рехабилита
ције и рекреац
 ије инвалида. Председник
Мировић је истакао да ће Покрајинска вла
да подржати организовање традиционал
них покрајинских спортских игара парапле
гичара и квадриплегичара које ће бити
одржане наредне године. Реч је о три деце
није дугој спортској манифестацији, значај
ној како за психо-физичку рехабилитацију
инвалида, тако и за скретање пажње јавно
сти на ову област. На састанку су чланови
Савеза параплегичара и квадриплегичара
Војводине изнели идеју о оснивању кровне
организације, која би на нивоу покрајине
окупила удружења и организације особа са
инвалидитетом и заступала заједничке
интересе у остваривању права инвалида. У
делегацији Савеза параплегичара и ква
дриплегичара Војводине били су председ
ник Савеза Стеван Луковњак, секретар
Савеза Александра Мања и чланови
Управног одбора Јосип Влчек и Горан Рај
ковић.

ИНИЦИЈАТИВЕ

Повезивање Срба
Заједница Срба из Хрватске и Босне и
Херцеговине организовала је скуп свих
Срба који воде порекло из тих крајева, а
који су због ратних околности живот наста
вили у Срему. Циљ скупа је повезивање и
удруживање свих избеглих и прогнаних
лица са подручја Хрватске и Босне и Хер
цеговине ради решавања бројних пробле
ма са којима се суочавају како у Хравтској
и БиХ, тако и у Републици Србији. Скуп се
одржао у недељу, 12. новембра у Позори
шној сали у Старој Пазови и у биоскопској
слали у Новој Пазови. Окупљенима су се
обратили представници Заједнице Срба из
Хрватске и Босне и Херцеговине, као и
представници различитих избегличких
удружења.

ЈУБИЛЕЈ

Фениксово посело
У Клубу за дневни боравак у старопазо
вачком парку одржано је Фениксово посе
ло, јубиларно, деведесето. Гост вечери

Управни одбор Месног одбора Матице
словачке разматрао је предлог измена Ста
тута, који се односи на број чланова у Упра
ви Матице словачке у Србији у односу
чланство по местима. Старопазовачки
Месни одбор ће финансијски помоћи сни
мање документарног филма о суживоту
Словака и Срба у Старој Пазови а како је
најавила председница Ана Балаж, до краја
године се очекује и издавање монографије
о школи „Јанко Чмелик“, која је заједнички
пројекат ове две институције. На дневном
реду су биле и припреме за предстојећи
фестивал младих неафирмисаних интер
претатора словачких народних песама, који
ће се одржати у Старој Пазови у недељу,
19. новембра.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Накнада за
одводњавање
Пореска управа Републике Србије под
сећа да од ове године накнаду за одвод
њавање физичких лица утврђују и напла
ћују јавна водопривредна предуз ећа:
„Србијаводе“ и „Воде Војводине“ . Наиме,
Законом о изменама и допунама Закона о
водама прописано је да се јавном водо
привредном предузећу поверавају посло
ви обрачуна и задужења обвезника плаћа
ња накнаде за одводњавање, које је до
ступања на снагу овог Закона обављала
Пореска управа.
За све информације у вези са накнадом
за одводњавање, укључујући податке о
стању дуга, решењима и осталим питањи
ма, власници и корисници земљишта на
територији Републике Србије треба да се
се обрате јавно водопривредним предузе
ћима.
На територији Аутономне покрајине
Војводинe могу да се обрате корисничком
сервису „Воде Војводине“ и то радним
данима од 7.00 до 15.00 часова, на тел.
0800/21-21-21, затим 021/488-15-39 и
021/488-14-34, или на мејл: korisnik@vode
vojvodine.rs.
Захтев за издавање потврде може се
послати на мејл: potvrde@vodevojvodine.
rs, затим на поштанску адресу „ Воде Вој
водине“, Булевар Михајла Пупина бр. 25,
Нови Сад или предати лично на писарни
ци „Воде Војводине“ у Новом Саду. Обра
зац захтева за издавање потврде о стању
накнаде за одводњавање за физичка лица
може се преузети са сајта „Воде Војводи
не“ – www.vodevojvodine.com.
Обвезници накнаде за одводњавање
који желе да уплате накнаду пре доста
вљања решења за 2017. годину могу то да
учине на исти уплатни рачун и позив на

Српска православна црквена општина у
Новој Пазови организовала је духовну три
бину - предавање на тему „Православни
одговор на претеране бриге и страхове“.
Предавач је био др Милош Весин, профе
сор Богословског факултета у Либертвилу.
Протојереј - ставрофор Милош Весин је
студије теологије завршио у Луцерну а док
торирао психологију у Лондону. Аутор је
значајних издања из области психологије и
теологије а предавач је на многим трибина
ма и и универзитетима широм Америке,
Канаде и Европе. Предавање се одржало
у суботу, 11. новембра у Биоскопској сали у
Новој Пазови.

ЦРВЕНИ КРСТ

Зависност
од интернета

У просторијама Црвеног крста Стара
Пазова одржан је први, иницијативни, рад
ни састанак са представницима свих основ
них и средњих школа на тему „Превенција
зависности од интернета“. На састанку чији
је циљ била анализа досадашњих активно
сти у школама на поменуту тему као и дого
вор о будућој сарадњи на стварању пројек
та и његовој реализацији присуствовало је
25 представника, школа, Центра за соци
јални рад и Црвеног крста Стара Пазова.
Важност третиране теме је мобилисала све
присутне да изађу са конкретним предлози
ма, идејама али и да понуде своју сарадњу
како у стварању пројекта тако и у његовој
реализацији.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Усвојен деветомесечни
извештај о буџету

Седница Општинског већа Рума

И

звештај о деветомесеч
ном извршењу општин
ског буџета усвојен је
на седници Општинског већа
Рума која је одржана 10.
новембра.
Према образложењу Биља
не Дамљановић, шефице Оде
љења за финансије, привреду
и пољопривреду укупно пла
нирани приходи и примања,
као и расходи и издаци буџе
та за ову годину износе нешто
преко 2,2 милијарде динара.
– За девет месеци укупни
приходи и примања са неутро
шеним средствима из прошле
године износе 1,28 милијарди
динара и тако је план оства
рен са 56,68 процената, док су
укупни расходи и издаци мили
јарду и 85 милиона динара,
што је реализација планира
них расхода од 48 процената.
У структури прихода, највише
се у буџет слило од пореза на
доходак, добит и капиталне
добитке – 38,8 одсто, потом
трансфера са виших нивоа
власти око 25,2 и од пореза
на имовину 16,36 процената –
објаснила је Биљана Дамља
новић.
– Ако поредимо са извешта
јем за шест месеци, када је
приход био 901 милион дина
ра, у овом трећем тромесечју
планирани приход је нешто
мањи, али морамо истаћи да
је реч о летњим месецима и
одморима, то је на неки начин
било и за очекивати. Очекујем
да ће приход бити знатно већи

у последњем кварталу и убе
ђен сам, имајући у виду и тре
нутне приливе, да ћемо оства
рити ту приходну страну онако
како је желимо, значи око 1,9
милијарди динара – указао је
Слађан Манчић, председник
румске општине.
Неколико одлука на овој сед
ници Општинског већа тицало
се и доношења решења о упо
треби средстава текуће буџет
ске резерве - у износу од два
милион
 а динара за накнаду
штете од уједа паса лутали
ца, а десет милиона динара за
изградњу саобраћајница у три
улице у Буђановцима.
Наиме, за ове намене је

румска општина од Фонда за
капитална улагања Војводи
не добила 46 милиона дина
ра, али су на тендеру понуде
биле знатно више, тако да се
мора додати још десет мили
она динара и расписати нови
тенедер, уговор закључити са
најповољнијим понуђачем до
краја ове године како би радо
ви започели и били завршени
наредне године.
Такође, било је и неколико
измена буџетских апропри
јација везано за обезбеђење
средстава за зараде запо
слених у Завичајном музеју и
Градској библиотеци.
Када је реч о одлуци о утвр

Цивилна
заштита
Чланови Општинског већа су
прихватили и предлог о форми
рању јединица цивилне зашти
те опште намене за територију
румске општине. Како је иста
као Миленко Секулић, члан
Општинског већа, ова одлука
се доноси у складу са одредба
ма Закона о ванредним ситуа
цијама и Статутом Општине.
– Број чланова ове јединице
зависи од величине територије
и процене угрожености, тако да
би ова јединица имала 75 људи
– 30 за град и 45 за села румске
општине. У њој ће бити мушкар
ци и жене старости од 18 до 50
година који су служили цивилни

Миленко Секулић
војни рок, а делују по одлуци
Штаба за ванредне ситуације
румске општине – појаснио је
Секулић.

ђивању просечних цена ква
дратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имо
вину за наредну годину, шефи
ца Одељења за локалну поре
ску администрацију Милева
Ковачевић је образложила да
се поменута одлука морала
донети до 30. новембра.
– Никаквих измена нема,
сем код цене за грађевинско
земљиште у четвртој зони чија
је цена повећана са 580 на 610
динара, што је и у скалду са
ценама на тржишту које пра
ти и одређује пореска управа.
Такође, биће и умањење од
једног процента, за оне који у
наредној години стичу право
на повећање амортизације на
максималних 40 процената –
појаснила је Милева Коваче
вић.
Председник румске општи
не Слађан Манчић је указао
да је боље када се утврде
такви реални износи које гра
ђани могу да плате и да је ово
Одељење једно од најбољих
по свом раду и успешности
наплате.
Донето је и неколико пред
лога одлука о плановима
детаљне регулације радне
зоне у Путинцима којим се
предвиђа велика радна зона,
потом зоне централних садр
жаја у Платичеву за потребе
изградње великог тржног цен
тра, те за „Биоенергану“ у Вог
њу. Планове је радило румско
ЈУП „План“.
С. Џ.
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Борба против корупције

В

ладимир Гак, пред
седник
Општине
Инђија учествовао је
на панелу „Презентације
добре праксе из региона у
борби против корупције“ у
склопу Конференције гра
доначелника или начел
ника и председавајућих
општинских, односно град
ских већа Босне и Хер
цеговине
под
називом
„Превенција и сузбијање
корупције и реформски
процеси у БиХ“.
У својим излагањима у
Сарајеву и Бањалуци, први
човек инђијске општине,
говорио је о системским
решењима која су донеше
на на нивоу локалне вла
сти захваљујући којима је
спречена корупција у јав
ном сектору. Било је речи и
о интерном плану за спре
чавање корупције у јавним
набавкама. Гак је истакао
транспарентност и кон
троле јавних набавки као
важне сегменте у спреча
вању свих облика нерегу
ларности.
Осим превенције коруп

Владимир Гак говорио на панел дискусијма у БиХ

ције, председнике општи
на и скупштина градова
интересовала су искуства
општине Инђија у привла
чењу инвестиција.
- У последњих неколико
месеци уложена су значај
на средства за опремање
индустријске зоне, а колико
је то битно показује пода

так да је у току реализаци
ја седам нових инвестиција
у којима ће посао пронаћи
650 радника - истакао је
Гак.
На конференцији су одр
жани бројни билатерал
ни састанци председника
општине Инђија са пред
ставницима
градова
и

општина из БиХ, на којима
је договорено успоставља
ње сарадње на привред
ном и културном нивоу.
Конференције у Сарајеву
и Бањалуци организовао је
Савез општина и градова
БиХ и Републике Српске уз
подршку мисије ОЕБС-а у
БиХ.
М.Ђ.

