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СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

Прослављен Дан општине

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

На иницијативу др Жарка Миладиновића у његовој кући, у Главној улици у Руми
24. новембра 1918. године, одржан је Велики збор на којем је донета одлука о при
саједињењу Срема Србији

О

бележавање Дана општи
не Рума, 24. новембра, као
и славе града Светог кра
ља Стефана Дечанског започело је
полагањем венаца на споменик др
Жарку Миладиновићу који се нала
зи испред румске Поште – споме
ник је овде постављен 2007. године.
Управо је на иницијативу др Мила
диновића у његовој кући, у Главној
улици, одржан Велики збор на којем
је донета одлука о присаједињењу
Срема Србији.
Венце су положили Слађан Ман
чић и Стеван Ковачевић, председник
Општине и председник СО Рума, као
и гости из Берзенбрика – градона
челник др Хорст Бајер и др Жељко
Драгић, као и представници борачких
организација и странака.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је том приликом истакао да
је др Жарко Миладиновић дошао у
Руму и успео да оживи српску поли
тичку мисао и наметне се као аутен
тичан борац за српска права у дело
вима који су били под Аустро – угар
ском.
– Да није ништа друго учинио, сем
оно што се догодило на данашњи дан
пре 99 година, био би уписан у исто
рију Руме као њен најзначајнији гра
ђанин. Подсећам, на данашњи дан,
дан пре Велике народне скупштине у
Новом Саду, у Руми је донета одлука
да се Срем присаједни Краљевини

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
Јован Воркапић добио кључеве града од председника Слађана Манчића

Србији, независно од тога какав ће
бити политички расплет по окончању
рата. То је разлог да данашњи дан
установимо као Дан Општине, све
сни величине овог догађаја – истакао
је Стеван Ковачевић.
После тога, у храму Силаска
Светог Духа на апостоле, одржана
је литургија, поводом славе града,

Повеља за хуманитарни рад др Смиљи Лончар

а кум славе је Душко Бејић, румски
привредник.
У подне је у хотелу „Парк“ одржа
на и свечана седница СО Рума којој
је, поред одборника присуствовала
и деветочлана делегација из Берзен
брика, као и представници покрајин
ске и републичке власти и сремских
општина, а започела је химном у
извођењу Певачке групе румске Гим
назије.
Све присутне на овој свечаној сед
ници поздравио је прво Стеван Кова
чевић, председник СО Рума и свим
грађанима честитао празник и славу
града.
Слађан Манчић је указао да се,
одлуком одборника, овај датум обе
лежава као празник после децениј
ског прекида.
– Сви ми који вршимо власт смо
пролазни и смењиви, али важни дату
ми остају и нема потребе да изми
шљамо неке друге, ако неко други
дође после нас. Треба да се држимо
своје традиције и историје, било је
много умних људи који су доста учи
нили за нашу државу, ми треба да их
следимо. Честитам и свим награђе
нима и желим да се захвалим и пред
ставницима политичких странака које
данас у Руми не врше власт, али су
дошли на ову свечану седницу, јер
тако показују да је то празник свих
нас – поручио је први човек румске
Општине Слађан Манчић.
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З

вање почасни грађанин, због
резултата од значаја за развој и
афирмацију Општине, добио је
Јован Воркапић, директор Републичке
дирекције за имовину који је добио и
Повељу СО Руме, дукат са датумом
празника и кључеве града које му је
предао Слађан Манчић.
Румска повеља, због значајних
резултата и хуманитарног рада припа
ла је др Смиљи Лончар, Захвалнице
су добили „Митас“, Лазар Вуковац,
човек који је 151 пут дао крв, као и
млада спортисткња и, теквондисткиња
Јована Васиљевић из ТК „Змај“. Јова
на има низ медаља освојених на
Европском првенству за кадете – чак
шест, међу којима и златне. Лазар и
Јована су добили и новчану награду
од 30.000 динара.
По додели признања присутнима се
обратио први почасни грађанин Руме
Јован Воркапић.
– Част ми је да сам на овај, за вас
значајан дан, постао ваш суграђанин.
Румску општину сам упознао кроз рад
Републичке дирекције за имовину
2014. године када смо завршавали
неке формално правне ствари око гра
ђевинског земљишта. Потребну доку
ментацију је Општина прикупила за
два дана, а за то треба иначе пар
недеља. На том земљишту је после
никла фабрика „Хачинсон“. Тада сам
се уверио да румска општина има
одлично руководство. Чули смо да је у
румској општини у протеклих неколико
година запослено 4.000 људе, а од тог
броја око 1.000 је из других општине –
рекао је Јован Воркапић. Он је додао
да је 1894. године у Добринцима рођен
његов прадеда Славко Ворк апић,
чувани холивудски режисер и монта
жер и захвалио на указаној части.
Добитница Румске повеље др Сми
ља Лончар, гинеколог – акушер каже
да јој ово признање изузетно значи,
зато што га добија од свог града.
– Ја сам овде рођена, завршила
школу, после студија се вратила и
радила овде скоро 40 година. Дожи
вљавам ову Повељу, не само као сво
је, већ као признање свим оним лека
рима, од којих неки и нису међу нама,
а који раде и брину о грађанима. Не
могу да не споменем своје бабице које
су знале да проведу читаву ноћ уз
породиљу, помажући им, а да се сав
наш напор заборави када чујемо плач
бебе – рекла је за наше новине др
Смиља Лончар.
У обе општине организована су
удружења „Градимо мостове“ која су
била задужена за координацију међу
собне сарадње.
Смиља Џакула
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Сарадња два града

Др Жељко Драгић, др Хорст Бајер, Слађан Манчић и Хари Кинт

После доделе признања, потписа
на је Повеља о братимљењу која је
и круна сарадње два града која је
започела у јуну 2015. године.
Повељу су потписали др Хорст
Бајер, градоначелник Берзенбрика и
Слађан Манчић, председник Општи
не Рума.
– Ми смо током ове две године,
разменили посете преко стотину
младих људи. Створена су нова при
јатељства између наше деце, a тиме
и чврсти темељи за дугорочну
сарадњу. Сматрам то највећим бене
фитом, јер смо омогућили омладини
Руме да отпутује у Берзенбрик, да се
упозна са немачком културом и тра
дицијом, баш као што смо и ми
гостима из Берзенбрика презентова
ли богато културно - историјско
наслеђе и традицију – рекао је пред
седник Слађан Манчић.
Он је додао да је на овај начин
направљена једна лепа прича.
- Учествујемо партнерски и у про
јекту „Партнерство одрживог развоја
јединица локалне самоуправе“ у
којем учествује још 11 упарених
локалних заједница из Немачке и
југоисточне Европе. Треба истаћи да
је наша општина једина која је укљу
чена у овај пројекат, а да иза себе
нема бар деценијски институцион
 а

лизовану партнерску сарадњу са
неким од немачких градова. То
довољно говори о томе колико се
цени наша сарадња – указао је пред
седник Манчић.
Задовољан овом финализацијом
сарадње је био и градоначелник
Берзенбрика др Хорст Бајер који се
захвалио пријатељима у Руми на
увек, срдачној добродошлици, нагла
сивши да Берзенбрик и Рума имају
много тога заједничког, од географ
ских карактеристика, до културних
вредности.
-Овом нашом сарадњом ми у
Немачкој мењамо стереотипе који
још увек постоје о Србији. Верујем
да ће се и други немачки градови
угледати на нас и да ће се почети
градити мостови између два народа.
Данашњим братимљењем ми проду
бљујемо изграђена пријатељства и
дајемо свима нама један велики под
стрек за будућу сарадњу и заједнич
ке пројекте – истакао је др Бајер.
Председник Слађан Манчић је
Хорсту Бајеру поклонио изузетну
књигу „Србија под капом небеском“,
а Захвалнице су добили др Жељко
Драгић и Хари Кинт, председник и
потпредседник Удружења „Градимо
мостове“ који су иницирали ову
сарадњу.
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ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА РУМСКА ПЕТЉА

Камен темељац за нови погон

П

осле обиласка постојеће данско
– кинеске фабрике меморијске
пене Хелткер Јуроп на Румској
петљи, председник Покрајинске владе
Игор Мировић је 27. новембра са гене
ралним директором Александром Под
равцем, и у присуству Слађана Ман
чића, првог човека румске општине,
положио камен темељац за изградњу
новог производно -складишног објекта
ове компаније.
Игор Мировић је изразио задовољ
ство што присуствује почетку радова
на изградњи новог погона компаније
која већ две године послује у Руми.
– Сада у овој фабрици ради преко
500 људи, а када почне са радом ова
инвестиција која је вредна 3,5 милиона
евра, запослиће се додатних 300 рад
ника. Ово је једна технолошки савре
мена компанија са меморијском пеном
која представља један квалитетан
извозни производ. За Србију и Војво
дину су ово значајне компаније, пого
тво за Војводину где је у првих десет
месеци ове године извоз порастао за
20 процената, уз смањење броја неза
послених што показује један брз развој
Покрајине. Рума са оваквим инвести
цијама је на добром путу да постане
једна од најразвијенијих општина у
нашој земљи, не само Војводини –

Полагање камена темељца на Румској петљи

истакао је премијер Војводине Игор
Мировић.
Генерални директор Хелткер Јуроп
Александар Подравац изразио је задо
вољство добром сарадњом са локал
ном самоуправаом и другим нивоима
власти. Већ изграђена фабрика има
29.980 квадратних метара, а хала коју
сада градимо је 10.000 квадратних
метара. У року од годину дана има

ћемо укупно запослених 800 људи, а
план је да се иде до 1.200 запослених
до 2020. године. Укупна наша инвести
ција је 23 милион
 а евра, а ова сада је
три милион
 а евра - рекао је Алексадар
Подравац.
Након полагања камена темељца,
Игор Мировић је у Градској кући разго
варао са председником Општине Сла
ђаном Манчићем.
С. Џ.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

Усвојен извештај о буџету

О

дборници СО Рума,
на седници одржаној
22. новембра, усво
јили су извештај о реализа
цији одлуке о општинском
буџету за девет месеци
текуће године. Овај изве
штај је образложила Биља
на Дамљановић, шефица
Одељења за финансије,
привреду и пољопривре
ду која је подсетила да
је општински буџет пла
ниран у бруто износу од
2.260.771.045 динара, а
да су приходи и примања
закључно са крајем септем
бра у укупном износу била
1.129.105.128 динара, што
је остварење од нешто пре
ко 55 процената.
Говорећи о реализованом
буџету, Ненад Боровић ( ДС)
је указао да је добро што су
порези на доходак, добит и
капиталне добитке, посебно
порез на зараде, остваре
ни у високом проценту јер
то указује на стабилну при
вредну ситуацију, да има

Биљана Дамљановић

добрих и здравих улагања и
правог запошљавања.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је истакао
да је за похвалу што посто
ји један рационалан однос
према буџету и баланс при
хода и расхода. – Види се
да су нам здрави извори
финансирања буџета и ја
очекујем да ће до краја годи
не проценат реализације

бити знатно већи, зато пози
вам одборнике да гласају
за буџет јер се види један
рационалан и домаћински
однос према буџету – ука
зао је Стеван Ковачевић.
Донета је и одлука о фор
мирању јединица цивилне
заштите опште намене за
румску општину – подсети
мо, број чланова ове једи
нице зависи од величине
територије и процене угро
жености, тако да би ће једи
ница имати 75 људи – 30
за град и 45 за села рум
ске општине. У њој ће бити
мушкарци и жене старости
од 18 до 50 година који су
служили цивилни војни рок,
а делују по одлуци Штаба за
ванредне ситуац
 ије румске
општине.
Одборници СО Рума су
донели и важну одлуку о
братимљењу и успоставља
њу сарадње између Руме и
немачког града Берзенбри
ка.
Стеван Ковачевић је иста

као да је реч о важној одлу
ци, будући да локална само
управа жели да унапређује
и развија свој рад, тако да
су искуства Берзенбрика,
као града из Немачке и ЕУ
свакако драгоцена. Нарав
но, ту је и реч о сарадњи у
бројним областима, а нај
више у сфери привреде,
али и образовања, културе,
спорта, размене и дружења
младих.
Одборници су разрешили
Перицу Гаковића са места
члана Општинског већа
будући да је он изабран за
начелника Сремског управ
ног округа, а на његово
место тајним гласањем иза
брали Бранислава Љубин
ковића, дипломираног еко
номисту.
Такође, разрешена је и
Сандра Поповић са места
секретара СО Рума, јер је
поднела оставку, а на њено
место је постављена Јелена
Бркљач, дипломирана прав
ница.
С. Џ.