СИСТЕМ 48

Почиње изградња бунара

П

очели су радови на
изградњи
недоста
јућег дела водовод
не мреже у Улици Десанке
Максимовић у Инђији. Радо
ве изводи ЈКП „Водовод и
канализација“ којем је тај
посао поверила Општина
Инђија након спроведене
јавне набавке. То је уједно
била и једна од информа
ција са последњег састанка
Система 48 у Инђији, који је
одржан у петак, 10. новем
бра. Из двонедељног изве
штаја „Водовода“ могло се
чути и да у понедељак, 13.
новембра почињу радови
на изградњи батерије буна
ра 24 на инђијском извори
шту.
-Мислимо да ће нас вре
ме послужити и да ће радо
ви на изградњи батерије
бунара бити завршени у
законском року од 105 дана.
У понедељак такође креће
мо и са радовима на изград

Драгољуб Трифуновић

њи стубне, 400-киловатне
трафо станице која је неоп
ходна због даљег, несмета
ног функционисања бунара
чија је иградња у току- иста
као је Драгољуб Трифуно
вић, директор ЈКП „Водовод
и канализација“ у Инђији
и додао да је пре неколи
ко дана расписана и јавна

Душан Лемаић

набавка за избор извођача
радова на изградњи бате
рије бунара 25 у Инђији.
О активностима у прет
ходне две недеље, присут
не на састанку Система 48,
известили су и представни
ци Јавног комуналног пред
узећа „Комуналац“ у Инђији.
На Градској пијаци замење

не су дотрајале сијалице
у оквиру јавне расвете, о
којој брине ЈП „Инђија пут“,
истовремено постављено и
10 нових рефлектора јав
не расвете, на иницијативу
корисника услуга.
Како је потврдио Душан
Лемаић, вршилац дужно
сти директора ЈКП „Кому
налац“, у понедељак, 13.
новембра крећу радови на
замени кровова одређеног
броја тезги на Градској пија
ци, који су оштећени током
невремена које је пре два
месеца погодило подручје
општине Инђија.
-Замена кровова од тако
званог валопласта ради
ће се парцијално, од прве
тезге на Белој пијаци, па и
све остале које се, махом,
налазе у доњем делу пија
це. Сви радови биће завр
шени у року од седам данакаже Лемаић.
М.Ђ.
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С.Ш. „ДРАГИЊА НИКШИЋ“

Превенција

У четвртак, 9. новембра, на Тргу Ћире
Милекића у Сремској Митровици, грађани
су били у прилици да измере крвни прити
сак, преконтролишу шећер у крви, холесте
рол и триглицериде.
Организатор ове акције „Здравље, лепо
та – квалитет живота“ је Средња медицин
ска школа „Драгиња Никишић“.

ВРТИЋ „БУБАМАРА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нови кров

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ВРДНИК

Завршени радови
у Касини

Н
У четвртак, 9. новембра завршени су
радови на санацији крова на објекту Дечи
јег вртића „Бубамара“ у Насељу Матија
Хуђи.
Радове су истог дана обишле заменица
градоначелника Сремске Митровице Све
тлана Миловановић, начелница Градске
управе за образовање Мирјана Пјевац и
директорка Предшколске установе „Пчели
ца“ Мирослава Илијић.
Вредност изведених радова је 2,5 мили
она динара.

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“

Град без отпада

У оквиру пројекта Светска знања за раз
вој младих, 4. и 5. новембра на Авали је
представљен пројекат Град без отпада
који су креирале учеснице овог пројекта из
Сремске Митровице Ивана Динчић, Анђела
Добраш, Ивана Ердеји и Андреа Томић, уз
помоћ и подршку ЈКП „Комуналије“.
Пројекат је успешно представљен и оце
њен као један од неопходних за реализацију
а све у циљу развијања еколошке свести у
нашем граду.
Овакав начин рада на креирању проје
ката, који су од велике важности за град,
учесницама је донео велико искуство, нове
вештине и знања.

15. NOVEMBAR 2017.

акон реконструкције спољашњо
сти зграде Каснина у Врднику,
2015. године, почетком новем
бра текуће године, завршени су и уну
трашњи радови: урађени су подови,
постављена столарија, извршени су
електро – грађевински радови, као и
котларница за грејање на пелет.
За ове радове из Управе за капитал
на улагања АП Војводине обезбеђено
је око 6,5 милиона динара, a из буџета
Општине Ириг око 200.000 динара за
постављање ламината.
Сада се у склопу ове зграде, поред

Месне канцеларије и библиотеке,
налазе и просторије Туристичке орга
низације Општине Ириг.
Палата Касина представља знаме
нитост Врдника. У некадашњој вили
управе рудника мрког угља, временом
је поред библиотеке смештена и про
сторија месне заједнице, а свечана
сала се користи за културне манифе
стације. О вредности и значају зграде
сведочи и чињеница да је сврстана у
споменике културе на простору Сре
ма.
Фото: В. Ц.

ШИД

Регистрација
стамбених зграда

Н

ачелник
општинске
управе
Општине Шид Ромко Папуга, на
конференцији за новинаре која
је одржана прошле недеље 7. новем
бра, информисао је грађане шидске
општине о неопходности регистрације
стамбених јединица. Према његовим
речима, према одредбама Закона о
становању и одржавању стамбених
зграда који је ступио на снагу ове годи
не, у стамбеним јединицима потребно
је да се што што пре одрже скупштине
и изаберу управници. Изабрани управ
ник дужан је да поднесе пријаву за
упис са пратећом документацијом.
 Општинска управа је још од 12. јуна
2017. године, након ступања на снагу
закона, увела регистар зграда. Један
део стамбених јединица се већ реги
стровао. Ради се о стамбеним објек
тима где минимално постоје два стана,
како се у закону и наводи. Дакле, не
ради се о регистрацији приватних кућа

које имају један стан, него само о стам
беним зградама. Знамо да је већина
стамбених зграда у Шиду приватизо
вана, а постоје зграде које су градили
приватни инвеститори. Тако да где год
постоји минимално две стамбене једи
нице, постоји обавеза њиховог уписа у
регистар. Станари су у обавези да иза
беру управника у њима, а након тога
изврше регистрацију до 12. децембра
текуће године, кад истиче рок за реги
страцију  истиче Ромко Папуга.
Постоји неколико могућности за пре
узимање неопходних докумената.
 Једна од могућности је да се доку
ментација преузме преко сајта за при
вредне регистре, а исто то може да се
уради у нашој организационој јединици
која се налази у Улици цара Лазара
број 7 на првом спрату  каже Папуга.
Све додатне информације грађани
Шида могу добити на број телефона
712606.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
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ПЕЋИНЧАНИ У БАЊАЛУЦИ

ДЕЦЕМБАРСКИ
ИЗБОРИ

Представљене лепоте
пећиначке општине

Н

а манифестацији Дани Вој
водине, одржаној у Бања
луци 2. и 3. новембра, у
организацији Туристичке орга
низације Војводине уз подршку
Министарства трговине, тури
зма и телекомуникације Владе
републике Србије и Покрајинске
владе АП Војводине, туристич
ке потенцијале представиле су
туристичке организације из 16
војвођанских општина, међу
којима и Туристичка организаци
ја Општине Пећинци.
Према речима в.д. директора
ТО Општине Пећинци Љубице
Бошковић првог дана манифе
стације на Привредном форуму
остварени су контакти са неко
лико туристичких агенција из
Републике Српске и начињени су
први кораци ка будућој сарадњи,
а бројним грађанима Бањалуке

на тргу Крајина, у оквиру постав
ке Војвођански сокак промови
сан је и туристички потенцијал
наше општине.
Представили смо туристич
ке потенцијале путем слогана
„Упознајте предео где приро
да грли историју“, са посебним
акцентом на објектима народног
градитељства у Огару, Купино
ву и Доњем Товарнику. Драго
нам је да су Бањалучани пока
зали велику заинтересованост
за природне лепоте и култур
ноисторијске вредности наше
општине, а посебно за Специ
јални резерват природе Обедска
бара и Музеј хлеба – истакла је
Бошковић.
На Привредном форуму, у
организацији Привредне коморе
Републике Српске и Привредне
коморе Војводине учествовало
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Проглашена
прва листа

је преко 60 привредника, а на
отварању Форума присутнима се
обратио потпредседник Покра
јинске владе Ђорђе Милићевић
који је истакао да односи између
Републике Српске и Републике
Србије, никада нису били бољи
него што су данас нагласивши
да је то, плод мудре политике
двају државних руководстава,
која успевају да одговоре свим
изазовима и искушењима.
На отварању Форума као и на
конференцији за медије, при
сутнима су се обратили и пот
председница Владе Републике
Српске Сребренка Голић, пред
седник Привредне коморе Вој
водине Бошко Вучуревић, пред
седник Привредне коморе РС
Бошко Ђурић и министар трго
вине и туризма у Влади РС Пре
драг Глухаковић.

Општинска изборна коми
сија Општине Пећинци про
гласила је 8. новембра прву
изборну листу кандидата
за одборнике у Скупштини
општине Пећинци на ван
редним локалним изборима
заказаним за 24. децембар.
За изборну листу која ће на
децембарским изборима на
гласачком листићу бити под
бројем један проглашена
је листа Александар Вучић
 Српска напредна стран
ка  Социјалистичка партија
Србије  Ивица Дачић.
Представници
Српске
напредне странке су испред
коалиције предали листу
јуче у поподневним сатима,
а Општинска изборна коми
сија је наставила са радом
и након провере исправно
сти предате документаци
је и списка гласача који ову
листу подржавају, донела је
решење којим је прогласи
ла изборну листу Алексан
дар Вучић  Српска напред
на странка  Социјалистичка
партија Србије  Ивица Дачић
за листу под бројем један,
чиме су се уједно стекли
услови да ова коалиција име
нује свог представника у про
ширени састав Општинске
изборне комисије.
Све изборне листе које
потврди Општинска изборна
комисија биће објављене на
овом сајту на банеру „Избори
2017“.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

СНС број један на локалним изборима у Пећинцима
Изборна листа Српске напредне странке
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋСРПСКА НАПРЕД
НА СТРАНКАСОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИ
ЈА СРБИЈЕИВИЦА ДАЧИЋ биће под бро
јем 1 на предстојећим локалним изборима
у општини Пећинци заказаним за 24.
децембар, потврдила је синоћ Општинска
изборна комисија Општине Пећинци.
Први човек пећиначких напредњака
Милорад Пантић тим поводом је изјавио да
је то што су кандидати са коалиционе листе
окупљене око Српске напредне странке
први прикупили потписе подршке гласача
јасан показатељ колики углед ова странка
има међу грађанима пећиначке општине.
 Углед СНС међу нашим суграђанима
расте из године у годину, јер ни једног тре
нутка нисмо изневерили поверење које су
нам указали пре четири године. Вршећи
власт нисмо се удаљили од грађана, већ
смо чврсто стојали на земљи радећи са
њима и за њих. Гледали смо се у очи и у
лепим и у тешким тренуцима. Тако ће бити
и овога пута. Изаћи ћемо отворено пред
грађане са резултатима нашег досадашњег

рада, а за будућност нећемо обећавати
куле и градове, већ ћемо изнети јасне и
оствариве планове. Сигуран сам да ће
наши суграђани препознати да са Српском
напредном странком имају сигурну будућ

ност и да ћемо сви заједно победити и на
овим изборима – рекао је Пантић.
Повереништво Општинског одбора
СНС Пећинци
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РЕЧ, ДВЕ СА АНДРИЈОМ МИЛОШЕВИЋЕМ

Ја све радим без императива
Све радим са
љубављу и
позитивном
енергијом.
Публика то
разуме, види
и воли.
Радим без
императива
и волим то
што радим
Андрија Милошевић

У

петак, 10. новембра, на сцени
митровачког Позоришта „Добри
ца Милутиновић“ изведена је
представа „39 степеника“, позоришта
Бошко Буха из Београда. Ово вече обе
лежено је смехом и аплауз има публике
у препуној сали. Представа са рела
тивно оскудном сценографијом и чети
ри глумца, беспрекорно држи пажњу
целим својим током. Маштовит начин
на који су редитељ Владимир Алексић
и глумачка екипа решили сцене и савр
шено темпирано извођење дозвољава
гледаоцима да се у потпуности преба
це у реалност комедије која се одигра
ва пред њима. Глумац Адрија Милоше
вић у представи играо је неколико
ликова.

„39 СТЕПЕНИКА“ У МИТРОВАЧКОМ ПОЗОРИШТУ

Глумци одушевили публику
У представи „39 степеника“ играју
Виктор Савић (Ричард Ханеј), Анаста
сиа Мандић (Анабела Шмит, Памела,
Маргарета) и два комичара који се
током представе трансформишу у неко
лико ликова - Горан Јевтић и Андрија
Милошевић.
Занимљиво је рећи да ова четири
глумца у представи тумаче мноштво
ликова и са неколико реквизита форми
рају различите просторе, предмете и
ситуације.

: Какви су Вам утисци
MМNOVINE
НОВИНЕ:
након представе и каква је митровач
ка публика?
АНДРИЈА МИЛОШЕВИЋ: Публика је
феноменална. Ја то знам, јер гостујем у
Сремској Митровици дуго година и то
сам знао и пре него што смо дошли.
Било је стварно одлично. Ова предста
ва је таква, спектакуларна, ефектна,
динамична.
Да ли Вам је најтеже у представи то
што се трансформишете у неколико
ликова?
Није, то је у представи највећи иза
зов. Кад имаш нешто што ти предста
вља највећи изазов, онда ти то постане
највеће уживање. Ми играмо ову пред
ставу знајући да ће публика увек реаго
вати добро.

Са представе

Прича о 39 степеника старија је од
филма Алфреда Хичкока. Роман овог
назива написао је Џон Бакен, 1915.
године.
Радња комада је једноставна: мушка
рац покушава да помогне жени, агенту,
контраобавештајцу. Када агенткиња
бива убијена, он мора да се бори да
спасе себе и истовремено покуша да
раскринка групу страних шпијуна који
желе да се домогну важне државне тај
не.
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Познато је да је комедија један од
најкомплекснијих и најтежих глумач
ких задатака. Да ли је једноставно
измамити осмех код публике, посеб
но данас у времену у којем живимо?
Тешко је, али ја покушавам. Нећу
скренути са тог пута, јер има толико
негативних појава данас које се форси
рају и онда ја морам да правим неки
баланс.
Ко Вас засмејава у приватном
животу?
Имам доста пријатеља који су духо
вити. Трудим се да будем окружен пози
тивним људима.
Тренутно Вас гледамо у ТВ серији
„Мамини синови“, али и као члана
жирија у емисији „Твоје лице звучи
познато“. Поред тога, ангажовани сте
у бројним представама, али и фил
мовима. Пре неколико година води
ли сте емисију „Сурвајвер“. Певате.
У чему се најбоље сналазите?
У свему. (смех). Ја то радим са таквом
љубављу и позитивном енергијом.
Публика то разуме, види и воли. Ја све
радим без императива и волим то што
радим.
Популарна представа „Певај бра
те“ је уједно и Ваш редитељски деби.
Шта је по Вама теже, бити глумац или
редитељ и у чему више уживате?
Исто је то. И једно и друго тражи
исцрпљујућу енергију. Јесу различити
послови. Редитељ мора да гледа све из
мало ширег контекста, а глумац се бави
једном улогом. Све је то врло слично и
тешко.
Са представама у којима играте,
доста путујете по Србији и регион
 у.
Како оцењујете тренутну ситуацију у
позоришту и култури уопште?
Лоши су, наравно да су лоши. Кад
нема економије, нема ни културе. Кул
тура се увек развија у срединама које су
богате. Она мора да буде нешто што би
требало да одржава дух народа. Мора
да цвета, а да би се то десило, људи
морају да имају новац и плате карту
како би дошли у Позориште. Све је то
симбиоза. Ово је време време полити
ке, политике као бизниса, бизниса као
политике. Култура је генерално, у Евро
пи, у другом плану.
Прошло је више од двадесет годи
на од када сте на сцени. Јесте ли
задовољни оним што сте урадили у
протекле две деценије?
Задовољан сам. Радим свој посао,
имао сам успехе, имао сам неуспехе.
Живиш, радиш и идеш даље.
Какви су Вам пословни планови за
будућност?
У наредном периоду ћу сигурно ради
ти емисију „Изведи ме”, филм „Такси
блуз”, играћу представе и вероватно
још доста тога.
Разговарала:
Сања Станетић

ДА ЛИ ЋЕ БИТИ УКИНУТ ЈУТАРЊИ ВОЗ РУМА – ШИД?

У 6 и 10 за Руму

Како кажу путници, ови што уређују ред вожње треба
ло би да обрате пажњу на време. Воз у четири сата
полази из Руме, што је рано. Али, ако би померили вре
ме поласка било би више путника

П

о новом реду вожње Акционар
ског друштва за железнички пре
воз путника „Србија Воз“ који
ступа на снагу од јануара 2018. годи
не, воз који саобраћа у јутарњим часо
вима од Руме до Шида са поласком у
четири сата биће укинут.
Према незваничним информацијама
разлог укидања воза на тој релацији је
недовољан број путника. Главна мука
путника који свако јутро путују тим
возом јер раде у Шиду је како даље на
посао, ако укину воз?
Према речима путника, Железница
добија довољно средстава од држа
ве, тако да та прича како им се не
исплати није прихватљива. Како још
кажу путници, ови што уређују ред
вожње требало би да обрате пажњу на
време поласка воза. Воз у четири сата
полази из Руме што је рано. Ако би
променили време поласка било би

Послата
петиција
Путници разочарани вешћу да се
укида воз који саобраћа више од 30
година одлучили су се да потпишу
петицију у нади да ће то спречити
укидање воза. Петицију је потписало
32 путника, а петиција је послата
а.д. „Србија Воз“ у Београду.

више путника. Неки путници се снала
зе за превоз на разне начине, иду
колима хитне помоћи, а некад и ауто
стопом. Ова одлука Железнице да се
укине воз довешће до тога да неки
радници остану без посла, а они који
су пред пензијом такође имају про
блем, јер нико им неће дати превреме
ну пензију због тога што немају како да
дођу на посао.
Из разговора са путницима сазнаје
мо да највише има оних који путују из
Руме и Сремске Митровице до Шида, а
углавном су то људи који путују дужи
низ година. Другог превоз до Шида у
раним јутарњим сатима нема, а радни
цима се не исплати да иду колима,
наравно ко их има. Њихове плате не би
једноставно поднеле трошкове пута.
Како смо могли да видимо док смо се
возили првим јутарњим возом за Шид,
било је десетак путника. Када смо се
враћали тим истим возом који полази
из Шида у пет часова и педесет минута
број путника се знатно повећао. На
самој станици у Шиду у воз је ушло три
десетак путника док се тај број повећао
са путницима који су ушли у Мартинци
ма.
Како би потврдили истинитост
информације о укидању воза, ми смо
упутили званични допис а.д. „Србија
воз“, на који до закључења овог броја
нисмо добили одговор.
С. Котаранин
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ПРИЧЕ ИЗ МАРТИНАЦА

Зашто Мартинчане
зову „порцулани“?
Мартинчанима су на памет падале разне идеје где да
сакрију покрадени порцелан. Нису се либили да га
сакривају у штале и кокошињце, где су га покривали
сламом на којој су била јаја на којима су лежале коко
шке или патке

З

ашто Мартинчане зову порцула
ни често је питање оних који не
живе у Мартинцима или околи
ни. Подстакнути занимљивим надим
ком мештана многи желе да сазнају
каква се то прича крије иза тог зани
мљивог надимка. Тако да смо се ми
одлучили да прођемо кроз село како
бисмо поразговарали са мештанима,
додуше оним старијима како би нам
испричали ту занимљиву причу. При
ча се у већини случајева доживљава
као занимљива али неколицина
мештана је како кажу доживљава као
срамоту. Била то срамота или не,
надимак је занимљив и свако ко га
чује жели да сазна разлог добијања
надимка.
Према причама које смо чули од
неколико мештана, камион са порце
ланом, или како они кажу порцула
ном, се преврнуо у близини Мартина
ца код ауто - пута. Неки кажу да је то
било 1961. године, а неки да је то
било 1968. године. Како било, мешта
ни који поседују земљу у потезу
Међош видели су преврнут камион са
порцеланом проширили су вест по
селу и ту креће трка. На једном се код

преврнутог камиона појавио велики
број мештана који је купио порцелан.
Како смо могли да чујемо од људи
који су били присутни, неки су носили
порцелан шинским колима како би
могли што више да натоваре.
Одушевљење лепотом порцелан
ских чинија, тањира и шоља у домо
вима мештана није дуго трајало.
Информација о преврнутом камиону
и покраденом порцелану стигла је до
полиције и тада следе догађаји којих
се неки мештани нерадо сећају. Како
посао и дужност полиције налаже,
они крећу у потрагу за порцеланом по
кућама Мартинчана. Чувши то, Мар
тинчанима су на памет падале разне
идеје где да сакрију покрадени пор
целан. Нису се либили да га сакрива
ју у штале и кокошињце, где су га
покривали сламом на којој су била
јаја на којима су лежале кокошке или
патке. У игри скривалице неки су
били успешни а неки нису, они који
нису били успешни одговарали су
пред органима власти. На крају при
че некима је остао порцелан, а свима
надимак „порцулани“.
Светлана Котаранин

База испод
квочке

Милош Секезовић

Како каже Милош Секезовић из
Мартинаца, он се сећа да су човек и
жена купили порцелан, јер се управо
на њиховој њиви преврнуо камион.
- Полиција је добила информацију
и отишла је кући код те жене. Чувши
то, жена је сакрила порцелан под
квочке, али то полицију није спречи
ло да га пронађе. Жена је касније
одговарала за крађу и била је у
затвору, каже Милош.
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ПОЛИГОН НИКИНЦИ

Приказана војна опрема

Н

а полигону у Никин
цима приказан је део
пројекта „1.500 плус“
и тестирано ново стрељач
ко наоружање, заштитна
балистичка опрема и дру
га средства из производ
ног програма предузећа
одбрамбене
индустрије
Србије.
Овом приказу, које је
одржано 9. новембра, при
суствовали су министар
одбране Александар Вулин
и начелник Генералшта
ба Војске Србије генерал
Љубиша Диковић са сарад
ницима.
Министар Вулин је иста
као да је ово начин да се
покаже да ће се армија и
даље унапређивати.
– Сваки наш војник ће
бити опремљен у складу
са највишим светским стан
дардима и моћи ће да се
носи са сваком опасности и
сваким изазовом који може
пред њега бити постављен.