29. NOVEMBAR 2017.
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Бајке о селу

егде сам прочитала да у Србији има 4.600 села, а за припада општини Бачка Паланка остављено да буде ни
15 година са мапе ће нестати свако четврто. Даље, царско ни спахијско. Од успостављања границе, а посебно
новине пишу да има више од 200 села без иједног од уласка Хрватске у ЕУ, ови људи се злопате к’о нико
 ију да морате са пасошем код
становника млађег од 20 година, да у 986 села станује њихов. Замислите ситуац
мање од по 100 мештана, а да се у току 2016. године у лекара, или у школу, или на посао? Незамисливо? Наравно
Београд из унутрашњости Србије преселило 16.086 људи. да јесте, кад не живите у Визићу. А да ли је неко покушао
Даље, новине пишу и ово: док људи у градовима немају да реши проблем тих две стотине мештана Визића? Па бар
шта да раде (данас у Србији има око 750.000 незапосле да их је административно пребацио да буду беочинска или
них), у селима нема ко да ради. У 86 одсто српских села шидска општина? Да не морају да ваде пасош кад иду код
доктора? Ја не знам да је било ичег
број мештана константно се смањује,
40.000 кућа званично је напуштено, а Истина је да се данас се осим телевизијских емисија о њиховим
мукама. А и ко би се потрудио да реши
још 145.000 је привремено празно.
у српском селу (бар у
муку 200 становника Визића? Да их је
И онда крене кукњава о томе како
већини кућа) лепо не
20.000 онда би се нешто већ урадило.
треба спасити српско село од изумира
ња, јер то је због нечег веома важно. Па
Толико о бризи за српска села.
живи. Лепо се једе само
нам показују неке полусрушене куће по
И није то од јуче. И пре 30-40 година
кад дођу славе или
јужној Србији, па као нема смисла што
сматрало се да је у животу успела сва
гости из града, а о
та напуштена имања нико не обрађује,
ка девојка која се из Визића уда у, на
чистој природи не
па онда иде прича о томе како је неопи
пример Лежимир, или кад се из Луга
сива штета што тај потенцијал за произ
уда у Бингулу, о Ердевику да не гово
вреди трошити речи.
водњу здраве хране остаје не искори
рим. Само да се млада пребаци на
Али, кад се испуцају
штен, јер млади, ето баш неће да буду у
јужну страну Фрушке горе, све остало је
сви аргумент, онда се
селу (срам их било), него баш воле да
лако.
иду у град да се злопате (тако им и тре
У бајке о томе како се у селу лепо
каже да не можемо сви
ба), па традиција, па ово, па оно… А сви
живи, лепо једе, лепо спава верују само
живети у граду. Као,
ти умови који седе по Београдима и хва
они који немају никаквог додира са
мора
неко да живи и на селом. Зар мислите да су оних преко 16
ле нам живот на селу, сви ти академици,
песници и остали народни забављачи, у
хиљада са почетка текста блесави?
селу. Зашто мора?
ствари се сећају босоногог детињства,
Истина је да се данас се у српском селу
па нас да извинете завитлавају са очу
(бар у већини кућа) лепо не живи. Лепо
вањем села. Ког села? Нису српска села Лаћарак, Велики се једе само кад дођу славе или гости из града, а о чистој
Радинци, Чалма или Бешка. Не треба далеко да одете па природи не вреди трошити речи. Али, кад се испуцају сви
да видите како изгледа право село у одумирању. Ево, на аргумент којима се декларативно брани опстанак села,
пример Визић. Многи и не знају где је, а ту је на 40-ак кило онда се каже да не можемо сви живети у граду. Као, мора
метара ваздушне линије од Митровице, ама као да је на неко да живи и на селу. Зашто мора? То нико не зна, али
400. Врат ћеш сломити док не стигнеш, а кад стигнеш зажа обично то потежу управо они који су први киднули са родне
лиш што си уопште и долазио. Село које административно увратине на градски асфалт.
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У МИТРОВАЧКОМ ЗАТВОРУ ФУНКЦИОНИШЕ ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ

Осуђеници дресирају
напуштене псе

У

Казнено
поправном
заводу у Сремској
Митровици
прошле
среде, 22. новембра пот
писан је меморандум о
разумевању између Града
Сремска Митровица, Упра
ве за извршење кривичних
санкција, невладине орга
низације Хелп и ОЕБС-а
како би са званичним радом
почело прихватилиште за
псе о којима ће бринути осу
ђеници. Ово је први овакав
пројекат који се спроводи у
српским затворима, а слич
ни пројекти се још реализују
у Шпанији и Шкотској.
Меморандум су потпи
сали управник КПЗ Срем
ска Митровица Александар
Алимпић,
градоначелник
Сремске Митровице Вла
димир Санадер, директор
Управе за извршење кри
вичних санкција Милан Сте
вовић, шеф мисије ОЕБС-а
у Србији Андреа Орицио
и регионални координатор
организације Хелп за Србију
и Црну Гору Клаус Мок.
Захваљујући овом про
јекту у оквиру митровачког
затвора са радом је поче
ло прихватилиште за псе
у којем се тренутно налази
210 напуштених паса. Тако
ђе, у оквиру процеса ресо
цијализације 10 осуђеника
раде као дресери напуште
них паса.
- Нама је циљ да осуђе
на лица науче нешто ново,
да нађу запослење након
одслужене казне и што је
најважније да смањимо сто
пу поврата. Овај пројекат
који се тиче збрињавања
паса луталица је заиста од
велике користи не само за
осуђенике, који ће радити са
псима и учити дресуру, већ и
за грађане Сремске Митро
вице – изјавио је Милан
Стевовић.
Управник Казнено поправ
ног завода Сремска Митро
вица Александар Алимпић
нагласио је да је овај про
јекат још један вид добре
сарадње између КПЗ и Гра
да Сремска Митровица.
- У оквиру Казнено поправ

Потписивање меморандума о разумевању

ног завода 50 година посто
ји одгајивачница за псе, а
сада смо проширили нашу
делатност на прихватили
ште за псе и на пансион за
псе. Идеја је да побољшамо
ресоцијализацију осуђеника
помоћу уличних паса, лак
шу интеграцију у друштво
и да са одређеним обукама
добију могућност за запо
слењем у другим одгаји
вачницама или зооолошким
вртовима. Периодично ћемо
организовати дане отворе
них врата, када ће грађани
моћу да обиђу прихвати

Са псима ради 10 осуђеника

лиште, а организоваћемо и
акције удомљавања паса –
изјавио је Алимпић.
Ресоцијализација
је
основни мото за затворску
установу, а граду добро
бит у решавању комуналног
проблема.
– Град Сремска Митро
вица овим пројектом реша
ва један од својих највећих
проблема у области кому
налних делатности. Напу
штене псе склањамо са ули
це, збрињавамо их на хуман
начин, а Град ће се побри
нути да добију комплетну

здравствену негу и исхрану.
Отварањем овог прихва
тилишта ће се смањити и
износ који Град исплаћује
за накнаде штете настале
услед уједа паса лутали
ца, које су у једном тренут
ку износиле и 30 милиона
динара на годишњем нивоу.
Сада ћемо за те паре моћи
да реализујемо неке нове
пројекте – истакао је Сана
дер.
У новом прихватилишту у
полуотвореном одељењу
митров ачк ог
Казнен о
поправног завода тренутно
је смештено 210 паса, а
има простора за још 90
паса. За сада са овим псима
ради десет осуђеника.
- Пуно брже време иде од
како радим са псима. Лепо
нам је са њима, бринемо о
њима, мазимо их, пазимо,
волимо. Са псима иду дани
- каже осуђеник Невен
Достанић.
Са њим се слаже још
један осуђеник Радомир
Ђаковић.
- Много ми значи то што су
ме ангажовали на овом про
јекту, јер сам раније држао
псе, код куће. Сад сам поно
во срећан што могу да про
водим време са псима.
Добићемо сертификате као
дресери и ко буде желео
моћи ће да се бави овим
послом и када изађе – изја
вио је Ђаковић.
Биљана Селаковић
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АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Од 12 апотека
остале две
А

потекарска установа
Сремска
Митровица
некада је у свом саста
ву имала 12 апотека, а данас
тренутно у граду раде само
две државне апотеке, она код
Болнице и централна апоте
ка у Насељу Пинки. Остале
државне апотеке су затво
рене, а они објекти који су у
власништву Града Сремска
Митровица су издати новим
власницима, који су највећим
делом наставили да се баве
апотекарском делатношћу.
Према речима начелни
ка Градске управе за здрав
ствену и социјалну заштиту
Војислава Мирнића, Град је
преко Градског становања
издао седам објеката апоте
ке, четири у граду (у Блоку Б,
Малој Босни, код Хороскопа
и у центру града), у Мачван
ској Митровици, Кузмину и
Лаћарку и месечно на осно
ву ренте приходује преко
650.000 динара.
- Издавање објеката апо
тека које нису профитабил
не је један од корака који
смо предузели како бисмо
побољшали ситуацију у Апо
текарској установи. Тренутно
у Апотеци ради 17 радника,
било их је почетком године
54, с тим да је пет радница
на породиљском боловању.
Реорганизацијом Апотекар
ске установе, успели смо
да смањимо број апотека и
радника, смањимо трошкове
одржавања. Кроз ово изда

вање смо остварили добар
приход за Град, а Апотека
сада и сама може да оства
ри део средстава за плате.
Важно ми је и да су се радни
ци медицинске струке који су
отишли из Апотеке снашли,
јер влада потражња за овом
струком. Потписан је и спо
разум са највећим добавља
чима, до прошлог месеца
смо исплаћивали 4.055.000
динара месечно дуга доба
вљачима, а како је Апотека
продала део свог намештаја,
сав новац смо искористили
да смањимо дуговања, тако
да је сада месечна рата коју
добављачима лекова испла
ћујемо из градског буџета 3,7
милион
 а динара. Договор је
да се укупна дуговања врате
за четири године – каже Мир
нић.
Подсетимо, дуговања Апо
текарске установе износила
су преко 160 милиона дина
ра, а радницима су плате
касниле неколико месеци и
нису им биле оверене здрав
ствене књижиице. Са тран
спарентима у руци, на којима
је писало „Ми нисмо криви
за пропаст апотеке, хоћемо
наше плате“, „Пет месеци
без плате! Јесмо у белом,
али нисмо овце“, запослени
у митровачкој Апотекарској
установи 7. фебруара про
шетали су до Градске куће у
Сремској Митровици, испред
које су протествовали тра
жећи исплату зарада, ове

Државна апотека у центру
града издата у закуп

Начелник Војислав Мирнић

рене здравствене књижице
и решења за технолошке
вишкове.
У решавање проблема
се тада укључила локал
на самоуправа, која је из
градског буџета исплатила
заостале зараде, уплатила
порезе и доприносе како би
се здравствене књижице ове
риле, и исплатила отпремни

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Научни скуп о Засавици

У

организацији
Покрета
горана
Сремска Митровица у митровач
кој Градској кући 23. и 24. новем
бра одржан је међународни научно –
стручни скуп о биодиверзитету и другим
вредностима Специјалног резервата
природе Засавица. Била је то прилика
да се промовише и књига „Атлас птица
гнездарица СРП Засавица“, групе ауто
ра чији је руководилац пројекта Марко
Шћиван.
Према речима Михајла Станковића,
дугогодишњег истраживача резервата
Засавица, научни скуп је једна од актив
ности која се реализује у оквиру обеле
жавања две деценије СРП Засавица.

- На овом скупу представљен је збор
ник радова које су писали представници
научних институција које су укључене
у истраживање Засавице. За ових 20
година забележено је 102 нове врсте
у Србији, а настављају се истражива
ња на новим локацијама и истражи
вања новозабележених врста и прати
се њихово стање. Сада када смо под
вукли црту видело се да је за неке од
врста које живе на Засавици у проте
клих 60 година Засавица једино стани
ште у Србији или је једно од два до три
савремена станишта у Србији. Све су то
смернице за даља истраживања Заса
вице – изјавио је Станковић. 
Б. С.

не за раднике. Одблокиран
је рачун Апотеке и почело је
снабдевање лекова.
- За сада апотеке код Бол
нице и код Хале раде у две
смене, али се надамо да
ћемо успети да уведемо ноћ
но дежурство апотеке код
Болнице. Радници су и даље
на минималцу, за сада је тако.
Чим се увећа профит, труди
ћемо да се и њихове зараде
повећају у складу са коефи
цијентима. Нажалост, апоте
ке нису опремљене колико би
требало да буду, али по мени
ово је тренутно најповољније
решење које се могло напра
вити. Сремска Митровица је
први град у Србији који је на
себе преуз ео обавезу враћа
ња дугова с обзиром на то
да смо оснивач Апотекарске
установе - каже Мирнић.
 Б. Селаковић
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ПРВО ЛИЦЕ МНОЖИНЕ: Владимир Гак, председник Општине Инђија

Политика мора да се воли

да би се нешто урадило

Као млад политичар, и некадашњи члан СРС, био је више пута искључиван из
странке због модернијих схватања политичке   стварности. Речју, као „петао који је
рано закукурикао“, био је најбољи показатељ да је Србији потребна нова велика пар
тија – каква је данас Српска напредна странка  

П

редседник Општине Инђија,
Владимир Гак је најмлађи пред
седник општине у Срему. Млад
сте човек, правник, адвокат. У праву
су ствари јасне, држите се слова
закона. У политици ствари често не
иду праволинијски. Како се ви као
правник сналазите у тим водама,
питамо Владимира Гака?
- У политици има доста правника.
Политиком сам почео да се бавим
2002. године, тада сам имао 21. годи
ну. Ја сам 15 година био у опозицији.
Мој мотив за улазак у политику је био
да у граду у ком сам рођен, у ком
живим, у ком ћу живети, покажем да