Љубиша Диковић и Александар Вулин у Никинцима

Ми смо вам данас показа
ли нову генерацију стре
љачког наоружања али и
нову балистичку заштиту и
опрему, приказали смо вам
и нова возила, нову оптику
и показали смо, што је нај
важније, све оно што је про
дукт наше памети и нашег
знања - рекао је министар
одбране и додао да нема
много земаља у свету које

могу да се похвале да раде
тако широку палету произ
вода намењених војсци.
Начелник
Генералшта
ба Војске Србије генерал
Љубиша Диковић истакао
је да се у Војсци Србије
пажљиво прати све што се
догађа на савременом боји
шту, у складу са наглим и
брзим развојем савремених
средстава наоружања и вој

не опреме.
В.д. помоћника министра
за материјалне ресурсе
Ненад Милорадовић под
сетио је да пројекат „1500
плус“ представља наставак
опремања елитних једи
ница Војске Србије најса
временијим наоружањем и
војном опремом, претходно
започет кроз реализацију
пројекта „1500“.

РУМА: Дани руске сестре милосрђа Наталије Берњикове

Сећање на милосрдну Рускињу
Д

ани руске сестре милосрђа Ната
лије Берњикове је назив манифе
стације коју по други пут организу
је храм Силаска Св. Духа на апостоле у
сарадњи са Културним центром, Зави
чајним музејом, Градском библиотеком,
Спортским центром и Ворки тимом, а
под покровитељством румске општине.
Ова манифестација је почела 6. новем
бра, на дан ослобођења Руме у Првом
светском рату, парастосом који је одр
жан на спомен комплексу страдалим
у бици на Легету и Наталијином гробу

Парастос на Градском гробљу

на Градском гробљу, а трајаће до 25.
новембра.
Наталија Берњикова је била медицин
ске сестре која је неговала српске рат
нике и која је сахрањена одмах уз спо
менички комплекс погинулима у Првом
светском рату. Она је после Великог
рата остала да живи у Руми. Умрла је
1922. године, у 31. години, а споменик
су јој подигли њени суграђани, у знак
захвалности.
Помен су служили свештеници Пра
вославне црквене општине Рума, а

окупљенима на Градском гробљу су
се потом обратили Сретен Лазаревић,
архијерејски намесник румски и Предраг
Вукмирић, секретар СУБНОР-а Рума, а
потом су венце положили представници
борачких организација и Социјалистич
ке партије Србије. Подсетимо, на овом
месту је сахрањено 55 учесника рата –
43 српска војника, а 12 аустроугарских,
али православаца, који су сахрањени у
48 гробних места.
У сусрет руском цару је назив изложбе
која је 6. новембра отворена у Завичај
ном музеју, у оквиру манифестације у
част Наталије Берњикове. Ову изложбу
– пројекат реализују Сретењски мана
стир из Москве и студио Руски цар.
У наставку дешавања везаних за ову
манифестацију, у Завичајном музеју је
9. новембра одржано предавање Зора
на Вељановића „Збор у Руми и Велика
народна скупштина“.
„Бициклом путевима српске војске
1915 - 2015.“ је назив филма чија је
пројекција организована 13. новембра
у Завичајном музеју. Филм је сниман
на путу од Чачка до Крфа преко Црне
Горе и Албаније и у повратку са Крфа
до Чачка преко Епира, Охрида, Скопља
и Ниша. Бицикле су возили и истовре
мено снимали свој филм Стефан Лукић
и његов најбољи друг Владан Пајић.
С. Џ.
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КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР

Живот уз манастир
Ф

рушка гора у свом прелепом
природном окружењу крије и
18 средњевековних манастира,
који представљају понос српског наро
да, те је зато зову и Светом Гором.
Ови манастири настајали су од краја
15. до 18. века са специфичном архи
тектуром, фрескама, а подигнути су
као задужбине српских владарских
породица. Управо захваљујући живо
ту у њима, тако су настала поједина
насеља, која су и дан  данас остала
сачувана, упркос белој куги и мигра
цији становништва. Једна од тих су
Јазачки, Бешеновачки и Крушедолски
Прњавор.
Назив прњавор потиче од грче речи
проније и означава врсту велепоседа.
Мада ово име везују и са српском реч
ју  прње, односно поцепано одело. А
то има логике, јер људи који су тада
долазили да раде у манастир били су
углавном сиромашни, са мало гарде

робе на себи, која је најчешће била
поцепана. У манастир су ступали у
поданички однос, потпуно економски
зависни од њега. Уз сам манастир,
додељивано им је парче земље да би
могли да граде себи куће. Тако се вре
меном формирало насеље прњавор у
ова три сремска места.
Прве шире информације о Јазачком
Прњавору потичу из 1753. године, када
сазнајемо да је било седам породица
и 22 становника. Они су сви радили
на манастирском имању. Данас овај
Прњавор има око 30 кућа и познат је
по манастиру Јазак који се налази на
крају једине улице коју има, у подножју
шуме.
Бешеновачки
Прњавор
према
последњем попису из 2011. године има
83 становника. У њему нема продав
нице, амбуланте, школе, па се мешта
ни снабдевају у оближњем Бешенову.
Некадашње манастирско имање

Крушедол Прњавор, које је смеште
но на јужним падинама Фрушке горе,
између манастира Гргетег и Круше
дол, у иришкој општини, најбројније
је по становништву и најурбаније од
остала два. У око 130 домаћинстава, у
последњих 13 година родило се више
од 35 малишана. Село са 246 станов
ника, извукли су Банијци и Далматин
ци, који су се овде скућили, после рат
них 90тих година.
Двадесет породица избеглица доби
ле су овде бесплатне плацеве и гра
ђевински материјал, подигли куће, и
онда је почело све да се мења. Село
је почело да „мрда“  стигао је водо
вод, уредила се здравствена амбулан
та. Засијала је јавна расвета, уређене
су куће, па Прњавор данас делује као
нов.
Ова места данас представљају гру
пу најмањих насеља у Војводини.
С. Костић

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА РУМА

Обележили своју славу
Удружење ратних војних инва
лида Руме обележило је 8.
новембра своју славу – Светог
великомученика Димитрија, у
народу познатију као Митровдан.
У просторијама овог удружења
одржан је обред освећења слав
ског колача и кољива, у присуству
домаћина и гостију, представника
војске, полиције, синдиката, као и
пензионерских удружења.
 Наше удружење је основано у
октобру 1993. године, после свих
оних несретних ратова, било је
овде 105 породица палих бора
ца из целе бивше СФРЈ и 97
ратних војних инвалида. Данас,
по нашој евиденцији, има нас

укупно нешто испод 170 члано
ва. Наше удружење са углавном,
финансира из средстава румске
општине, кроз пројектно финан
сирање. Имамо тако средста
ва да годишње пошаљемо осам
инвалида или чланова породица
погинулих војника у бању Врдник,
која такође, делом суфинансира
овај боравак. Делом се финанси
рамо и из наше чланарине која
је симболична. Ми обележавамо
ову нашу славу, а то је прилика и
да се сетимо свих оних људи који
су дали свој живот за отаџбину –
рекао је Милија Вересија, пред
седник УРВИ у Руми.
С. Џ.

Митровдан – слава ратних војних инвалида
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РАДОСЛАВ ШУМАРСКИ
ИЗ МАРТИНАЦА

Н

е постоји имање са којим би
заменио знање, један је од сти
хова Радослава Шумарског из
Маринаца, у селу je познатог као деда
Рада Јовишков. Занимљива је биогра
фија човека широког образовања са
мно го
инте ре со ва ња.
Радо слав
Шумарски рођен је 1943. године у
скромној сељачкој породици у Мартин
цима. Своје школовање завршио је у
петом разреду јер је борба за прежи
вљавањем била јача и родитељи га
исписују из школе. Коначно, у 45 годи
ни живота Рада наставља школовање
и завршава вечерњу школу. После
доласка из војске интересује се за
немачки језик, набавља књиге од при
јатеља и чувајући свиње поред пруге
скупља немачке новине које су бацане
из воза. Убрзо потпуно овладава јези
ком толико да може да преводи тексто
ве са немачког на српски и обрнуто.
Многа деца данас код деда Раде дола
зе на бесплатне часове немачког како
би поправила оцену, а одрасли како би
научили језик.
– Мојим ђацима је четворка најмања
оцена у школи, некад их толико пуно
дође на час да морамо да спојимо два

Самоуки наставник
немачког језика

стола како би сви сели. Помажем и
одраслима који желе да науче немач
ки, али са великом тугом у срцу, питају
ћи себе да ли им ја то помажем да оду
одавде? Јер већина долази како би
научила немачки и отишла да тражи
посао у Немачку, што би наш народ
рекао трбухом за крухом – каже деда
Рада.

Фрула за душу
Како није могао даље у школу,
чувајући свиње на салашу Радосла
ву паде на памет идеја да научи сви
ра фрулу. Живот, тада још детета, на
салашу није био нимало лак, али то
га није спречило да научи да свира
фрулу која му је у самачким данима
и ноћима представљала велику разо
ноду.
– Када сам почео да свирам имао
сам једну фрулу, касније сам у Чачку
купио сет фрула на којима и данас
свирам тамо где ме позову, а некад и
сам у својој соби одсвирам нешто
себи за душу да се подсетим старих
времена – рекао је Радослав.

Мојим ђацима је
четворка најмања
оцена у школи, некад
их толико пуно дође
на час да морамо да
спојимо два стола
како би сви сели.
Помажем и одраслима
који желе да науче
немачки, али са
великом тугом у срцу,
питајући себе да ли им
ја то помажем
да оду одавде?

А он сам никад није био у Немачкој и
жеља му је да оде у швапску земљу да
види како је тамо.
Поред интересовања за немачки
језик деда Рада сакупља народне умо
творине, старе заборављене речи и
пише песме о свим животним темама
које се тичу данашњег човека. У скром
ној деда Радиној соби налази се поли
ца са преко 200 књига што на српском,
што на немачком из разних области.
Има ту књига из филозофије, историје,
географије, религије, медицине, био
логије... Поред књига његову собу кра
си породично стабло породице Шумар
ски, руком написано и окачено на зиду.
Оно чиме се деда Рада још поноси
јесте његова књига „Моје село дично и
прилично“ објављена 2014. године. У
књизи написаној на 73 стране налази
се историја Мартинаца, писана у стиху
десетерцу. У књизи су истакнути сви
битни историјски догађаји и описане су
разне прилике сремског сељака у раз
личитим историјским периодима.
Деда Рада активно учествује у дру
штвеном животу Мартинаца, сеоским
акцијама, свира и игра у фолклор а и
не пропушта фудбалске утакмице.
Светлана Котаранин
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Ласта вози још
годину дана
Корисници јавног превоза
у Инђији биће далеко задо
вољнији услугом у наред
ном периоду, што су истакли
предс тавн иц и
локалн е
самоуправе и аутопревозни
ка Ласта са којим је у четвр
так, 9. новембра потписан
уговор на период од годину
дана. Корисницима јавног
превоза доступна су и два
нова, брендирана аутобуса
која ће саобраћати Инђијом
и у селима те општине.
Нови аутобуси биће прила
гођени и особама са инва
лидитетом који до сада нису
имали прилике да буду рав
ноправно третирани у град
ском превозу. Све ови
додатни услови показују
решеност општинске управе
да максимално изађе у
сусрет потребама свих гра
ђана Инђије.
- Цена карата остаје иста,
као и повластице за одре
ђене категорије становни
шта. Постоји и план да се у
привилеговане категорије
уврсте и корисници соци
јалне помоћи којима ће,
такође, бити омогућено
бесплатно коришћење јав
ног превоза- рекао је Вла
димир Гак предс едн ик
Општине Инђија.

15. NOVEMBAR 2017.

ИЗЛОЖБА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ РУМА

Митровица Руми

Изложба „Митровица Руми“

М

итровица Руми је назив ликовне
изложбе која је отворена 9. новем
бра у галерији Културног центра.
Реч је ауторима који су чланови Удруже
ња ликовних уметника „Сирмиум“. Изложбу
је отворила председница Удружења „Сир
миум“ Живка Сувић која је изразила наду да
ће посетиоци уживати у изложеним радови
ма.
- Било би нам драго да и румски уметни
ци дођу код нас, имамо простор Галери
је „Лазар Возаревић“ која је реновирана и
погодна за излагање. Колико ја знам митро
вачки сликари су и раније излагали у Руми.

Радови који су овде требало је да буду изло
жени у Митровици, али смо ми ипак одлучи
ли да буду овде, да се људи мало покрену,
да виде Румљани шта се код нас дешава и
обрнуто. Овде смо изложили новије слике,
настале ове године и неке мало раније. Све
су то слике наших активних чланова којих
је тридесетак, док само Удружење има око
100 чланова – рекла је за наше новине Жив
ка Сувић.
На изложби „Митровица Руми“ је при
суствовало 25 уметника са око 50 својих
радова, а изложба ће бити отворена до 19.
новембра. 
С. Џ.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Истинско помирење са прошлошћу

О

пштина Инђија у среду, 8.
новембра обележила је Дан
ослобођења у Првом светском
рату, дан када је велика српска вој
ска у победничком налету ушла у ову
сремску општину. Дуги низ деценија,
под велом заборава, овај дан су обе

лежавала само удружења грађана и
организације које негују монархистич
ку традицију и историјске чињенице
српских ослободилачких ратова. Сада,
већ две године у празновању овог
дана званично учествују и представ
ници локалне самоуправе који су, како

Полагање венаца на споменик краљу Петру I Карађорђевићу

традиција и налаже, положили венце
на споменик краљу Петру I Карађорђе
вићу, у парку крај Градског стадион
 а.
- Ако желимо да будемо комплетни
као народ, појединац, личност мора
мо да направимо истинско помирење
са свим што се дешавало у нашој про
шлости. Општинско руководство про
шле године први пут, али и ове и сваке
следеће године подједнако третира и
третираће Дан ослобођења у Првом
и Другом светском рату и Духове као
градску славу - истакао је председник
Општине Инђија Владимир Гак.
Свечаном полагању венаца поред
иницијатора, Удружења Краљевина
Србија, локалне самоуправе, свештен
ства Српске православне цркве, актив
но су учествовали чланови СУБНОР-а,
организације која обележава значајне
датуме из Другог светског рата и пар
тизанске традиције. Део свечаности
реализован је и у Културном центру са
пригодним културно-уметничким про
грамом.

М.Ђ.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ШИДУ

О реформацији

У просторија шидске словачке еван
геличке цркве, у четвртак, 8. новембра
представљена је публикација Сеавц у
Србији, аутора Ане Петровић. Дело пред
ставља сублимирање свих података о
овој цркви, а којих према речима ауторке
нема пуно на српском језику. Промоција
књиге на неки начин представља и обеле
жавање 500 година реформације Марти
на Лутера, који је 1517. године, на врата
цркве и Витенбергу прикуцао ради јавне
расправе својих 95 теза. Словачка еван
геличка аугсбуршке вероисповести црква
у Србији, део је велике породице про
тестантских цркава западног хришћан
ства чија се духовност заснива на уче
њу реформисте из 16. века др Мартина
Лутера. Ана Петровић, врши службу као
свештено лице у словачкој евангеличкој
цркви у Београду. Према њеним речима у
главном граду има доста Словака, а већи
на живи на територији општине Сурчин.
- Положај словачке евангеличке црве
у Србији је врло добар и у рангу је свих
признатих цркава - каже Ана Петровић.
Промоцију је организовао Месни одбор
Матице словачке Шид и црквена општина
словачке евангеличке цркве у Шиду.

тарној акцији и на тај начин допринели
овако добрим резултатима.
- Заиста сам поносна на наше суграђа
не који ревносно учествују у овој акцији и
што схватају да уз минималан труд, као
што је убацивање пластичног чепа у кути
ју са ознаком „Чеп за хендикеп“, некоме
могу много да помогну – истакла је Гагић.
У последњој испоруци, Удружењу „Чеп
за хендикеп“ предато је око 300 килогра
ма пластичних чепова, а Зоран Мартинов
председник овог Удружења рекао нам је
да је више него задовољан прикупљеном
амбалажом.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Изложба

Награђена
Жељка Аврић

За протеклих пет година песникиња
Жељка Аврић на овом престижном књи
жевном конкурсу, награђена је три пута:
другом наградом за песму „Излазак“ 2012.
године а 2014. године, наградом “Стојан
Степановић” за најбољи циклус песама
под називом „Повратак“. Ове године,
награђена је песма „Помирење“.

СРЕМСКА МИТОВИЦА

У Музеју Срема у Сремској Митровици,
6. и 7. новембра, одржана је смотра етно
графског документарног филма. Сада већ
традиционално, пета година одржавања
обухватила је дводневни програм прика
зивања филмова са 24. Међународног
фестивала етнолошког филма одржаног у
Београду, као и ретроспективу досада
шње видео продукције Музеја Срема.

Почетком новембра је у Пећинцима
предата нова количина прикупљених
чепова од пластичне амбалаже у оквиру
акције „Чеп за хендикеп“, у којој пећинач
ка локална самоуправа, као и бројна
предузећа, јавне и образовне установе,
удружења грађана са територије општине
Пећинци, учествују већ другу годину заре
дом. Од чепова прикупљених на терито
рији пећиначке општине већ су купљена
једна инвалидска колица, а у име локалне
самоуправе Снежана Гагић се захвалила
свима који су узели учешћа у овој хумани

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС „ВУКОВИ
ЛАСТАРИ“

-Пећинци спадају у једну од нама нај
дражих општина, јер нас не зовете често,
а када нас позовете напуните комби, што
је нама јако битно и то је један од доказа
да сте сложна општина – рекао је Марти
нов.
Он је позвао сва физичка лица којима
су потребна ортопедска помагала да се
јаве удружењу „Чеп за хендикеп“ путем
сајта удружења www.cepzahendikep.org,
где се, такође, може преузети форму
лар за доделу ортопедских помагала.

Филмска смотра

Чеп за хендикеп

Терзић, учествујућу у рату, био на овим
просторима 1914. године.
Изложба је до сада гостовала у Петр
овцу на Млави, Врњачкој Бањи, Београ
ду, Старом Селу, Александровцу, Чачку,
Руднику, Паризу, Смедеревској Паланци
и сада, Руми.

На овогодишњем, 43. по реду књижев
ном конкурсу „Вукови ластари“ у Лозници,
трећу награду за песму добила је песни
киња из Сремске Митровице Жељк а
Аврић. Дипломе и награде ауторима нај
бољих песама уручене су на Митровдан,
у просторијама КУД „Караџић“ у Лозници.
„Вукови ластари“ је један од књижевних
конкурса са најдужом традицијом у Срби
ји.

МУЗЕЈ СРЕМА

ПЕЋИНЦИ
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Мој град

Генерал Божидар П. Терзић је назив
гостујуће изложбе Музеја рудничко-таков
ског краја из Горњег Милановца у Зави
чајном музеју Рума која је отворена 7.
новембра, а румска публика ће моћи да
је види до 8. децембра.
Ова изложба је настала поводом обе
лежавања стогодишњице Првог светског
рата и 150 - те годишњице рођења зна
менитог завичајног добротвора и великог
војсковође, армијског ђенерала Божида
ра П. Терзића, који је био и министар вој
ни.
Ђорђе Бошковић, историчар Завичај
ног музеја Рума је истакао да је изложба
плод успостављене сарадње са музејом
из Горњег Милановца, а да је и генерал

У понедељак 13. новембра у Градској
кући у Сремској Митровици одржана је
изложба разгледница на тему „Мој град“.
Организатор изложбе је Градска управа
за образовање града Сремска Митрови
ца. На изложби су учествовала деца
предшколског узраста која су на креати
ван начин кроз цртеже показала како
доживљавају свој град.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Капут