може другачије и да може боље. Тру
дим се да то и урадим, и то није само
мој некакав нерв, већ и мојих сарад
ника. И трудим се да то своје разми
шљање пренесем и на њих. Ми смо
од када сам ја на челу Инђије, за ових
годину и по дана примили преко
1.100-1.200 грађана. Уз редован
посао је то стварно велико оптереће
ње, али зато смо ту. Да не буде само
она флоскула, да смо ту због грађана
и на услузи грађанима, и ако то већ
изговарамо ред је да то стварно тако
и буде. Наравно да не можеш све
задовољити све захтеве суграђана.
Врло често ту има и нереалних захте

ва, али врло сам срећан када успемо
нечији проблем да решимо.
Као некадашњи члан СРС, био је
често искључиван из странке због
модернијих погледа на свет и поли
тику...
- Ја сам једини члан тадашње Срп
ске радикалне странке који је неколи
ко пута био искључиван. Наравно,
ник ад у Инђији, него у Беог раду,
Земуну, на округу у Митровици. То је
велика школа у политици. Политика
се најбоље „учи“ када се прође и
доживи та некаква непријатна страна
и када се то доживи од сопствене
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странке. У политици се најлакше
борити са противницима, али са сво
јима... Политика мора да се много
воли. Мора да се има циљ да би се
све то могло издржати. Као и у животу
има и неправде и свега. Али, ваљда
ми који се тиме бавимо то и волимо.
И желимо да покажемо да може дру
гачије, да може боље. На крају краје
ва, као што то сваки дан показује и
председник Александар Вучић – при
ча Владимир Гак.
Није му на почетку бављења
политиком било лако. Као неком ко
је млад и паметан момак, није му
било једноставно са појединцима у
СРС. Било је ту свакаквих ликова, а
М новинама је остао у успомени
Витомир Плужаревић, бивши шеф
Окружног одбора СРС из Врдника.  
- Не могу ја рећи да је мени било
теже. Поштујем све људе са којима
сам сарађивао, међу њима и Виту
Плужаревића са којим сам чак добро
сарађивао. Као заиста млад први пут
сам искључен из странке, са неких 25
година, само зато што сам износио
неке своје ставове, али сам после
схватио да је то била борба са ветре
њачама. Из тог периода ја познајем
целу гарнитуру сремских политичара.
Ту је био и Александар Мартиновић и
Пеђа Вуковић и Слађан Манчић. Сви
смо били тада чланови Окружног
одбора СРС, наравно они су нешто
старији од мене. Моје чланство у СРС
је на неки начин представљано као
неко чудо у Инђији, јер се тада мисли
ло да су сви млади за Демократску
странку. Ја то никад нисам осетио као
терет, али се о томе причало. Ја сам
имао свој циљ и пут којим сам желео
да идем. На крају крајева, то је нешто
што је обележило мој политички анга
жман у политици. Увек сам остао
доследан и никада се нисам ни с ким
приватно посвађао због политике, ни
у својој странци и са људима из дру
гих странака. Говорим са свим поли
тичким неистомишљеницима. Свако
има право на свој став, важно је да се
ради у интересу Инђије. Како год да
се зовеш, добродошао си.
Да ли је активно бављење спор
том имало значајног утицаја на
његов карактер?
- Аматерски волим да играм тенис.
У последње три године врло мало
времена имам за то, али раније сам

БИОГРАФИЈА
Владимир Гак је рођен у Инђији 26.
јуна 1981. године, где је завршио основ
ну и средњу школу.
Дипломирао је на Правном факулте
ту Универзитета у Новом Саду и стекао
звање дипломирани правник, након
чега је положио правосудни испит. До
ступања на дужност председник а
општине радио је као адвокат у Инђији.
У политику се активно укључио 2002.
године. Дужност одборника у Скупшти
ни општине Инђија је обављао у сази
вима 2004-2008. године и 2012-2016.
године.
Током обављања одборничке дужно
сти био је члан бројних сталних и
повремених радних тела Скупштине
општине Инђија.
Похађао је низ семинара посвећених
односима са медијима, унапређењу и
ефикасности рада локалне самоупра
ве и комуналне политике.
Ожењен је супругом Ањом.
Живи у Инђији.

чешће играо. Има нас двадесетак у
Инђији, лепо смо се дружили, лепо
играли. Тенис је такав спорт, не захте
ва неку велику организацију, увек
можеш да пронађеш човека са којим
ћеш играти, не треба нас више. Играш
сам за себе, одговоран и крив си само
ти за све. Немаш ни на ког да се
љутиш, ни на голмана, ни на саиг ра
ча. Све што урадиш ти си урадио.
Нема сакривања иза других. Тенис је
по мени један од најкомплетнијих
спортова, јер поред тога што раде сви
мишићи док трчиш, мора ради и гла
ва. Тај психички моменат у тенису је
јако важан. Један неконтролисан уда
рац, једна грешка, промени ток целог
меча.
Одрастао је у адвокатској поро
дици, што је утицало на њега да се
и сам определи за адвокатуру.
- Потичем из адвокатске породице,
отац правник, а мајка ми је радила у
администрацији. Ја сматрам да је
породица у којој сам рођен била
сасвим обична, таква је и моја поро
дица данас. Моја покојни деда је,
након досељавања из Босне, радио
као портир у Општини. Ту је отишао и
у пензију. Отац је у Новом Саду завр
шио факултет, ради још увек у Инђији.
Од 1995. године ради као адвокат,

СМАЊЕЊЕ ДУГА
Како Инђија излази на крај са дуго
вима које јој је оставила власт Бојана
Пајтића и Горана Јешића?
Дуг је био преко 2,2 милијарде. Тај дуг
је значајно смањен. Само Дому здра
вља је директно из буџета исплаћено 85
милиона динара. За 85 милиона смо
могли да урадимо пијацу или трг у цен
тру Инђије. Али, то нико не види и ту
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није крај. Дуг Дома здравља је био 300
милиона динара. Исплатили смо 40
милиона динара путне трошкове за све
запослене које нису добили три године
и исплатили смо 45 милион
 а динара
добављачима за лекове.
Да то нисмо урадили, онда би се то
све видело, јер би Дом здравља пре
стао да ради.

пре тога је радио и у земљорадничкој
задрузи, а био је и председник Суда у
Инђији. Ја сам рођен у Инђији. И сма
трам да је бити председник Општине
Инђија стварно привилегија.
Кажу да је у свом селу тешко
бити пророк?
-  Зависи како се посматра. Али ја
мислим да нема ништа лепше него
када добијеш прилику да утичеш на
то како ће се твој град развијати. На
жалост, неке ствари не можемо данас
да променимо. Па кад се у Инђији
говори о неким непријатним мириси
ма из околних фабрика, ми данас ту
ништа не можемо да урадимо. Неко
их је овде отворио. Али можемо да
размишљамо о томе шта ће бити у
наредним годинама. Да ли ћемо прво
радити пијацу, или пешачку стазу ка
Аутлету или све заједно, или се иде у
пројекат асфалтирања свих улица, и
тако даље. Те ствари ће остати иза
нас. Ни битно како смо се звали, није
битна наша политичка опција, то је
нешто што иза нас остаје.
Шта је било кључно у доношењу
одлуке да из СРС пређе у Српску
напредну странку?
- То је био природан след догађаја.
Постојала је, на челу са Александром
Вучићем, велика група људи која је на
неки начин била стегнута у некакве
престроге политичке оквире у СРС. Ту
није могло да се иде даље. Кад прође
мало времена то се јаније види. И
види се да СРС није никада озбиљно
желела да дође на власт. И Вучић и
Николић су то препознали и направи
ли нову причу, и показали да може
другачије. То је био мотив свих нас
који смо пришли СНС и од ње напра
вили најозбиљнију политичку опцију
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данас. Мислим да на Балк ану не
постоји тако организована и велика
странка. Заиста је част и задовољ
ство бити део тог великог тима који
има само један циљ да се сваким
даном у Србији све боље живи. То
подразумева веће плате и веће пен
зије, више радних места, лепше ули
це и вртиће, домове здравља.
2016. године 1. јуна дошао на чело
општине.
Како оцењује 2017. годину? Да ли
је успео да уради оно што је мислио
и обећао грађанима Инђије?
- Мислим да је много тога покрену
то. Завршавају се у североисточној
радној зони, излаз према Сасама, два
производна објекта која ће до нове
године бити отворена. Реч је о МБ
трансу и Агромаркету. У питању су две
домаће фирме. Велико нам је задо
вољство што се менаџмент ових ком
панија одлучио да у Инђији гради
своје пословне објекте. Агромакет је
купио парцелу пре седам, осам годи
на, али због понашања претходног
руководства нису градили. Када смо
их уверили да сада нема никаквих
рекетирања, да нема никаквих личних
интереса председник а општине и
разних других директора, већ да
напротив имају пуну подршку општин
ског руководства они су почели да
раде. У ова два пословна објекта биће
до нове године запослено преко 200
радника. И једни и други су најавили
проширење капацитета. Агромаркет је
најавио изградњу фабрике за произ
водњу вештачких ђубрива, а МБ транс
изградњу још једног објекта на 10.000
квадратних метара. Најавио сам да ће
Инђија до 2020. бити највеће сремско
градилиште. Ми идемо ка остварењу
тог циља. Ако одете у нашу северои
сточну радну зону, у току је друга фаза
радова. Урађено је 1.600 метара пута,
водоводна мрежа, канализација. Пуно
радова. Остаје питање за неког ко
живи у селу, њему прича о индустриј
ској зони није блиска. Ја то знам. Али,
морам рећи да сам свесно жртвовао
прву годину. Зато што желим да се
понашам домаћински. Јер овде се 16
година уништавао општински буџет.
Како то изгледа кад ти бивша
власт, која се хвалила лажним успе
сима, остави празну касу и неброје
не проблеме?
- Ми смо наследили преко 2,2 мили
јарде дугова и обавеза и у таквој ситу
ацији није једноставно ни лако бити
добар домаћин. И поред тога, трудимо
се да то будемо. Окренути смо ка
завршетку индустријске зоне и то смо
свесно урадили. Јер да немамо инду
стријску зону ми данас не бисмо могли
да говоримо о инвестицијама. А данас
говоримо о пет нових инвестиција, 450
нових радних места. Ту је порез на
зараде и порез на имовину. То је
директан приход Општине који ће нам
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МИЛУНКА САВИЋ
Инђија је једна од ретких општина
за пример, која се не стиди прошло
сти и обележава Дан ослобођења у
Другом светском рату. Однедавно је
одлучено да се у овом граду подигне
споменик Милунки Савић, српској
хероини из Првог светског рата. Како
је донета  ова одлука која ће служити
на понос Инђији?  
- Нисам ја одлучио, на неки начин сам
можда иницирао. Игром случаја иници
јатива јесте била моја. Мало сам имао
прилике да се упознам са њеним живо
том. То ме је асоцирало на борбу коју
ми у Србији стално водимо, а жртве
буду нек ако стављене по страни.
Милунка Савић није мит. Она је постоја
ла и има наследнике који су данас живи
и здрави. Милунка је наша Јованка
Орлеанка. Она је после рата радила као
чистачица у јавном тоалету и одбила је
француску националну пензију. У Дру

гом светском рату помагала је борбу
против окупатора. Недићева полиција ју
је ухапсила и затворила у логор на
Бањици. Исти ти Срби којима је она
донела слободу. Исти ти Срби који су је
хапсили су са њом ратовали и дивили
јој се, а врло брзо заборавили ко је била
Милунка. На Бањици су је осудили на
смрт. Та пресуда је дошла до немачког
команданта који је поцепао ту смртну
пресуду. Немачки командант је много
више ценио свог часног противника него
ми своје хероје. То ме је заис
 та дирну
ло, јер много великих Срба је доживело
Милункину судбину. Она има само један
мали споменик у Јошаничкој бањи и то
ми је био повод да покренем иницијати
ву да се таквој једној жени подигне спо
меник. Она је симбол нечега што бисмо
морали мало више да ценимо, а то је
пожртвованост. На пролеће ће све бити
спремно за подизање споменика.

омогућити да градимо све оно што
нашим суграђанима треба. Свесно
трпим притисак јавности, да нисмо
урадили бог зна шта за ових годину
дана. Слажем се да нисмо урадили
пијацу, вртић, нисмо урадили много
тога по селима... Али све смо то је
свесна одлука, јер ми смо озбиљни
људи који на озбиљан начин присту
пају вођењу општине. Сада, када ура
димо другу фазу, ми смо мање више
индустријску зону завршили и можемо
да сачекамо и најзахтевнијег инвести
тора. Далеко смо испред свих осталих
општина у Срему по томе.
По мени 2018. година ће бити годи
на у којој ће се од првог дана грађе
винске сезоне радити, како у инђиј
ским селима, тако и у самој Инђији.
Фабрика кваса би требала да почне
да почне са радом, поред тога имамо
још четири нове инвестиције. Биће то
преломна година за опоравак општин
ског буџета и преломна за све оно што
наши суграђани очекују од нас.

сима обезбедимо средства. На
жалост, пројеката нисмо имали.
Ја не знам како су они добијали
новац. Ми сада водимо битку да обез
бедимо средства за обнову спортске
хале. Имамо обећања да ћемо после
нове године комплетан износ средста
ва, 300 милион
 а динара, добити за
завршетак.

Шта се очекује да ће бити урађе
но у 2018. години која је пред нама?
- У 2018. години ће се завршити нај
већи део радова на вртићу, завршиће
се градска пијаца и асфалтираће се
преко 70 улица на територији општи
не. То су историјске ствари за општи
ну које нису урађене у претходних
30-40 година. Када говорило о путеви
ма, никада. Мислим да смо показали
много тога кад су у питању верске
заједнице. Ради се фасада храма Св.
цара Константина и царице Јелене,
затим ради се и на цркви Пресветог
Ваведења у центру, као и на цркви на
гробљу. То је све потребно нашим гра
ђанима.
Поново истичем да је један од најве
ћих проблема који смо наследили,
поред финансија, непостојање проје
ката. Да смо имали рађене пројекте,
ми бисмо покушали са покрајинским и
републичким властима да на конкур

Та хала је била бомбастично наја
вљивана још 2008. године од стра
не бивше власти. Као и фабрика
воде?
– За Инђију то није новина, у халу је
потрошено 11 милион
 а евра. Да ми
имамо те новце Инђију не бисте пре
познали. Никада је не бисмо почели,
тако како су је наши претходници
почели, али ми је сада морамо завр
шити. Исти случај је и са фабриком
воде. И један и други пројекат су били
бомбастично најављивани, а граде се
од 2008. године. За који месец биће
равно 10 година. Фирма која је гради
ла фабрику воде више не постоји, или
је отишла у стечај. У сваком случају,
они више не могу да заврше радове,
а у питању је документација од једно
15 килограма, то треба распетљати.
То су врло, врло велики проблеми.
Много средстава потрошено, много
лоших прорачуна. Али свако оставља
свој траг. Једна од првих ствари коју
смо обећали је било да ћемо решити
питање водоснабдевања. И ми смо до
сада урадили пет нових бунара, то
кошта јако много. То је нешто што гра
ђани не виде. То је иста прича као и
индустријска зона. То су скупе, кључ
не ствари. Да смо хтели да се бавимо
популизмом и да скупљамо јефтине
политичке поене, ми бисмо за тај
новац направили неку фонтану и то
би се видело. Овако, ми смо радили
кључне ствари, домаћински, одговор
но, и надамо се да ће наши суграђани
то препознати.
Владимир Ћосић

29. NOVEMBAR 2017.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ИНЂИЈА

Сарадња са Кошицама

Представници града Кошице угостили инђијско руковдство

П

редседник Општине Инђија,
Владимир Гак недавно је са
сарадницима боравио у словач
ком граду Кошице где је првог човека
инђијске локалне самоуправе угостио
градоначелник Рихард Раши. Раши је
госте из Инђије упознао о привредним
активностима и начинима привлачења
инвестиција.
- Осим геостратешког положаја и
опремљености индустријских зона,
веома је важан однос према инвести
тору и репутација града - истакао је
градоначелник Кошица и предочио
гостима из Инђије неколико европских
пројеката на којима тај град тренутно
ради.
Представници општине Инђија упо
знали су словачке колеге са тренутно
актуелним капиталним инфраструк
турним радовима у североисточној
радној зони.
- Радимо на уређењу индустријске

зоне после чега ће инвеститору оста
ти само да купи земљиште од Општи
не и може одмах кренути у изградњу.
То је наша предност у односу на друге
и зато смо сврстани у ред најразви
јенијих општина у Србији. Примери и
искуства успешних европских градова
један су од мотива доласка у Кошице,
због чега је успостављање сарадње
и партнерског односа веома важно за
даљи развој Инђије - истакао је Вла
димир Гак, председник Општине Инђи
ја.
Током боравка у Словачкој, председ
ник Гак посетио је и компанију за саку
пљање, прераду и управљање кому
налним отпадом Косит. Гостима из
Инђије понуђена је саветодавна помоћ
за решавање еколошких проблема
што ће им, како кажу, веома значити у
даљем процесу стављања у функцију
регионалне депоније.

М.Ђ.
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СКУП ПРЕДУЗЕТНИЦА У ИНЂИЈИ

Бизнис ћоше
Као део пројекта за економско оснажива
ње жена у четвртак, 23. новембра године,
одржан је скуп предузетница „Бизнис ћоше“
у Инђији, у организацији Едукома из Новог
Сада. Главна тема скупа била је, „Како
пословати у Србији када сте жена?“, са
циљем да се подстакне развој женског
предузетништва.
Скуп предузетница „Бизнис ћоше“ је
догађај који окупља предузетнице, оне које
планирају да то постану и свима којима је
потребно унапређење пословања истакла
је Сања Алвировић из новосадског Едуко
ма.
-О својим иксуствима и почецима говори
ле су панелисткиње, успешне жене, преду
зетнице из Инђије Сања Зец (Ђурић доо),
Зорица Петровић (Центар за неформално
образовање Други корак), Бранка Лихвар
чек (Вилин салаш) и Радмила Митровић
(Агенција СОС Ин, један од оснивача ТК
Туристичког канала). Најчешћи проблеми
се јављају при подизању кредита код бана
ка јер се у Србији још увек зна да се
некретнине воде на мушкарце, а ниједна
пословна банка не даје веће суме новца за
започињање бизниса без хипотека на имо
вину. До краја године организоваћемо
панел дискусије у Београду и Новом Саду.
Досадашња искуства су одлична и драго
нам је што смо многим женама помогли да
се ослуче да започну сопствени бизнис каже организаторка скупа Сања Алвиро
вић.

ЈКП Водовод и канализа
 ција

Нова водоводна
мрежа

УСКОРО ОТВАРАЊЕ КОМПАНИЈЕ АГРОМАРКЕТ

50 нових радних места

П

остројење компаније Агромар
кет у инђијској североисточној
радној зони почеће са радом до
краја године. Према информацијама
које поседују представници локалне
самоуп
 раве, између 45 и 50 радника
наћи ће запослење у компанији која се
бави трговином различитих пољопри
вредних производа и механизације.
Владимир Гак, председник Општи
не Инђија истакао је да се свечано
отварање очекује 15. децембра, уко
лико сви радови буду окончани према
раније утврђеном плану.
-У североисточној радној зони, Агро
маркет је изградио објекат површине
14 хиљада квадрата, што је веома
важно за Инђију, јер се на бази ква
дратуре обрачунава порез на имовину
који је директан приход локалној само
управи. Представници Агромаркета су
најавили проширење постојећих капа
цитета у оквиру друге фазе која би

обухватила изградњу још једног објек
та за производњу вештачког ђубрива.
Морам посебно истаћи, да се ради о
потпуно безбедној производњи без
непријатних мириса, за шта су обез
беђене све неопходне дозволе реле
вантних служби. У другој фази, посао
ће наћи још око 40 радника, тако да ће
компанија Агромаркет упослити укуп
но око 100 лица – рекао је Гак.
Председник Општине Инђија под
сетио је да су при крају и радови на
изградњи логистичког центра компа
није МБ транс, који се налази у бли
зини Агромаркета те да ће тај локални
инвеститор запослити око 100 радни
ка.
-Са изградњом свог објекта касни
руско-српска компанија „Квас“, али
ће и они ускоро приступити изградњи
јер их на то обавезује раније потписан
уговор- каже Гак.
М.Ђ.

www.indjija.net

Становници улице Десанке Максимовић
у Инђији од сада ће имати боље водоснаб
девање захваљујући потпуно новој водо
водној мрежи чија је изградња окончана
крајем прошле недеље. Потреба за изград
њом нове мреже јавила се због честих
хаварија. Реализација инвестиције вредне
два милиона динара, припала је Јавном
комуналном предузећу „Водовод и канали
зација“ у Инђији након расписане јавне
набавке.
- Посао смо поверили нашем „Водоводу“
чиме смо наше јавно предузеће ставили у
функцију да тржишно послује. Последњих
15 година није било носилац ниједног
посла а сада, захваљујући стручном руко
водству, више не чекају да им се плата да
из буџета већ својим радом и залагањем
остварују приход. Таква пракса ће бити
настављена и у осталим јавним предузећи
ма као доказ домаћинског пословања чита
ве локалне самоуправе и локалног руко
водства - истакао је Владимир Гак, пред
седник Општине Инђија.
М.Ђ.
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Три инвестиције
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ПОСЛАНИЦИ ИЗ СКУПШТИНЕ СЛОВАЧКЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Јачање сарадње
на пољу образовања

Општина Стара Пазова и
Министарство привреде Владе
Републике Србије издвојили су
140 милиона динара за реали
зацију три значајне инвестици
је. У питању су пројекти који се
тичу уређења центра у Војки
који је реализован, док ће сле
деће године бити реализовани
пројекти који се тичу друге фазе
реконструкције центра у Новим
Бановцима и изградње саобра
ћајнице у оквиру централне
радне зоне у Старој Пазови,
истакао је за М новине Драган
Стевановић, државни секретар
Министарства привреде. За
поменуте пројекте Општина
Стара Пазова издвојила је 80
милиона динара, док је Мини
старство привреде определило
60 милиона динара.
М.Л.

САОБРАЋАЈ

Бесплатни
прегледи

Делегација посланика Републике Словачке у шетњи Старом Пазовом

Поносан сам што у општини Стара Пазова није важно ко је
Србин а ко Словак, већ ко је какав човек- изјавио је овом при
ликом Ђорђе Радиновић, председник Општине Стара Пазова

С
Ауто мото савез Србије тра
диционално у зимској сезони,
позива возаче да бесплатно
провере техничку исправност
возила, на око 100 линија тех
ничких прегледа у преко 60 гра
дова Србије. О значају ове
акције најбоље говоре досада
шњи подаци АМСС, да је кроз
прегледе техничке исправности
возила, који су обављени током
протеклих неколико година у
акцијама Исправно возило –
безбедно возило, утврђено да
је готово свако треће прегледа
но возило било неисправно. У
Старој Пазови се преглед може
обавити у Ауто мото клубу
Застава до 25. новембра а
одзив је веома слаб. Дневно се
прегледа два до три возила и
половина има неисправне
системе за кочење и управља
ње. Власници аутомобила су
савесни, по питању зимске
опреме и замене пнеуматика,
примећују у Ауто мото клубу
Застава у Старој Пазови.
З.К .

ловачка
република
подржава
пројекте
јачања националне
свести и културног иден
тета Словака у дијаспори.
Са циљем сагледавања
положаја, потреба и инте
реса словачке национал
не мањине у Србији, како
функцион
 ишу
постојеће
словачке институције и
колико је учешће локалне
самоуп
 раве у томе, у Ста
рој Пазови су боравиле
делегације два скупштин
ска одбора Народне скуп
штине Словачке републике
– Одбора за образовање,
науку, омладину и спорт и
Одбора за културу и меди
је.
Током
посете
Старој
Пазови, народни послани
ци словачког парламента
имали су неколико сусре
та, на којима су размотрили
ове теме, као и могућности
сарадње, како за одрживост
словачке заједнице у Срби
ји уз помоћ Словачке репу
блике, тако и двеју земаља
у другим областима.

Област која највише спаја
две земље је образовање,
што је била и тема сусрета у
Народној скупштини Срби
је, каже за М новине народ
на посланица Љибушка
Лакатош, и додаје: „Прича
ли смо о убрзању процеса
превођења диплома као и о
могућностима размена сту
дената, односно студирања
наших младих у Словачкој и
студирању младих Словака
у Србији.“
Уставом Словачке репу
блике дефинисана је обаве
за помоћи Словачке Слова
цима у дијаспори. Гости из
Словачке су изразили задо
вољство са положајем сло
вачке националне мањине
у Србији, конкретно у Старој
Пазови, где су се састали
са руководством Општине,
Месне заједнице и словач
ких институција, функцио
нисањем тих институција
и учешћем локалне самоу
праве у томе.
- Годинама у назад смо
обновили готово све објекте
словачке заједнице, јер не

само да служе мањинском
народу, већ су и спомени
ци културе у нашој средини.
Поносан сам што у општини
Стара Пазова није важно
ко је Србин а ко Словак,
већ ко је какав човек- изја
вио је овом приликом Ђор
ђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова.
Током боравка у Старој
Пазови посланици сло
вачког парламента, члано
ва Обора за образовање,
науку, омладину и спорт и
Одбора за културу и меди
је посетили су централ
ни архив СЕАВЦ у Србији,
цркву, школу и СКУД „Херој
Јанко Чмелик“. Осим на
пољу образовања и кул
туре постоје могућности
сарадње и у другим обла
стима, за шта су обе стране
изразиле интересовање. У
наставку посете, делегаци
ја из Словачке републике
имала је сусрете и у другим
местима у Војводини у који
ма живе Словаци и у Влади
АП Војводине.
Ј.Клинко
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ИНДУСТРИЈСКАЗОНАСТАРАПАЗОВА

Изградњапута

У

Министарству привреде Владе
Републике Србије заменик пред
седника Општине Стара Пазова
Милан Беара, потписао тројни уговор
о изградњи дела саобраћајнице у
четвртој старопазовачкој индустријској
зони, чији је први део, дужине 950
метара, завршен
раније. Радови на
изградњи другог
дела, дужине пре
ко једног километра
обухватаће, поред
изградње пута, и
изградњу земља
них кана ла за
одвођење кишнице
са асфалта и окол
них терена. Проце
ње на
вред ност
инвестиције је пре
ко 50 милиона
динара, од чега ће
Министарство при
вреде финансира
МиланБеара
ти са 60 одсто, а
Општи на
Ста ра
Пазова са 40 одсто средстава. Пово
дом добијања средстава за реализа
цију пројекта и потписивања помену
тог Уговора председник Радиновић је
још једном подсетио на значај ове
инвестиције уз закључак да ће, по
завршетку комплетне радне зоне и
почетка званичног пословања свих
предвиђених компанија, овде бити
запослено још неколико хиљада рад
ника.
 Иако је овде акценат стављен на
потребе привредника који послују у
оближњим индустријским зонама,
нова саобраћајница ће добро доћи и
грађанима, јер ће овим путем брже и
једноставније стизати из Нових Бано
ваца ка Новој Пазови или Војки и
даље према аутопуту Е70 тј. ауто 
путу Београд – Загреб, рекао је прили
ком потписивања уговора у Министар
ству привреде заменик председника
Општине Милан Беара.
Ширење, развијање и инфраструк
турно повезивање постојећих инду