Ј

есење суморно време, зима календарски још
мало и вечити женски проблем шта обући
ових дана.
Проблем настаје кад у тренутку схватите да би
вам баш добро дошао један капут и сазнање да
у вашем провинцијском граду има једна до две
продавнице конфекције. Кад се само сетим како
је то некад било (омражена СФРЈ) , главна улица
начичкана разноразним брендовима (јел се то сад
тако каже?), наравно домаћих произвођача. ’Оћеш
„Курјак“ из Бијељине, ’ошећ „Вартекс“, „Новитет“
Нови Сад. Да бираш. А данас?
Баш смо ми у провинцији ускраћени тим задо
вољством које имају грађани већих и веееликих
градова. Кад уђеш у неки бутик у Београду, Новом
Саду, неће вас дочекати продавачица која броји
дане до пензије, већ девојка са насловне стране,
спремна да учини све да са хрпом купљених ства
ри и са неколико пута провученом картицом, иза
ђете задовољни. Што више картица то боље, увек
можете на натрчите на неку звучну марку, а како
да је немате? И док је одлазак у куповину у вели
ком граду доживљај, у провинцији то постаје права
борба. Борба у којој учествује купац и продавац. И
та борба може и да потраје.
-Добар дан- каже провинцијски купац тј. ја и већ
сам у готово рођачком загрљају продавачице, која
не скрива одушевљење што ме види, јер позна
је ме још кад сам ишла у средњу школу. Јао, што
лепо изгледаш! Је л’ си то омршавила?
Па, где си? Толико лепих ствари смо добили, а
шта тебе интересује?
- Tреба ми капут- тужно прозборих. И онда креће
слагање свих модела који су стигли за ову сезону.
Мени тешко „пада“ тај труд и жеља да ипак не иза
ђем из радње празних руку, али Бурдини модели
су врхунска мода за ово. Нисам ја жена у тренду,
а нисам ни практична жена, већ жена којој треба
пристојан и топао капут. Разгледам и питам се ко
то дизајнира, креатори су сад већ мало у запећку,
имају ли те фабрике неког стилисту, то је сад јако
важно?
Онако у даљини слушам драгу продавачицу како
је све прелепо, можда бих и неку ешарпу, капу,
рукавице. -А кол’ко то кошта?- питам мало погу
бљена од свих предивних модела за које сe искре
но надам да ће бити и купаца. Знате оно, свака роба има
свог купца. - Знаш шта? - усхићено ће госпођа продавачицаи она Зора је купила баш тај модел капута који ти меркаш-.
Е, ако је Зора купила, ја онда сигурно нећу. Проговорила
из мене права провинцијалка, е баш нећу. - Има ли кaпута
друге боје сем црне?- Ma, дај црно уз све иде, еј замисли
себе у црвеном капуту? Продавачице у провинцији знају
да дају савет као прави стилисти. У Београду би то добро
наплатили, а овде добар савет пара вреди. Стварно шта ће
ми црвени капут?
Сад кад сам већ у канџама продавачице - маркетинг
стручњака и стилисте, треба пронаћи начин и елегантно без
последица се извући из гомиле црних капута који је сваки
прича за себе. Нећкам се као не знам шта би, скупо ми је.
-Може на упис, не мораш одмах платити- објашњава про
давачица. Нема чекова, нема картица. Где то има? Па, у
провинцији. Не могу све благодети бити само у великим
градовима. Ајд ти уђи у Зару, купи капут и кажи да те само

запишу. Ма, они појма о томе немају. Какво је то задовољ
ство кад купиш капут, нек је црн, а плаћаш га у ратама кад
имаш пара! И тако то траје годинама. Имамо свадбу, треба
гардероба. Зна се где се онда иде. Да живим у великом гра
ду кад би стигла да обиђем све те фенси продавнице, пар
дон бутике и како би одабрала од толико модела, а немам
поред себе продавачицу стилисту. Никако! Зато провинција
има предност у односу на велике градове јер је све скон
центрисано на пар места, бар кад је куповина гардеробе
у питању и изнад свега плаћање на основу уписа у књигу
дужника. Ајд сад, пожели да живиш у Београду, а немаш
пара.
Епилог: капут нисам купила, али сам изашла са два
мушка џемпера, две кошуље и једном марамом. Све на
упис. Може ми се!
Драгана Попов
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ЗАВРШЕНИ 48. СУСРЕТИ ПОЗОРИШТА СЛОВАКА

Најуспешнији аматери
из Ковачице и Арадца

О

д петка 27. октобра
до недеље 5. новем
бра старопазовачка
публика имала је прили
ку да погледа овогодишњу
позоришну продукцију позо
ришних представа Словака.
Девет представа из седам
средина, Ковачице, Пивни
це, Арадца, Кисача, Падине,
Војловице и Старе Пазове
пратио је жири у саставу
редитељи Мирослав Бенка
и Јан Макан, и глумац Миро
слав Фабри.
По оцени жирија прво
место и уједно и награду
Националног савета Сло
вака освојила је предста
ва „Поздрави неког“ Гимко
театра из Ковачице, друга
је представа ДР, Позоришта
ВХВ сцена у Ковачици а тре
ћа „Лавља јазбина“ аматера
из Арадца.
Највише награда за глу
мачка остварења добили
су глумци из Ковачице и то
за најбољу женску улогу
на сусрету Душана Баби
нец, за најбољу мушку Јан
Хрћан, најбољу епизодну
улогу Ана Ширка. Анама
рија Симоновић је добила
награду за најбољи женски
деби на сусрету а најуспе
шнију мушку епизодну уло
гу Игор Пискла. Награда за
најбоље костиме припала
је Еви Тауберт из падине,
за најуспешнију сценогра
фију Петар Збончак из Пив
нице и за најољи ауторски

текст Јан Хрубик из Арадца.
По оцени жирија за сцен
ски говор у саставу Лиди
ја Гедељовски и Ивета
Филип награду Национал
ног савета Словака је добио
ансамбл Гимко из Ковачице.
Публика, инако на неким
представама
малоброј
на имала је леп доживљај
гледајући пет комедија, а
то по чему ће памтити ово
годишње сусрете је и вели
ки број младих глумаца. По
оцени публике која је свако
вече оцењивала предста
ве од један до пет, најуспе
шнији су били старопазов

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Приче о души
У

Библиотеци „Глигорије Возаровић“ 9. новебра одржана je
промоција књиге Бојане Чупић „Прича о души званој Лена“.
Промоција је одржана у организацији Књижевне зајед
нице и Библиотеке. Ауторка књиге је рођена у Новом Саду, али
скоро две деценије живи у Канади. После низа година личног
преиспитивања и трагања за сопственим идентитетом, кон
стантног проучавања моћи људског ума и тражења доказа да се
променом начина размишљања заиста може допринети проме
ни квалитета живота, почела је своје огромно знање да дели са
људима који је окружују и да им на тај начин улива наду, спокој и
снагу за личне промене.
О књизи је говорила Мирјана Марковић, председница Књижев
не заједнице, делове из књиге читала професорка књижевности
Јасна Калаузовић, у музичком делу програма на гитари свирао
Огњен Николајевић. Програм водила Моравка Тодић, библиоте
карка.

чани са представом „Ђаво у
брачном рају“, друго место
је припало представи ДР из
Ковачице, а треће „Побегни
од своје жене“ из Кисача.
Награђенима су честита
ли и награде уручили Ана
Томан Макан, председница
Нацоналног савета Словака
и Либушка Лакато, председ
ница Организационог одбо
ра сусрета. У част награ
ђених наступио је гостујући
ансамбл из КД Стична са
комедијом Карла Голдони
ја
„Слуга два господара“
у режији старопазовчанина
Александра Бака.

Организатори смотре су
Национални савет Слова
ка, општина Стара Пазо
ва, СКУД „Херој Јанко Чме
лик“ и   Завод за културу
војвођанских Словака. Смо
тру су финансијски подр
жали, Национ
 ални савет
и Завод за културу Слова
ка, општина Стара Пазова,
Покрајински
секретаријат
за културу, информисање
и односе са верским зајед
ницама и Канцеларија за
дијаспору Словака из Бра
тиславе.
Текст: Ана Симоновић
Фото: Александар Поп
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У СУСРЕТ ПРАЗНИКУ ОПШТИНЕ РУМА

Велики народни збор у Руми
и др Жарко Миладиновић

О

вај текст посвећен је обеле
жавању ослобођења Руме у
Великом рату и присаједи
њењу Краљевини СХС, вековном
остварењу српског народа на овим
просторима, као и личностима
заслужним за ове велике историј
ске догађаје.
Због својих великих заслуга у
борби српског народа за оствари
вање својих вековних тежњи на
овим просторима, а то је борба за
самосталност – ослобођење и ује
дињење свих српских земаља,
Жарко Миладиновић се убраја
међу најзначајније Румљане.
Када је српска војска 6. новем
вбра 1918. године на челу са мајо
ром Љубомиром Максимовићем
ушла у Руму, грађанство ју је оду
шевљено поздравило, а међу
говорницима је био и др Жарко
Миладиновић. Он је тада био
председник Народног већа – тела
које је преузело управу над гра
Др Жарко Миладиновић
дом. Једна од одлука овог већа је
(Из збирке Завичајног музеја Рума)
била о организовању Сремског
збора. Одржавање Великог народ
ног збора у Руми 24. новембра 1918.
године, био је још један израз вековне
Народни заступници
тежње српског народа у Аустроугар
из Срема су се
ској за ослобођењем и уједињењем са
матицом Србијом. Збор је одржан у
определили за
кући Жарка Миладиновића (без њего
непосредно
вог присуства, јер је као представник
Српске народне радикалне странке
присаједињење
био делегат у Народном већу државе
Словенаца, Хрвата и Срба у Загребу).
Срема Краљевини
Ова државна творевина је формирана
Србији
29. октобра 1918. године од југосло
венских земаља на територији Аустро

угарске. У новонасталој држави
нашла се и Војводина. Народно
веће – влада ове државе је водило
преговоре око уједињења са Срби
јом. Војвођани нису желели да
њихова судбина зависи од ових
преговора, а такође нису желели
да њихово уједињење са Србијом
иде преко Загреба, зато је органи
зована Велика Народна Скупшти
на у Новом Саду 25. новембра
1918 године.
Дан пре ове Велике народне
скупштине у Руми је одржан Збор
који је изразио тежњу јединствене
државе СХС под династијом Кара
ђорђевић, и заједничком владом у
Београду. Народни заступници из
Срема су се определили за непо
средно присаједињење Срема
Краљевини Србији. Окупило се
преко три стотине делегата из
многих сремских места, а као
резултат донета је резолуција у
којој се у три тачке прецизира
положај Срема у наредном перио
ду. Изражава се очекивање да се
створи јединствена држава СХС са
заједничком владом и седиштем у
Београду под династијом Карађорђе
вић. У супротном, народни заступници
из Срема се опредељују за непосред
но присаједињење Срема Краљевини
Србији. Са овог Збора је упућена једна
делегација у Нови Сад и поменуту
резолуцију је доставила председнику
Скупштине Војводине.
То је подсећање на дешавања због
којих је одлучено да се управо 24.
новембар обележава као празник
Општине, од ове године први пут.

Чланови Пчеларске задруге чији је председник био Миладиновић (Из збирке Завичајног музеја Рума)
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сада и нешто више о једном од
најважнијих актера – др Жарку
Миладиновићу.
Рођен је 1862. године у Ердевику.
Гимназију је завршио у Новом Саду
1882. године, а Правни факултет у
Бечу, где је стекао титулу доктора
правних наука. Настанио се у Руми,
бавио се адвокатуром, истицао се у
Тестаментом
свим сегментима друштвеног живота
од 10. августа 1920.
Руме и Срема, заједно са својом
супругом Миленом (рођеном као Лау
године, своју
ра Гизл).
Не зна се тачна година његовог
непокретну имовину
доласка у Руму -1893. године се поми
је оставио српским
ње у једном спору између Општине и
цркве на једној и Властелинства на
установама у Руми
другој страни, око поправке цркве на
са жељом да се
трошак Властелинства као патрона.
Као активни учесник неког друштве
оснује Српски дом.
ног догађаја у Руми, јавља се 1895.
године, приликом обележавања 70.
Извршиоци његове
рођендана Светозара Милетића.
последње воље су
Био је истакнути члан најутицајније
српске политичке странке у Хрватској
продали његове
и Славонији – Српске народне ради
некретнине и купили
калне странке.
Његова кућа у Главној улици – и
Властелинску зграду
сада постоји са таблом која подсећа
на те догађаје - била је зборно место
у центру Руме где
за даље политичке акције у граду. На
су смештене све
једном од најважнијих политичких збо
рова Срба у Угарској тзв. Автономни
српске установе
збор који је 1901. године одржан у
Руми, међу говорницима је био и Жар
ко Миладиновић.
У тадашњој широј јавности, Милади
новић је остао упамћен по својој борби
у току тзв. Велеиз дајничког процеса
1909. године. Био је то један од најбур
нијих политичких догађаја почетком
двадесетог века на овим просторима.
Започео је половином јануара 1909.
године, када је подигнута опту
жница против 53 Србина „велеи
здајника“. Између осталог намера
власти је била да тиме поништи
изборну победу коалиције и одло
жи заседање Сабора. Због недо
статка доказа већина оптужених
је била ослобођена, а аболицијом
1911. године и они који су осуђени
су пуштени из затвора. Милади
новић је отишао у Загреб као бра
нитељ оптужених у овом процесу.
По доласку у Загреб сазнао да је
осумњичен за велеиздају и сам се
јавио у истржни затвор. Нашао се
пред војним судом, под оптужбом
да је врбовао добровољце за
Србију и тамо слао оружје и муни
цију. Провео је шест месеци у
затвору, а потом је ослобођен
оптужбе и пуштен кући. У Руми му
је приређен величанствен дочек.
По избијању Првог светског рата
Миладиновић је ухапшен и сво
време рата је био интерниран у
Њиређхази у Мађарској.
После поменутог Збора из
1918. године, на свим скупштин
ским изборима до 1925. године,
Споменик Жарку Миладиновићу
Жарко Миладиновић је редовно
на Градском гробљу
побеђивао у Руми и околини.
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После ослобођења његови говори у
Народном представништву у Београду
су имали значајан одјек, а нарочито је
запамћен говор у одбрану Баната на
који је претендовала Румунија. Орга
низовао је и протесни Збор 15. фебру
ара 1920. године против италијанских
претензија на наше крајеве.
Миладиновић је 24. децембра 1921.
године именован за министра пошта и
телеграфа у Краљевини СХС. Био је
члан Главног одбора радикалне стран
ке у Београду. Био је познат и као
правни писац и новинар, сарађивао је
у многим стручним листовима. На
његов предлог панчевачки штампар
Ђорђе Петровић је 1902. основао
штампарију у Руми као центру поли
тичког живота Срема и ту су штампане
многе публикације Срба у Срему. Рум
ски новинар Димитрије Спајић је кон
статовао како нема више оних нацио
налних манифестација које је знао да
изведе само национални вођа др
Миладиновић.
Преминуо је 25. јула 1926. године у
Београду. У Саборној цркви је одржа
но опело за Жарка Миладиновића.
Присуствовали су председник владе
Узуновић, министри и посланици. Све
чано је сахрањен у Руми. Споменик су
му подигле, као великом национ
 алном
борцу, како пише, „захвалне српске
установе и грађанство Руме“.
естаментом од 10. августа 1920.
године, своју непокретну имови
ну је оставио српским установа
ма у Руми са жељом да се оснује Срп
ски дом. Извршиоци његове последње
воље су продали његове некретнине и
купили Властелинску зграду у центру
Руме где су смештене све српске уста
нове. Данас као успомена на живот и
рад др Жарка Миладиновића у
Руми постоји биста на његовом
надгробном споменику, као и спо
меник у природној величини на
платоу испред градске поште, те
спомен плоча на његовој кући.
Одборници СО Рума су донели
и нову одлуку не само о празнику
Општине 24. новембру, него и
одлуку о признањима и награда
ма истакнутим појединцима,
колективима и удружењима. Нај
виша је признање почасног грађа
нина. А један који је такво призна
ње добио давно је Станислав
Краков. Као официр - ослободи
лац са својом јединицом је први
ушао у Руму – прву варошицу на
територији бивше Аустро – Угар
ске.
Ту је неколико дана обављао
дужност комаданта нове војне
управе и уврстио се у почасне
грађане Руме. Независно од тога
оставио је значајан и јединствен
траг, посебно у грађењу историје
модерне национ
 алне књижевно
сти.
Александра Ћирић
кустос, историчар
Завичајног музеја Рума
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VREMEPLOV
15. новембар
1577. Енглески гусар и адмирал
Френсис Дрејк кренуо на пут око
света. После трогодишњег успе
шног путовања постао први
Енглез који је опловио Земљу.
Током путовања обишао обале
Африке и Америке, нападајући и
пљачкајући шпанске бродове.
16. новембар
1914. Почела Колубарска битка,
највећа коју је српска војска
водила у Првом светском рату.
Битка завршена 15. децембра
победом српске војске над
аустроуг арским трупама под
командом генерала Поћорек а,
који је био присиљен да се пову
че из Србије. Изузетне заслуге
за победу у бици, у којој је заро
бљено око 43.000 аустроугар
ских војник а, имао генерал
Живојин Мишић.
17. новембар
1800. Конгрес САД се први пут
састао у новој престоници,
Вашингтону, а председник САД
Џон Адамс постао први станар
објекта касније названог Бела
кућа.
1989. У једној од највећих рудар
ских несрећа у Србији, у јами
Морава Алексиначких рудник а
угља, погинуло 90 рудара.
18. новембар
1991. После 86 дана опсаде,
прип адн иц и
Југос лов енс ке
народне армије ушли у разру
шен Вуковар. У борбама с хрват
ским снагама погинуло више
хиљада људи, међу њима вели
ки број цивила. Од 45.000 пред
ратних становника, око 10.000,
колико је остало у граду, изашло
из подрума после готово три
месеца.
19. новембар
1828. У 31. години од тифуса је
умро аустријски композитор
Франц Петер Шуберт
1996. Окупљањем 35.000 људи у
Нишу су почели протести због
фалс иф ик ов ањ а
изб орн их
резултата другог круга локалних
избора у Србији, на којима је
победила коалиција “Заједно”
20. новембар
1873. Два града на десној и левој
обали Дунава, Будим и Пешта
спојени су у један и формирали
мађарску престоницу Будимпе
шту.
1923. Гарет А. Морган је патенти
рао први аутоматски семафор.
21. новембар
1806. У намери да економски
сломи противник а, Наполеон
Бонапарта објавио Берлински
декрет о блокади Велике Брита
није, уз забрану пристајања бри
танских бродова у све европске
луке.
1995. После тронедељних прего
вора, у војној бази Рајт-Петерсон
у граду Дејтону, у САД, председ
ници Хрватске, Босне и Херцего
вине и Србије Фрањо Туђман,
Алија Изетбеговић и Слободан
Милошевић парафирали миров
ни споразум којим је окончан рат
у БиХ.
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HOROSKOP
ОВАН: Појачана сује
та вас наводи на
погрешан закључак.
Партнер само привид
но делује незаинтересовано за
вашу причу и идеје. Могућ је пози
тиван расплет догађаја, под усло
вом да консултујете блиске сарад
нике и да сачувате присебност
духа у одлучујућим ситуацијама.
Вечерње сате посветите креатив
ној изолацији, пријаће вам опу
штање.
БИК:
Захваљ ујућ и
добрим преговарач
ким
манир им а
и
вештини прилагођава
ња успевате да се уклопите у раз
личите пословне договоре. Имате
добар предосећај када треба да
покренете већу акцију и на основу
своје интуиције доносите исправ
ну одлуку. Очекује вас значајни
добитак. Желите да смањите тен
зију која постоји између вас и
вољене особе.
БЛИЗ АНЦ И:
Ваша
снал аж љив ост
у
пословно – финансиј
ском смислу доноси
само тренутну сатисфакцију и
олакшање. Јасно вам је до које
границе можете да очекујете
успех и због тога бирате неке зао
билазне методе, као начин да се
ослободите нечије пословне кон
троле или критике. Мимо своје
воље упадате у неке конфликтне
ситуације.
РАК: На основу поу
зданих контаката или
информација правите
добру пословну про
цену, потребно је још да заокру
жите договоре које имате и да
оправдате своју улогу. Неко вам
поклања велико поверење и спре
ман је да вас награди због уме
шности коју сте показали. Делује
те веома ћудљиво и тајанствено
пред партнером али на такав
начин остављате погрешан ути
сак.
ЛАВ: Ако користите
довољно убедљиве
аргум ент е,
онда
сарадници неће моћи
да вас оспоравају или да вам
отказују своје услуге. У складу са
савременим пословним трендом
који пратите потребна су вам нова
или ефикасна решења. Пре или
касније, мораћете да се суочите
са својим љубавним илузијама.
Не треба да се заклањате иза
неких оправдања за која немате
покриће.
ДЕВИЦА: Налазите
се у креативној фази и
имате велике послов
не амбиције. У финан
сијском смислу добијате нечију
подршку. Проширите своје контак
те у различитим правцима и преу
змите додатну иницијативу у скла
ду са свим актуелним догађајима.
Умете да заблистате пуним сјајем
у правом тренутку. Прија вам
пажња коју добијате од блиске
особе.