стријских зона и стварање нових кључ
ни су стратешки циљеви руководства
Општине Стара Пазова у привлачењу
нових инвеститора и отварању нових
радних места. На територији општине
Стара Пазова тренутно постоје четири
индустријске зоне у којима послује
велики број успе
шних светских и
домаћих компанија
које запошљавају
раднике не само са
територије општи
не, већ и из окол
них гра до ва и
општи на.
Да
Општи на
Ста ра
Пазова стратешки
ради на развоју и
привредном јача
њу говори и чиње
ница да од укупно
десет насеља у
с та р о п а зо вач к о ј
општини, чак девет
има усвојене урба
нистичке планове
без којих нема градње и остваривања
инвестиција. За пословање у Централ
ној радној зони која је у потпуности
комунално опремљена, поред једне
домаће, одлучили су се белгијска и
немачка компанија. Општина Стара
Пазова обезбедила је средства за
наставак изградње саобраћајнице која
ће инфраструктурно унапредити нај
млађу радну зону на територији
општине. Према речима надлежних,
када новодолазеће компаније званич
но почну са пословањем у овој инду
стријској зони, хлеб за своје породице
наћи ће још неколико хиљада радни
ка. Подсетимо да је пре три године у
овој индустријској зони у сарадњи са
немачким инвеститором изграђено
950 метара пута, а наставком изград
ње поменуте саобраћајнице одговори
ће се потребама привредника, али и
обичних грађана који ће брже стизати
из Нових Бановаца ка Новој Пазови
или Војки и даље ка ауто  путу Бео
град – Загреб.
С.С.
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СТАРАПАЗОВА

Распевани
Срем
Фестивал младих певача словачких
народних песама Распевани Срем одр
жан је 19. новембра у старопазовачкој
позоришној сали, у организацији Месног
одбора Матице Словачке Стара Пазова и
СКУД „Херој Јанко Чмелик“.
 Захваљујући тим младим људима,
који се труде да песмом и народном
ношњом чувају и своју традицију и култу
ру, словачка народна песма ће се на
овим просторима дуго певати – рекла је
Либушка Лакатош, председница Органи
зационог одбора фестивала.

ЕмаКочиш
Иако је било мало певача жири који је
радио у саставу Владана Бзовски, Ана
Вереш и Златко Хњупа из Старе Пазове,
Јарослав Петршљан из Бингуле и Влатко
Миксад из Илока, није имао лак посао.
По њиховој оцени победница фестивала
је Мартина Кукучка из Бољеваца. Друго
место је припало Маји Мацко из Шида, а
две треће награде освојиле су Ема
Кочиш из Старе Пазове и Даниела Грекса
из Добановаца.
Игор Ухељи из Старе Пазове награђен
је за аутентичност словачке народне
песме. Жири је похвалио оркестар и све
певаче и констатовао да би певачи тре
бали више да раде на артикулацији и да
песме певају са више емоција.
По оцени жирија публике најуспешнија
је била Јована Тркуља из Шида. Награда
за најаутентичнију народну ношњу по
оцени жирија у саставу кореограф Руже
на Червенски и Катарина Вршка, дугого
дишњи фолклориста, припала је Андреи
Руман из Старе Пазове.
Науспешнијима на фестивалу награде
је уручио Павел Кукучка, председник
Фестивалског одбора Распевани Срем.
Певаче је пратио словачки народни орке
стар по руководством пазовчана Влади
слава Форгача. У сјајном оркестру су
поред старопазовчана били и одлични
музичари из Војловице и Илока. У реви
јалном делу су учествовали Јурај Кубеч
ка, оснивач фестивал и прва победница
Јана Кубечка – Вуковић, као и Марија
Бзовски.
АнаСимоновић
фотоАрхиваСКУДЈанкоЧмелик
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Некадашњи Ратарски дом
и даље пропада
Ову грађевину није
градила ни ЈНА,
ни Војска Србије.
Њу су од својих
средстава, својим
радом и трудом
изградили
митровачки
земљорадници
тридесетих година
прошлог века

О

д када је у саобраћај пуштен
митровачки подвожњак, са уређе
ним приступним саобраћајница
ма, зграда Дома Војске Србије неугодно
штрчи. Својим изгледом одудара од
савременог и уређеног окружења. Про
сто се човек пита, да ли ће се ова, по
свему репрезентативна грађевина, јед
ног дана урушити или ће се наћи реше
ње да се некадашњи Ратарски дом спа
се.
Историја ове зграде неодвојиво је
везана за историју Града Сремске
Митровице и не постоји никакво морал
но оправдање за њено пропадање.
Односно, не би требало да постоји, јер
ову грађевину није градила ни ЈНА, ни
Војска Србије. Њу су од својих средста
ва, својим радом и трудом изградили
митровачки земљорадници тридесетих
година прошлог века. Српско ратарско
друштво из Сремске Митровице је једно
од удружења које је у периоду између
два светска рата саградило зграду на
углу улица Фрушкогорске и Железничке,

некадашњи Ратарски дом у ком је била
смештена Српска ратарска читаоница и
књижница. Ова зграда је после рата
конфискована и од 1953. године припа
ла је ЈНА у којој је био смештен Дом,
прво Југословенске народне армије,
затим Војске Југославије, па Војске
Србије и Црне Горе и на крају Војске
Србије.
О томе како је текла градња Ратар
ског дома пре десетак година причу за М
новине испричао је сада већ покојни
Живан Ђурђевић. Тада је био вероватно
последњи живи Митровчанин који је
учествовао у његовој градњи.
- Ратарски дом је почео да се зида
негде тридесетих година. Ја сам тада
имао 18 година и добро се сећам тога. У
време почетк а изградње председник
удружења ратара у Митровици био је
мој отац, Стеван Ђурђевић. Ми, ратар
ско удружење, смо имали нешто ушпа
раних новаца, али то није било довољ
но да се таква зграда сагради. То је
велика грађевина и за ово доба, а камо
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ли за оно. Међутим, мој отац је био
мало храбрији него што су били његови
претходници, и он је решио да се крене
у градњу. Све што су митровачки ратари
годинама шпарали давали су у банку,
тако да се то накупило, али није било
доста. Тадашња Општина нам је дала
плац. На том плацу је кадгод била вели
ка вага, наткривена. Ту су могла ући
кола пуна сена, или нечег другог и ту се
мерила роба. Када су ратари добили тај
плац, вага је премештена и почело се са
зидањем. Шумска управа нам је дала
грађу, а циглу смо куповали. Било је две
циглане у Митровици, Гашпарчева и
Мајзацова. Ми смо куповали циглу од
Гашпарца. Е, кол’ко сам ја кола цигле
довукао, сам Бог зна. Две године је тра
јала градња Ратарског дома, а зидали
су га мајстори Црнотравци. Све митро
вачке ратарске породице су давале при
логе. Ту је био чика Живан Јерковић, па
Правдаши, Јовановићи, Исајл ови,
Кузминци. Сви су учествовали, они који
нису могли дати новчане прилоге, помо
гли личним радом. Било је ту лепих при
лога, богатих српских земљорадничких
породица. Зидање такве једне зграде је
било јако скупо, али митровачки ратари
су све то платили и саградили себи дом,
сећа се деда Жика Ђурђевић.
- Наша омладина је увек организова
ла разне забаве и села. Док нисмо има
ли наш дом ми смо се организовали по
приватним кућама. Сећам се да је у кући
породице Милованчев била једна вели
ка сала где су се те забаве одржавале.

Све митровачке
ратарске породице су
давале прилоге.
Ту је био чика Живан
Јерковић, па
Правдаши,
Јовановићи, Исајлови,
Кузминци. Сви су
учествовали, они који
нису могли дати
новчане прилоге,
помогли личним
радом. Зидање такве
једне зграде је било
јако скупо, али
митровачки ратари
су све то платили и
саградили себи дом,
сећао се деда Жика
Ђурђевић

Војска тражи 45 милиона динара
Управа за управљање имовином
Министарства одбране Републике
Србије је проценила вредност овог објекта на 45 милиона динара. Тадашње
градско руководство је сматрало да ни
објекат ни локација не вреде толико, па

је Град Сремска Митровица 2015. покренуо иницијативу за поновним утврђивањем вредности овог објекта. Град је
био заинтересован да од Министарства
одбране Републике Србије купи поменути објекат, али спорна је била цена.
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Е, када је саграђен дом, онда смо наста
вили да те игранке одржавамо у њему.
Највећа забава је била у фебруару о
Покладама. Тада би се окупило много
света, била је музика, игранка и на крају
томбола. Свако је давао прилог колико
је могао, и из тог прихода делом су се
делиле награде, а делом се финансира
ло друштво и градња Дома. Играли смо
коло, али и окретне игре, танго, валцер
и све оно што се у то доба играло. Мом
ци и девојке су се лепо облачили кад би
долазили на забаве, у свечана одела
или народне ношње. Била је и учитељи
ца, госпођа Милаковићка која је нас
младе учила глуми. Ми смо онда давали
разне представе, „Сеоског лолу“ и
„Девојачку клетву“. Имали смо и орке
стар, нас петорица, а ја сам прилично
добро свирао тамбуру. Ту је свирао неки
Андрија, звали смо га Шмура, он је знао
и по нотама да свира, а ми остали само
по слуху. Поред представа и игранки
имали смо и певачко друштво. Капетан
полиције Игњатовић је био хоровођа.
Била су то лепа времена. Од моје 18
године ја сам ишао на те приредбе и
забаве. У то време у Митровици је био и
Занатлијски и трговачки дом, преко пута
Мале цркве. Ми смо ишли на забаве код
трговаца, и они код нас. Никад није било
ружних речи међу нама. А онда је дошао
рат и све се то прекинуло, причао нам је
деда Живан Ђурђевић.
Те 2007. године, када смо објавили
причу о Ратарском дому, постојао је
Мастер план Владе Србије за продају
вишка војних објеката и њиме је била
предвиђена продаја 35 домова у градо
вима широм Србије, а међу њима и про
даја Дома војске у Сремској Митровици,
односно некадашњег Ратарског дома.
Та идеја се изјаловила. Ко се уопште
сећа ко је тада био министар војни?
Закони се доносе и престају да важе,
међутим судбина Ратарског дома и
даље је неизвесна.
С. Цуцанић
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ТЕМАТСКА СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ СТОЧАРА СРЕМА И МАЧВЕ

Сточари забринути
за откуп и цене свиња

Са предавања

А

Министарство
пољопривреде
је суфинансијер
отварања
канцеларије
Асоцијације
сточара Срема
и Мачве. Рад
Асоцијације
је помогла
Агенција за
рурални развој
Града Сремска
Митровица

социјација
сточара
Срема и Мачве била
је домаћин скупа одга
јивача свиња, који се одр
жао у Сремској Митровици
20. новембра. Организаци
ју је помогла и митровачка
Агенција за рурални раз
вој, а ово је треће окупља
ње сточара у последње две
године. Гости предавачи на
су били Оливер Станковић,
директор Едуфарм Црвен
ка и Жарко Аврамов, доктор
ветеринарске
медицине,
као и Ненад Терзић, шеф
Oдељења за сточарство у
Министарству пољопривре
де, шумарства и водопри
вреде.
Теме предавања су биле
здравствени статус фарме и
утицај на производне резул
тате, калкулација производ
ње на фарми и модели удру
живања произвођача свиња.
Сточари су се осврнули и
на недавну посету данских
фармера, и разговарали о
могућим облицима и моде
лима сарадње. Истакнуто
је да су овакви скупови увек
пожељни као и предавања,
размена информација, иску
става и сарадња, што им
Асоцијација и пружа.
Зоран Ерић, председник
Асоцијације сточара Сре
ма и Мачве истакао је ће,
у наредном периоду, сточа
рима допринети и рад кан

целарије Асоцијације удру
жења сточара где ће се у
будућности одвијати разне
активности.
- Коначно смо добили
место за наше активности,
а у чијем отварању нам је
помогла како локална само
управа, тако и министарство
пољопривреде. Број члано
ва у Асоцијацији варира,
али увек се креће око 200.
Што се тиче ситуације цена
свиња у односу на прошлу
годину, она је слична. Прво
је цена почела да пада, сада
је дошло до повећања. Тре
нутна цена се креће око 180
динара, а прошле године у
ово време била је око 155
динара. У једном моменту
смо били уплашени да ће

Зоран Ерић

доћи до драстичног пада –
каже Ерић.
Који су то начини на које
би држава могла да помогне
сточарима, Ерић каже:
- Најпре би требало да се
ураде правилници о класи
фикацији свињских трупова
и да постоји правилник по
ком се откупљује. Проблем
је што немамо закон о про
мету пољопривредних про
извода који мора под хит
но да се уради да би могла
да постоји извесност у овој
нашој производњи. Значило
би нам да имамо на нивоу
целе године уговор са оним
прерађивачем који ће од нас
откупљивати свиње, да не
долазимо у проблем да пада
цена и да немамо коме да

Проблем је што
немамо закон
о промету
пољопривредних
производа који
мора под хитно
да се уради да би
могла да постоји
извесност у овој
нашој производњи,
каже Ерић
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МИТРОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ДАУН“
Што се тиче
Митроса, Сретен
Тимотијевић каже
да је разматрао
могућност
о потенцијалној
сарадњи, али
да за сада није
заинтересован
Сретен Тимотијевић

испоручимо робу – додаје
Ерић.
Што се тиче сарадње са
Митросом, Ерић каже да
мали број људи сарађује
са овом компанијом. Према
његовим речима, Митрос је
понудио годишње уговоре
сточарима, али не зна људе
који су их склопили или узе
ли прасад за тов. Он сматра
да се откуп свиња треба прво
извршити на нивоу државе и
да кланичари не увозе сви
ње из иностранства, као што
се то неретко дешава.
Скупу је, између осталих
бројних сточара присуство
вао и Сретен Тимотијевић
из Чалме. Сретен је иста
као да су едукативни скупо
ви пожељни, и да се из њих
увек научи нешто ново, али
и размене информације и
поделе искуства са осталим
сточарима. Он, заједно са
оцем, на годишњем нивоу
утови око 200 комада свиња.
- Сточарством се бави
мо неколико година. То нам
је породични посао, радим
заједно са татом. Што се
тиче тренутне цене сви
ња, она варира и ситуаци
ја је променљива. Тренут
но износи око 180 динара.
Годишње утовимо око 200
комада свиња, али немамо
затворен циклус, већ купу
јемо прасице и продајемо
товљенике. Поред узгоја
свиња, бавимо се и пољо
привредом и имамо око 20
јутара наше земље и још 60
у закупу. То нам омогућава
да произведемо сами храну
за свиње. Имамо кланице
са којима сарађујемо. Даљи
планови су нам прошире
ње производње, завршава
мо објекат за додатних 250
комада свиња, тако да пла
нирамо проширење што се
това тиче. Што се тиче суб
венција, бићу задовољан

ако и даље остане 1.000
динара по грлу. Увек може
боље, али може и горе –
напомиње Тимотијевић.
Што се тиче Митроса,
Сретен каже да је разма
трао могућност о потенци
јалној сарадњи, али да за
сада није заинтересован. Он
додаје да се положај пољо
привредника не мења годи
нама, али да, ако се вредно
и напорно ради, може да се
живи и да се постигну одре
ђени резултати. Такође се
нада да ће се у будућности
Асоцијација развити и да ће
сточари моћи да побољшају
свој положај преко ње.
Ненад
Терзић,
шеф
Oдељења за сточарство у
Министарству пољопривре
де, шумарства и водопри
вреде је напоменуо да неће
бити неких значајнијих про
мена када је у питању аграр
ни буџет и сектор сточарске
производње и свињарства.
- У овој години смо пове
ћали подстицаје за квали
тетне приплодне крмаче са
седам на 10 хиљада динара.
Надам се да ћемо тај износ
задржати у наредној годи
ни. Прошле године, ресор
но министарство из буџета
издвојило је подстицаје за
око 34.000 квалитетних при
плодних крмача. Конкретно у
2016. години, министарство
је пољопривредним произ
вођачима исплатило преко
милијарду динара, када је у
питању подстицај за товне
свиње, то је милион грла –
рекао је Терзић.
Министарство пољопри
вреде је суфинансијер отва
рања канцеларије Асоција
ције сточара Срема и Мачве
у Сремској Митровици. Рад
Асоцијације је помогла и
Агенција за рурални развој
Града Сремска Митровица.
Сања Станетић

Сређене
просторије

З

ахваљујући
дона
торима просторије
Удружења за помоћ
особама са Дауновим син
дромом у Сремској Митро
вици су добиле нови
изглед.
Како је изјавио Радован
Кекић, секретар удружења
„Даун“, захваљујући овој
донацији замењени су
подови, расвета и стола
рија, а просторије су окре
чене, тако да ће чланови
Удружења од сада у при
јатнијем амбијенту одр
жавати састанке и ради
онице. Кекић ће захвалио

пријатељи
Удружења,
представници
локалне
самоуп
 раве. Иначе, Град
Сремска Митровица је по
конкурсу за доделу сред
става невладиним органи
зацијама из области соци
јалне заштитет за 2017.
годину овом Удружењу
одобрио 400.000 динара.
- Удружење „Даун“ је
добило по 400.000 дина
ра, а Град је ове годи
не издвојио укупно 5,3
милиона динара за рад
17 удружења из области
социјалне заштите – изја
вио је начелник Градске

Обилазак просторија Удружења „Даун“

директору Градског ста
новања Милошу Ковачу и
представницима компани
ја на помоћи и подршци
коју су пружили Удружењу
„Даун“.
Директор Градског ста
новања Милош Ковач је
изјавио да је он искори
стио познанства која има
са фирмама са којима
сарађује Градско станова
ње и позвао их да учеству
ју у овом хуманитарном
пројекту.
Сређене
просторије
Удружења за помоћ осо
бама са Дауновим синдро
мом у Сремској Митровици
су 21. новембра обишли

управе за социјалну и
здравствену заштиту Воји
слав Мирнић.
Општинско
удруже
ње за помоћ особама са
Дауновим
синдромом
у Сремској Митровици
постоји једанаест година.
Тренутно има око триде
сет активних чланова, са
којима раде дефектолог и
васпитач.
Недавно је и члану Удру
жења „Даун“ Александру
Ковачевићу поводом Дана
Града, уручена Плакета
Града Сремска Митро
вица је добио награду за
спортска достигнућа.
Б. С.
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ВИЗИЋ: ЖИВОТ ИЗМЕЂУ ДВЕ ГРАНИЦЕ

Мирослав Нинковић

Без пасоша ни код лекара
В
Да би  стигли до
школе, лекара,
општинске
администрације
и радних места
у Бачкој Паланци,
Визићани морају два
пута да пређу
хрватску границу

изић је мало село, смештено на
обронку Фрушке горе, уз хрватску
границу, удаљено десетак кило
метара од Бачке Паланке. Село тери
торијално припада Срему, а налази
се у бачкопаланачкој општини. Да би
стигли до школе, лекара, општинске
администрације и радних места у Бач
кој Паланци, Визићани морају два пута
да пређу хрватску границу. А на сву ову
муку, ту су и трошкови око пасоша.
А у селу... све је стало деведесетих.
Мештанин Мирослав Нинковић испри
чао нам је колико им проблема задаје
то што се налазе у оваквој ситуацији.
- Док није било граница, било је лак
ше. Сада морамо прећи четири гра
нице како бисмо отишли код лекара.
Деца која се школују у Бачкој Паланци
морају имати пасоше, али и млађи, јер
без пасоша не могу код лекара. То нам
је баш проблем, а и велики трошак.
На свакој царини се чека, пасош нам
је пун печата, а нико ме не пита кад
он истекне да ли ја имам новаца да га
продужим или немам. Људи који нема
ју свој ауто морају ићи аутобусом, мора
се... Због тога је ни не волим да идем у
Паланку – каже Мирослав.

Партизански пут је жила куцави
ца Фрушке горе и простире се целом
њеном дужином и управо се заврша
ва се на раскрсници Визић - Нештин.
Нажалост, пут се налази у лошем ста
њу и на њему већ више од деценију
нису рађене никакве санације, тако да
је до Визића овим путем тешко и доћи.
Дуго се говорило о изградњи пута ка
Ердевику, међутим, мештани кажу да
од тога нема ништа. У селу има око
стотинак кућа, а наш саговорник одма
хује руком и каже да су оне махом пра
зне и да је Визић село са претежно ста
рачким домаћинством. Младих нема,
момци се не жене, јер како каже, сада
ниједна девојка неће да пристане да
дође и живи у селу.
Основну школу „Вук Караџић“ похађа
свега троје деце. Двоје ученика у тре
ћем разреду и један ђак првак. Како
Нинковић каже, школи прети затвара
ње, јер наредних неколико генерација
деце неће бити за школу.
- Школа у Визићу је увек била чет
ворогодишња, с тим што је раније било
много више ђака. Било је више деце,
сад их има троје у целој школи, а када
сам ја ишао у први разред било нас је
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Санација фасаде

Радови на сређивању фасаде старе
општинске зграде у Главној улици су у току
– започели су 20. новембра – а требало би
да се окончају за три недеље.
– Фасада на овој згради је у заиста
лошем стању и постоји и опасност за без
бедност људи који туда пролазе. Радимо
потпуну санацију фасаде и столарије,
биће урађена и комплетна изолација како
би повећали енергетску ефикасност згра
де. Вредност ових радова је 1,6 милиона
динара – рекао је за наше новине Душан
Љубишић, начелник Општинске управе.

Тротоари у три села

Да је оваких девојака село би оживело
дванаесторо. Деца кад заврше сеоску
школу, настављају школовање у Бач
кој Паланци. Омладине у селу готово
да нема, неожењених има много. Неће
девојке да се удају у село. Женили
би се момци али кад девојка чује да
је момак из Визића, која би дошла?!
Тешко се живи, низ година није се
радило ни улагало у село. Једино што
поред школе имамо продавницу и
амбуланту, то нам добро дође – додаје
Нинковић.
Он оцењује ситуацију у селу као врло

Лепа црква сведочи о некада
бољем животу у Визићу

лошу и каже да ништа нема перспекти
ву, али да се опет мора нешто радити
како би се преживело.
- Бавим се овчарством. Имам око 100
оваца и јагањаца. Још као дете сам
музао краве, бринуо о теладима, био
сам укључен у све те послове. Моји
родитељи су се доселили 1970. године
из Босне, јер се онда будућност виде
ла у Бачкој Паланци, виноградима...
Радило се много, онда сам ја уз тату
научио све око стоке. Сада жена и ја
бринемо о овцама. Редовно их водим
на испашу, једино их не водим
када је дубок снег. Иначе када
је лепо време, ја спавам до три
сата иза поноћи и онда идем у
шталу код оваца кад се јање.
После их водим на испашу
и кући се враћам тек у мрак.
Овца хоће да си стално са
њом, њу газда не интересује,
него слуга. Могло би се живети
од овчарства када би била нека
нормална цена. Већ пет година
уназад се није мењала цена
јагањаца и она је 300 динара
по килограму. Некада смо у
Визићу имали пашњак на коме
се хранило око 200 крава муза
ра. Изводиле су се на Ђурђев
дан и говедар их је чувао тамо
све док снег не падне. Раније је
село било претежно сточарско
и доста кућа је држало стоку,
сада је тај број јако мали, јер
се од овог посла само може
преживљавати – прича за крај
Мирослав Нинковић.
С. Станетић
Фото: В. Цуцанић

У три села у румској општини су у току
или су завршени радови на изградњи тро
тоара – Добринцима, Витојевцима и Гра
бовцима.
У Добринцима су радови завршени, у
току су у Грабовцима, а потом ће се радити
у Витојевцима.
– У Грабовцима смо прошле године ура
дили један део тротоара у самом центру
села и поставили бехатон плоче, а у Вито
јевцима је урађено око 600 метара тротоа
ра. И ове године настављамо радове –
средства су из буџета а расписали смо
тендер од 10 милиона динара. Предвиђено
је да се уради око 1.000 квадратних метара
тротоара у ова три села – каже председник
Општине Слађан Манчић.
Када смо обилазили радове 23. новем
бра радио се тротоар у Каменовој улици у
Грабовцима.
Упоредо са овим, у току су и радови на
изградњи пешачко – бициклистичке стазе у
Индустријској улици чија је дужина 1,2
километра.
– У овој радној зони имамо запослених
око 2.000 радника и за изградњу ове стазе
смо се одлучили да би повећали њихову
безбедност. Реч је о десној страни улице,
од вогањског тротоара ка фабрици
„Инсерт“. Урађено је насипање, а за неко
лико дана ће се поставити и асфалтни слој
стазе која ће бити широка 1,6 метара –
истакао је Слађан Манчић.
С. Џ.
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Великиодзив
грађана

У пећиначком Дому здравља
„Др Драган Фундук“, 19. новем
бра су обављени бесплатни
ултразвучни прегледи пацијена
та са територије општине
Пећинци, у оквиру акције бес
платних прегледа које је покре
нуло Министарство здравља
Репу бли ке
Срби је
широм
земље. Чекаоница испред
ултразвучног кабинета пећи
начког Дома здравља била је
пуна пацијената, који су били у
прилици да обаве ултразвучни
преглед абдомена и дојки. Како
су нам рекли у Дому здравља,
укупно је обављено 19 ултра
звучних прегледа дојки и 21
ултразвучни преглед абдомена.
Циљ бесплатних прегледа гра
ђана са или без здравственог
осигурања је подизање свести
о значају превентиве и потреби
редовних контролних прегледа,
а из Министарства здравља
најављују још један круг бес
платних прегледа због великог
интересовања грађана.