ВАГА: Делујете врло
одговорно пред својом
околином и не дозво
љавате да неко мења
ваше критеријуме или пословни
ритам. Као што то увек чините
распоредите своје обавезе по
разним категоријама важности и
исплативости. Улепшајте свој
љубавни живот и потрудите се да
делујете довољно привлачно.
Понекад треба да се препустите
ритму осећања, без сувишних
емотивних кочница и предрасуда.
ШКОРПИЈА: Делујете
резерв ис ан о
пред
одређеним сарадни
цима и проверавате
све нове информације које утичу
на вашу сигурност. Одложите пот
писивање неких спорних докуме
ната или финансијске трансакције
под сумњивим околностима. Мере
опреза које спроводите показаће
се као веома корисне. У љубав
ном односу нема потребе да се
понашате сувише захтевно према
вољеној особи.
СТРЕЛАЦ: Потребно
је да се боље прилаго
ђавате на неке услове
које диктирају ваши
претпостављени. Не желите пре
више да ризикујете у пословно –
финансијским преговорима, али
примећујете да неко од сарадника
индиректно мења почетне услове
или да упорно провлачи своје
циљеве. Партнер понек ад има
необичне идеје и својим понаша
њем у вама подстиче осећај неси
гурности.
ЈАРАЦ: На основу
искуства којег имате
све можете да реша
вате у најкраћем року
и на задовољство својих блиских
сарадника. Важно је да правилно
процените редослед потеза, али
нема разлога да се превише зано
сите или да експериментишете са
новчаним инвестицијама. Ако
пажљивије анализирате партне
рово понашање биће вам јасније
оно што сте до сада сматрали
великом тајном.
ВОДОЛИЈА: Налазите
се у сјајној форми и
имате добре идеје,
потребно је да се анга
жујете на различитим странама.
Ако поставите високе захтеве пред
сараднике, нема разлога да оду
стајете док не добијете све оно
што од њих очекујете. Понекад је
потребно да се инсистира до саме
завршнице. Емотивно сте надах
нути и умете да се изненадите свог
партнера на очаравајући начин.
РИБЕ: Умете вешто да искомбину
јете практична реше
ња са расположењем
својих сарадника и да
остварите низ зајед
ничких интереса. Наставите са
умеренијим потезима и приликом
решавања финансијских питања.
У односу са партнером непрекид
но анализирате љубавни однос у
намери да одгонетнете разне
дилеме.

Crkveni
kalendar
Среда, 15. (2) новембар
Свети мученици Акиндин, Пига
сије и други с њима
Четвртак, 16. (3) новембар
Обнављење храма Светог
велик ом ученик а Георгија –
Ђурђиц
Петак, 17. (4) новембар
Преп. Јоаникије Велики; Св.
свештеномученик Никандар
Субота, 18. (5) новембар
Свет и преп од обн ом учен ици
Галактион и Епистима
Недеља, 19. (6) новембар
Свети Павле Исповедник; Пре
подобни Варлаам Хутински
Понедељак, 20. (7) новембар
Света 33 мученика у Мелитини;
Преподобни Лазар
Уторак, 21. (8) новембар
Сабор светог Архангела Михаи
ла – Аранђеловдан

Макароне
са кајмаком
Састојци: Косе макароне 500 г,
млади кајмак 250 г, ситан сир 250
г, јогурт 1 дл, кисела вода 1 дл,
јаја 5, со по укусу, бели лук 1 чен,
уље 1 дл.

Припрема: Скувајте макароне
и оставите једно 5 до 10 минута у
води у којој су се кували да мало
упију течности, па процедите.
Умутите јаја, али само колико да
се сједине жуманце и беланце.
Додајте кајмак и сир и со по укусу
и добро измешајте. Додајте уље,
киселу воду и јогурт и на крају
бели лук. Преспите макароне у
смесу са кајмаком и јајима и
добро измешајте. Изручите у под
мазан ђувеч плех средње величи
не. Запеците у рерни на 180 сте
пени 20-25 минута. Оставите 10
минута пре сервирања.

• Међу оволиким буда
лама права је уметност
пронаћи себе.
• Пророци су видовити
људи, само их не питај
те какво ће време бити
сутра.
• Они који су остварили
своје снове, немају сна.
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Уз Страхињу СНС и риболовци

У

суботу 4. новембра је на језеру
„Сремска оаза“ у Суботишту одржа
но такмичење у пецању шарана на
пловак. Организатори такмичења су били
Српска напредна странка Пећинци и Удру
жење риболоваца „Доњи Товарник“, а сав
приход остварен на такмичењу уручен
је породици седмогодишњег Страхиње
Максимовића из Пећинаца који болује од
тумора на мозгу. Од котизације и прилога
прикупљено је укупно 69.000 динара.
Прикупљена средства је Страхињиној
мајци Татјани Максимовић уручио пове
реник Општинског одбора СНС Пећинци
Милорад Пантић, који је најавио још ова
квих хуманитарних акција.
- Жеља нам је да Страхињиној породи
ци олакшамо финансирање лечења, а да
истовремено Страхињи поручимо да није
сам у својој храброј борби против болести.
Захваљујем се свима који су данас пока
зали хуманост и својим учешћем помогли
у прикупљању средстава, и обећавам да
ћемо наредном периоду организовати још
оваквих акција – рекао је први човек пећи
начких напредњака.
Упркос лошим условима риболовци су

дали све од себе и на спортском плану, а
најкрупнијег шарана, тешког 6,7 килогра
ма, извукла је екипа из Сремских Михаље
ваца, док је награда за најмању упецану
рибу припала екипи из Деча, за шарана

тешког 3,4 килограма.
Прво место за највећу количину уло
вљене рибе припало је екипи из Сремских
Михаљеваца, друго екипи из Купинова, а
треће место је освојила екипа из Сибача.

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРЕМСКА
ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Панчево: Динамо 1945 –
Братство 1946 2:0; Нови Сад:
Црвена Звезда – Бечеј 1918 1:5;
Бачки Јарак: Младост (БЈ) –
Оџаци 2:2; Сакуле: Борац –
Цемент 0:2; Нова Пазова: Рад
нички (НП) – Омладинац 0:2;
Шид: Раднички (Ш) – Раднички
(З) 3:3; Стари Бановци: Дунав
– Бачк а 1901 1:1; Панчево:
Железничар – Раднички (СМ)
1:0.

Ужице: Слобода – ТСЦ је
одиграно у понедељак; Круше
вац: Темнић – Инђија 0:2;
Пирот: Раднички (П) – Телеоп
тик 1:0; Нови Сад: Пролетер –
Раднички (К) 2:0; Бежанија:
Бежанија – Нови Пазар 2:0;
Врање: Динамо – Синђелић је
одиграно у понедељак; Доба
новци: Будућност – Јагодина
4:0; Горњи Милановац: Мета
лац – ЧСК Пивара 3:0.

Хртковци: Хртковци – Борац
(М) 2:1; нђија: Железничар –
Граничар 1923 3:4; Љуково:
Љуково – Борац (К) 1:1; Вито
јевци: Партизан – Напредак 2:1;
Рума: Словен – Први Мај 0:0;
Мачванска Митровица: Подри
ње – Слобода 3:0; Салаш
Ноћајски: Будућност – ПСК 1:1;
Голубинци: Јадран – Рудар 0:3.

Нови Сад: Индекс – Хајдук
(Д) 1:1; Ердевик: Слога (Е) –
Борац (Ш) 1:1; Нови Сад:
Борац (НС) – ЛСК 2:1; Војка:
Сремац – Југовић 1:2; Темерин:
Слога (Т) – Хајдук (Ч) 2:1; Купи
ново: Купиново – Подунавац
2:0; Стара Пазова: Јединство
– Славија 8:0; Бешка: Хајдук (Б)
– Кабел 0:2.

01. Бечеј 1918
02. Динамо
03. Омладинац
04. Цемент
05. Борац
06. Братство
07. Радни. (З)
08. Оџаци
09. Железн.
10. Млад. (БЈ)
11. Радни. (НП)
12. Ц. Звезда
13. Дунав
14. Бачка 1901
15. Радни. (Ш)
16. Радни. (СМ)

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

01. Подриње
02. Граничар
03. Слобода
04. Први Мај
05. Железн.
06. ПСК
07. Борац (К)
08. Рудар
09. Будућност
10. Напредак
11. Борац (М)
12. Партизан
13. Љуково
14. Хртковци
15. Јадран
16. Словен

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
10
8
8
7
7
7
7
6
5
6
3
2
1
1
0

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

1
3
3
4
3
4
5
5
6
4
6
8
8
8
11
11

42:8
24:5
21:15
23:17
20:13
22:9
23:18
17:18
14:12
19:19
17:18
16:28
16:27
11:26
11:45
5:23

36
30
26
25
24
23
22
22
19
19
19
11
9
7
4
2

12
13
13
12
13
13
12
13
13
13
12
13
13
13
13
13

9
8
8
5
6
5
4
4
3
4
4
3
3
3
2
2

2
2
2
6
3
3
5
4
7
3
3
4
4
2
4
4

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

18:6
22:11
16:6
12:6
13:11
15:15
10:9
15:13
12:12
17:19
8:14
15:21
11:17
11:18
10:16
7:18

29
26
26
21
21
18
17
16
16
15
15
13
13
11
10
10

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

13
13
12
13
13
12
13
13
13
13
12
12
13
13
13
13

9
9
9
8
7
7
6
5
5
5
5
3
4
3
1
1

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

2
3
3
3
3
3
5
4
5
5
6
6
9
9
10
11

37:10
39:12
21:17
35:13
24:19
23:17
21:18
25:20
17:18
24:26
18:32
16:20
16:19
19:33
9:36
14:48

29
28
27
26
24
23
20
18
18
18
16
12
11
10
4
4

Сремс ка
Мит ров иц а:
Митрос – Фрушкогорац 2:2;
Вишњићево: Хајдук – Грани
чар (К) 7:1; Равње: Зека Буљу
баша – Слога 0:1; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Напредак
0:0; Рума: Фрушка Гора – Доњи
Петровци 2:1; Шашинци: Сло
бода – Граничар (О) 1:2; Буђа
новци: Младост – Бикић Дол
2:1; Брестач: Брестач – Полет
1:3.

13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
12
13

11
10
9
7
7
6
6
7
4
3
3
4
3
2
2
1

0
1
1
5
4
4
3
0
1
2
2
2
1
4
2
4

2
2
3
1
2
3
4
6
7
8
8
7
9
7
8
8

27:10
28:15
16:7
35:9
29:10
19:11
21:15
19:22
19:24
15:23
15:23
13:23
10:22
17:35
6:27
14:27

33
31
28
26
25
22
21
21
13
11
11
11
10
10
8
7

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
7
7
7
6
5
6
5
3
4
3
3
3
2
1

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

1
0
1
3
4
4
3
5
6
5
7
7
8
9
9
9

30:8
33:9
33:20
21:17
19:18
20:15
19:16
16:13
20:19
14:16
21:28
15:23
22:33
12:22
13:35
10:26

32
31
26
24
23
21
20
20
17
14
14
12
11
10
8
6

КАРАТЕ

Митровчанима десет злата

У недељу 5. новембра у
Кули одржан је 19. Куп Војво
дине. Учествовало је 16 клу
бова, са преко 250 такмичара.
Такмичари Карате клуба „Сир
мијум“ су и на овом такмичењу
показали да су једни од најбо
љих освојивши 31 медаљу од
којих 10 златних, седам сребр
них и 14 бронзаних. У поједи
начној категорији златну меда
љу су освојили Вук Петровић,
Немања Жунић, Лазар Алар
гић, Срђан Илић, Алекса Вуле

тић, Сузана Страценски, сре
брну медаљу су освојили: Бог
дан Ковачевић, Марко Пепел
чевић, и бронзану медаљу су
освојили Александар Грабић,
Хана Тупенарац, Ема Петро
вић, Милош Марић, Ђорђе
Копчић, Лара Форо, Алексан
дар Марић, Калина Максимо
вић и Лука Танасић.
Куп Србије за све узрасне
категорије одржаће се у неде
љу 26. новембра у ПСЦ „Пин
ки“.