ХУМАНИТАРНОВЕЧЕ

ЗаДрагану
иСтрахињу

У пећиначком Културном цен
тру 19. новембра је одржано
хуманитарно вече „Осмехом за
Драгану и Страхињу“ у органи
зацији Позоришта младих ама
тера из Пећинаца. Бројна
публика била је у прилици да
погледа кабаре Чујеш, секо у
извођењу пећиначких глумаца,
а као гости програма наступили
су чланови Културноуметнич
ког друштва Азбуковица из
Љубовије.
Током хуманитарне вечери
од продатих улазница укупно је
прикупљено 11.500 динара,
који ће бити уплаћени у фонд
за лечење седмогодишњег
Страхиње Мак симовића из
Пећинаца и четрнаестогоди
шње Драгане Антић из Боље
ваца.
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АСФАЛТИРАНАКРЊЕШЕВАЧКАУЛИЦАУШИМАНОВЦИМА

Улицаиуређена
ибезбедна
О
пштинско руководство на челу са пред
седницом привременог органа Општи
не Пећинци Дубравком Ковачевић
Суботички, обишло је у петак 24. новембра
радове на реконструкцији Крњешевачке ули
це у Шимановцима. Радове реализује пећи
начка локална самоуправа уз подршку Мини
старства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и ЈП Путеви Србије.
Крњешевачка улица, дуга 2,4 километра, је
најфреквентнија у пећиначкој општини, а по
речима председнице Дубравке Ковачевић
Суботички, као таква треба да буде не само

уређена, него и безбедна.
 Ово је нешто што су мештани Шиманова
ца чекали годинама, и не само они него и сви
становници наше општине, јер Крњешевачка
као изузетно прометна улица, свакако је и
прво што свако ко дође са ауто  пута види, те
је на неки начин и огледало општине Пећин
ци. Поред тога што желимо да слика о нама
не буду рупе на путевима, на првом месту
нам је безбедност свих грађана и учесника у
саобраћају, те је асфалтирање ове улице од
великог значаја за све наше суграђане –
истакла је Ковачевић Суботички.

ПРЕДАВАЊЕУПРОГАРУ

Испашачуваприроду

У

Прогару је 18. новембра
одржано предавање за
узгајиваче стоке у Срему
под називом „Узгој мангулице у
традиционалним силвопасто
ралним системима“, у органи
зацији Удружења одгајивача
старих раса стоке „Пастир“ из
Купинова, у сарадњи са Едука
тивним центром „Дисципулус“,
уз подршку Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде. Тренингу је
присуствовао велики број
заинтересованих пољопри
вредника и сточара, као и
начелник Општинске управе
Општине Пећинци Жељко
Трбовић, др Слободан Пузо
вић, заменик директора Покра
јинског завода за заштиту при
роде, представници општине
Сурчин, Министарства пољо
привреде и ЈП Војводинашу
ме.
Један од циљева предава
ња било је управо превазила
жење проблема између оних
који газдују шумама и сточара
који држе стоку на испаши у
тим шумама. Сточари из
општине Пећинци који воде
стоку на испашу у шуме Спе

цијалног резервата природе
Обедска бара, којима газдују
Војводинашуме, недавно су
имали тај проблем који је
решен захваљујући пећиначкој
локалној самоуправи која се
заједно са сточарима борила
против све рестриктивнијих
мера Војводинашума.
 Суштина проблема који су
наши сточари имали са Војво
динашумама је у томе што су
Војводинашуме забраниле за
испашу одређене делове
земљишта који су у претход
ном периоду били доступни и
на којима су вековима сточари

напасали своја стада, те је
простор за испашу стоке био
недовољан. Пећиначка локал
на самоуправа то свакако није
могла да занемари, јер тим
људима од испаше зависи
њихова и егзистенција њихо
вих породица. Заједно смо се
борили против таквих рестрик
тивних мера и успели смо да
поправимо положај сточара
који су добили веће површине
за испашу у храстовим шума
ма. Недопустиво је да било ко
на било који начин угрожава
опстанак наших суграђана –
истакао је начелник Трбовић.
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ДОЊИ ТОВАРНИК

Радионица о сеоском туризму
У
Ловачком дому у Доњем
Товарнику, у понеде
љак, 20. новембра је
одржана едукативна радиони
ца „Пословање у сеос ком
туризму Војводине“, у органи
зацији Туристичке организа
ције Општине Пећинци. Ради
оница је део пројекта који је
покренула Туристичка органи
зација Војводине са циљем
подизања квалитета услуга
које се нуде у руралном тури
зму Војводине.
Едук ативну радионицу је
отворила Љубица Бошковић,
в. д. директора ТО Општине
Пећинци, која је истакла да је
туристичка рута кроз општину
Пећинци једна база, коју сви
заинтерес овани, вредни и
инвентивни грађани могу да
надограде и обогате новим
садржајима.
- Одлика савременог тури
сте је да стално тражи нове
дестинације, да нема много
слободног времена, да жели
богате садржаје, добру пону
ду, разноврсне импресије,
интерактивне доживљаје и
љубазне домаћине. Општина
Пећинци има све предиспози
ције да постане туристичка
Мек а овог региона, јер се
налази на 30 километара од
Београда и 60 километара од
Новог Сада, а они су главни
емитивни центри урбаних

Учесници радионице о сеоском туризму

људи, жељних сеоске идиле,
нетакнуте природе и домаће
кухиње. Потребно је само што
више едукација за локално
становништво, како би они
пронашли свој интерес и
дошли до зараде, у овој нај
перспективнијој привредној
грани у свету – истакла је
Бошковић.
Предавач на радионици
„Пословање у сеоском тури
зму Војводине“ био је др
Милош Ћурувија из Новог
Сада, а учесници су показали
велико интересовање за све

теме, посебно за конкурсе,
пројекте и начине финансира
ња и реализације њихових
идеја. Договорено је да се у
блиској будућности одржи још
једна радион
 ица – обука за
писање пројеката и аплицира
ња на покрајинске, републич
ке, али и европске фондове.
Активно учешће на радио
ници су узели ученици трећег
и четвртог разреда средње
школ е „Мил енк о Верк ић
Неша“ из Пећинаца, предво
ђени професорком Биљаном
Катић, представнице свих

седам пећиначких удружења
жена, али и других удружења
грађана са територије општи
не Пећинци, предузетници,
власници пољопривредних
газдинстава, потенцијални
пружаоц
 и услуга у руралном
туризму и други.
За добар амбијент ове
радионице су се побринули
чланови Савета месне зајед
нице и Ловачког друштва
Доњи Товарник, а за одличан
укус домаћих, сремачких спе
цијалитета УЖ „Сунчев цвет“
Доњи Товарник.

ИЗЛОЖБА ГОЛУБОВА

Шампиони се шепурили у Брестачу

Б

рестачани су од 17. до 19. новем
бра имали несвакидашњу прили
ку да погледају неке од најлепших
примерака голубова на Изложби голу
бова Брестач 2017, која је у овом насе
љу одржана први пут у организацији гру
пе брестачких узгајивача голубова. Иако
прва, изложба је привукла 28 излагача

из целе Србије, међу којима је било и
оних који су се окитили наградама и на
међународним такмичењима, а поред
близу 300 голубова био је изложен и
већи број ситних животиња попут зече
ва и хрчака.
Изложба је организована по савезним
правилима, изложене примерке су оце

њивале судије савезног нивоа, а шампи
онским пехарима се окитило 28 приме
рака голубова и шест примерака ситних
животиња.
Један од организатора изложбе Петар
Симичић рекао је да је изузетно задо
вољан, како одзивом излагача, тако и
интересовањем које је ова изложба иза
звала код локалног становништва.
- С обзиром на то да је прва, могу сло
бодно да кажем да је изложба успела
и преко наших очекивања. Одазвали
су нам се и неки од најугледнијих узга
јивача у нашој земљи, што је квалитет
изложбе подигло на виши ниво, а има
ли смо и подршку наше локалне самоу
праве, Индустрије меса Ђурђевић, Луки
комерца и румског удружења узгајивача
голубова чији смо чланови. Можемо да
се похвалимо да су пет шампионских
пехара освојили узгајивачи из Брестача.
Ово није први пут да наши узгајивачи
освајају шампионске пехаре, али су нам
ове награде посебно драге, јер су осво
јене пред домаћом публиком – није крио
задовољство Симичић.
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СУСРЕТИ: Биљана Гурка, тужилац у пензији

Тужилаштво је увек служило власти,
али није свако могао бити тужилац
За тешка
кривична дела
боља је смртна
казна. Државу
оптерећују дуге
затворске казне.
Затворенике
мораш да
облачиш, храниш,
лечиш. Један мој
колега се увредио
када сам рекла да
сам за смртну
казну, с њим сам
дошла у
конфликт. Рекао
ми је:
„Колегинице, па
како то, смртна
казна је укинута у
свим напредним
земљама…“ Ја
њему кажем: „Па
ми нисмо
напредна земља“

Ј

КАКВА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ТУЖИЛАЦА И ТУЖИБАБА: Биљана Гурка

една од првих тема коју су
обрађивале М новине, била је
свирепо убиство адвоката
Анђелка Гурке у Насељу Мала Босна.
Покојног Гурку нисам познавао, али
сам стицајем прилика упознао његову
супругу Биљану. Биљана Гурка
радила је као тужилац у Вишем
јавном тужилаштву у Сремској
Митровици.
Прва читуља објављена у тек
основаним, првим приватним
новинама у Сремској Митровици,
била је она коју је Биљана Гурка
дала свом покојном мужу у нашем
листу.
Повод за овај разговор могао би
бити све чешће критике које стижу на

рад тужилаштава и тужиоца, који су
се претворили у сервис појединих
појединаца из актуелне власти, или
њима блиских кругова.
Пре доласка у Сремску Митровицу,
Биљана Гурка је радила у Београду, у
Општини Палилула.
– Имала сам тамо фамилију. Моја
мама је била Србијанка, отац
Славонац, а супруг ми је био Хрват.
Касније смо дошли у Сремску
Митровицу, где сам радила у
Тужилаштву. Мој супруг је прво радио
као судија, али је када је Милошевић
дошао на власт и када су судови
почели да се чисте од несрба, био
принуђен да оде у адвокатуру. Ја
нисам имала проблема.

(Мада је била Српкиња, ипак била
је удата за Хрвата, али још се није
дошло до фазе као рецимо у
Хртковцима/Србиславцима, где је
покојни Остоја Сибинчић процењивао
ко су „квалитетне“, а ко „неквалитетне
Српкиње“).
Како је она доживела и како памти
то време?
– Било је то такво, лудо време. Мог
супруга, иначе Митровчанина, нису
изабрали за судију зато што је био
Хрват. Али нису само Хрвати били на
мети. Све Словаке и Русине су
скинули, наше колеге, тужиоце и
судије, од Пазове до Шида. Само су
Срби долазили у обзир – сећа се
Биљана Гурка тог времена.
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Данас многи не виде разлику
између професионалних тужилаца са
дигнитетом и параполитичких
тужибаба, који раде по налогу
појединаца из света политике. Толики
се данас жале да су тужиоци под
утицајем власти, не толико државе
колико појединаца из власти, у
смислу да испуњавају неке жеље
против овога или онога?
Биљана Гурка на то каже:
– Ту је тужилац, твој шеф. Ако
тужилац каже мораш тужити, или
писати жалбу, ти мораш да пишеш
тужбу, или да се жалиш. Јер и он има
свог шефа који води политику
Тужилаштва. Шеф је тако наредио и
готово. Тужилац је био главни. Он
добија предмете. И кад ми напишемо
жалбу опет пролази кроз његове
руке. Ако си нешто забрљао, он те
зове.
Многе су ствари биле
транспарентније:
– Док сам ја радила био је на снази
ондашњи закон о тужилаштву и ти си
морао да проведеш осам или десет
година у Општинском тужилаштву да
учиш занат, радиш, то су крађе,
саобраћајке и кад ту сачекаш ред
дотле твоје старије колеге напредују.
Иду у Окружно тужилаштво, а они
који се истакну (али ту већ мораш
имати и политичке везе) ти иду даље,
у Врховни суд. Када су се све моје,
по стажу старије колеге, изређале и
напредовале, отишле горе, онда сам
ја дошла на ред. И тако сам ја била
изабрана у Окружно тужилаштво,
после десет година рада у
Општинском тужилаштву. Мени је
било лакше у Окружном него у
Општинском. У Општинском је било
толико тих предмета. Трчао си са
суђења на суђење. Старчевић те
гонио, он је био председник
Општинског суда, те закаснио си, те
ово, те оно. У ствари ниси могао све
да стигнеш. Овде си имао одређен
број предмета. Убиства су нама
тужиоцима била још најлакша за рад.
Биљанин колега Пеђа Удицки ми је
својевремено причао колико пута је
тражио смртну пресуду, али она
одмахује руком:
– Пеђа Удицки има те комплексе
зато што ниједном није ишао на
извршење смртне казне. На
извршења је једино ишао Бора
Бежановић. На извршењу тужилац
мора да присуствује, као и судија,
лекар и шеф полиције, тројица или
петорица полицајаца. Ја нисам
имала смртне казне. Укинули су је у
међувремену. Мада, моје мишљење
је да је за тешка кривична дела боља
смртна казна. Државу оптерећују дуге
затворске казне. Затворенике мораш
да облачиш, храниш, лечиш и још
после добију условно. Један мој
колега се увредио када сам рекла да
сам за смртну казну, с њим сам
дошла у конфликт. Рекао ми је:
„Колегинице, па како то, смртна казна

23

Сећања из тужилачке праксе
Убиство таксисте: Добро се сећам
убиства које је починио неки наш
човек из Пакраца, Пелинић Душан.
Мотао се по Војводини, његови су се
населили код Сомбора. Хтео је да
иде негде и требао му добар ауто.
Оде он у Нови Сад и тамо затражи
да га неко од таксиста из Новог Сада
превезе. Нађе неког човека који је
имао мерцедес, леп, добар. Био је то
Србин који је побегао из Загреба и
цела имовина му је био тај мерцедес.
Био је легалан таксиста. Каже му
овај: да ти мене возиш код мојих
рођака у Визић. Ту су се они
погађали за 50 марака. Таксиста није
волео ноћу да вози, то је било око
девет сати увече. Када су изашли на
пут који води за Илок, муштерија
затражи да се заустави ауто. Човек је
скренуо са главног пута на споредни,
а овај је имао кратеж. Тај таксиста је
био крупан човек, презиме му је било
Вјештица. Међутим, није се надао и
није очекивао да ће га муштерија
убити. Кад је упуцао таксисту,
извукао га је напоље и бацио га крај
пута. И лепо дошао у Сремску
Митровицу, тим истим аутом. Хтео је
да ауто преведе на своје име, као да
га је он то купио. А ујутру су
наилазили неки ловци и нашли оног
несретника таксисту, био је мртав,
погледају га, нађу му исправе и јаве
полицији. Јаве његовој супрузи. А
убица је сео у ауто, ишао је према
Сомбору, полиција га је страшно
јурила. Сакрио се у неке њиве,

је укинута у свим напредним
земљама…“ ја њему кажем: „па ми
нисмо напредна земља“.
У односу на оно време, шта мањка
у тужилачкој пракси данас?
– Кажу да су сад тужиоци они који
никад нису радили у тужилаштву.
Какав је то тужилац, стручни
сарадник који пише дописе?
Тужилаштво јесте увек служило
власти, али није свако могао бити
тужилац.
Кад сте Ви радили у Тужилаштву
постојала је институција истражног
судије. Сад тога више нема?
– Сад су то истражне радње. То
сад ради полиција – објашњава
Биљана Гурка.
Шта мислите шта је било боље?
–Ја мислим да је боље кад
полиција ради. Неће тужилац трчати
и тражити чауре по њивама. Судије
могу предмете држати по фиокама, а
тужилац не сме. Ми смо ограничени
законом, а судије нису.
Зашто судије и тужиоци седе у
истој згради? Они нису иста страна.
– Сигурна сам да 99 одсто
становништва не разликује шта је
судија, а шта тужилац. Ми радимо на
истом послу, али смо супротне
стране, као и адвокати. Колико ја
знам, адвокат може у неком

полиција је то опколила, није хтео да
се преда, био је и рањен, једва су
они њега ухватили. Двоја кола
милиције су га опколила. Подигли
смо оптужницу за то убиство. Бранио
се тако што је рекао да таксиста није
хтео да му врати кусур. Ето то је та
прича. Добио је 15 година затвора.
Да ли је то довољно, то је ствар
Суда. То је било 1997. или 1998. кад
је почео рат. Кад су долазиле
избеглице. Он је био избеглица из
Пакраца. А изгледао је врло
интелектуално. Није био нека
примитивна фаца. Ту човек може да
се превари.
Прика, убица жена: Имали смо
још једну будалу, убио је две жене, а
две је тешко повредио, ту на КПД, он
је био слободњак. Убио је једну жену,
своју жену или швалерку и због тога
је издржавао казну. Жене су
пабирчиле кукуруз, а он се сакрио и
посматрао, па када су две остале још
да купе зрна кукуруза он им се
приближио и са мотиком расцопао
им главе. Прика су га звали. Друге
две су успеле да побегну, само су
биле повређене. Сиротиња су те две
жене биле. Имале су свиње и КПД је
дозвољавао да се пабирчи, он би по
неком кривичном праву добио смртну
казну. Он је повратник, исекао је
своју жену и сад ове две. Рекао је да
је пио „брион“ па је то деловало на
њега. Добио је јединствену казну, а
по мени би добио смртну казну. Тад
је максимална казна била 20 година.

грађанском процесу да помогне, у
кривичном не. Може само да држи
страх својој странки, да је теши. У
кривичном мораш тачно по слову
закона да квалификујеш то дело ако
је то дело извршио да му одрежеш
казну. Не може политика да ослободи
неког ко је убио. У грађанском можеш
којешта да убацујеш, овде не.
Сигурно Вам је најтежи моменат
био када је Ваш супруг погинуо. Прво
га је сменио Милошевићев режим,
зато што је Хрват, а онда је убијен на
радном месту...
– Као адвокат. То је било у Малој
Босни. Убио ге је човек из баналних
разлога. Дошло му је да плати
судске трошкове, а он није хтео.
Банално, у питању је био износ од
300 - 400 тадашњих марака. Причало
се како је био убеђен да неће нешто
велико одговарати јер је Анђелко
Хрват. Рекао је да ће брзо доћи из
затвора, а комшијама је рекао да му
хране свиње и кокошке. Био је чудан,
кажу комшије да је заклане мачке и
керове набијао на плот, што говори
да је био садиста. Добио је 15 година
затвора. Био је шећераш и умро
после три године у КПД болници. Мој
супруг је имао 56 година. Трагично је
то било.
Владимир Ћосић
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16ДАНААКТИВИЗМАПРОТИВ
НАСИЉАНАДЖЕНАМА

Шидукључен
укампању

Првалитургијау
покривеномхраму
Ц

рква посвећена Светом кнезу
Лазару у Шиду, гради се од 2004.
године и у недељу, 26. новембра
одржана је прва света архијеријска
литургија у покривеном храму. Према
речима старешине храма, јереја Ђор
ђа Марића ово је историјски тренутак.
За потребе богослужења до сада је
служила мања монтажна црква.
Лазарица је грађена у византијско
 моравском стилу, а покривена је у
руском стилу. Финансијска средства
за градњу овог храм већим делом су
обезбеђена добровољним прилозима
грађана, а један део обезбедила је и
Општина Шид. Мајстори који су ради
ли на изградњи храм су били из Руси
је и Украјине.
Његово преосвештенство епископ
сремски господин Василије, освештао

је два звона за цркву Светог Лазара у
лето 2016. године. Једно звоно је дар
манастира Привина Глава, а друго
Слободана Обрадовића из Шида.
Овом изузетном догађају прису
ствовали су и изасланик Томислава
Николића, директор канцеларије за
сарадњу са Руском федерацијом и
Народном републиком Кином Недељ
ко Теновић, Перо Симић из Републи
ке Српске, изасланик председника
Милорада Додика и аташе за културу
руске амбасаде Алексеј Морозов.
Светој архијеријског литургији коју
је служио епископ сремски Василије
уз саслужење шидских свештеника,
присуствовао је и велики број грађа
на, као и представници локалне само
управе.
Д.Попов

У циљу подизања свести и преузимања
акција за сузбијања насиља над женама,
Општина Шид укључила се у кампању „16
дана активизма против насиља над жена
ма“. Кампања је почела прошле суботе,
25. новембра испред Народне библиотеке
„Симеон Пишчевић“ извођењем перформан
са „Нећу да ћутим“ Аматерског позоришта
„Бранислав Нушић“ из Шида и осветљава
њем објекта библиотеке наранџастом бојом,
као симболом светле и оптимистичне будућ
ности ослобођене од насиља над женама и
девојчицама.
 Сматрам да треба много чешће да се
бавимо овим проблемом, а не само ових 16
дана, него и током целе године. Морам тако
ђе да истакнем да ми је драго што су нам све
институције изашле у сусрет. Све активности
заједнички организујемо, јер само заједнич
ком сарадњом можемо нешто урадити по том
питању  истакла је председница Комисије за
родну равноправност Општине Шид Алек
сандра Жигић.
Сам назив перформанса „Нећу да ћутим“,
шаље јасну поруку да ниједна жена не треба
да трпи насиље, без обзира на утицај среди
не или патријахално васпитање.
 Перформанс управо говори о томе, да
свака жена која трпи насиље треба то гла
сно да каже и да призна да је жртва како би
околина и институције које се баве тим про
блемом, могле да реагују  рекао је редитељ
перформанса Цветин Аничић.
Кампања је настављена у понедељак 27.
новембра такође у градској библиотеци пре
зентацијом филма „Насиље у породици“, а
најављене су активности и за 2. децембар
када ће исти перформанс бити изведен у
Карађорђевој улици и 8. децембра када ће у
Библиотеци бити одржан округли сто на тему
насиља над женама.

ШИД
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а последњем заседању локалног
парламента Општине Шид, изабра
ни су нови чланови Савета за
међунационалне односе у саставу: Кати
ца Вијук, Александра Жигић, Дејана
Манојловић, Блаженка Ђерчан, Јосип
Павловић и Дејан Бобаљ. Национални
савети словачке и русинске националне
мањине и Хрватско национално вијеће
дали су предлоге за избор чланова саве
та, док је одбор за мандатскоимунитет
ска питања Скупштине Општине Шид,
дао предлог за избор чланова српске
националности.
Акционим планом за преговарачко
поглавље 23 Република Србија је преузе
ла обавезу да спроведе активност, одно

сно да промовише успостављање и дело
творно функционисање савета за међуна
ционалне односе на локалном нивоу у
свим општинама са етнички мешовитим
становништвом. На основу резултата
последњег пописа становништва повећан
је број јединица локалних самоуправа
које испуњавају законски услов за оснива
ње савета. Законски услов сада испуњава
72 јединице локалне самоуправе.
 Чланови комисије ће се састајати и
одлучивати о питањима везаним за обра
зовање, информисање, културу и службе
ну употребу језика националних мањина,
али и о свим осталим питањима у којима
националне мањине имају свој интерес.
Када је у питању рад новог сазива савета,

уведена је и једна новина. Договорено је
да се материјал предвиђен за скупштин
ска заседања, а који се односи на програ
ме рада школа, дешавања у области кул
туре и слично, а који се односе на оства
ривање права националних мањина, пре
седнице достави и члановима савета.
Они ће имати могућност да дају свој
коментар и своје мишљење на доставље
ни материјал. Поред тога, савет мора јед
ном годишње поднети Скупштини изве
штај о свом раду, у коме ће навести број
одржаних седница, теме и закључке са
заседања, као и предлоге о унапређењу
њиховог рада  наводи руководилац оде
љења Опште управе Општине Шид Мили
ца Дреновац.
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гле формуларе који су им потребни за
заказивање мамографије. Мамографски
преглед заказује се на шалтеру Службе
радиологије Опште болнице. Преглед се
састоји од рендгенског снимања дојки, два
снимка по свакој дојци, може бити непри
јатан за жене, али није болан и доза зра
чења је минимална.
Мамографија се, уколико је све у реду,
ради на две године, између је потребно
једном годишње урадити ултразвучни пре
глед дојки, а месечно радити самопреглед
дојки.

Фризуре из
римског доба
У оквиру обележавања Новембарских
дана у Музеју Срема је прошле среде,
22. новембра организована радионица за
израду римских женских фризура. Фризер
ке Маја Делија и Марија Торма су присут
нима показале како се праве римске фри
зуре, а организатор ове радион
 ице била
је Јасмина Давидовић, археолог Музеја
Срема.
У Музеју Срема се од 2002. године орга
низују археолошке радионице на којима
се покушава реконструис ати живот старих
Римљана на основу сазнања из археоло
гије и материјалних остатака Сирмијуму.
Тако се 2008. бројним радионицама које
ради Јасмина Давидовић прикључила и
радионица за израду римских женских
фризура, а прве фризуре су приказане у
Ноћи музеја.
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Сертификате им је уручила начелница
Градске управе за образовање Мирјана
Пјевац, која је изјавила да је Град препо
знао значај школе менталне аритметике и
да ће наставити сарадњу са Образовним
центром Мозаик. Јасмина Марковић из
школице Мозаик напоменула је да је шко
лица намењена деци од пет до 14 година.
Како се могло чути, школа менталне
аритметике доприноси развоју интели
генције, појачава моћ слушања и разуме
вања, развија брзину и тачност, јача спо
собност логичног размишљања и решава
проблем
недостатка
концентрације,
пажње и памћења.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Симпозијум
о Сирмијуму

ТРИБИНА

Мамографија
спашава живот

На најновијој радионици која је одржа
на 22. новембра, Маја и Марија су напра
виле фризуру какву је носила Фаустина
II, жена Марка Аурелија. Како се могло
чути на радионици, жене из империјалних
породица су диктирале моду. Занимљиво
је да су фризуре женама владара правили
робови.
Карактеристика фризуре Фаустине II
била је та да је коса око њеног лица била
подељена на такав начин да је формира
ла дуге преклапајуће коврџе које су биле
повучене уназад од њене главе, понекад
у плетеницу ношену као траку за главу.
Остатак њене косе је био подељен у дело
ве који су лагано уролани пре него што су
повучени уназад, где су намотани у равну
отворену пунђу начињену од плетеница.
Митровачке фризерке да би напра
виле фризуру Фаустине II користиле су
конац, којим су учврстиле плетенице, као
и коштане и дрвене реплике римских уко
сница, игала и чешљева које су израдили
Стефан и Миленко Међедовић из Сремске
Митровице.

У Србије сваког дана 13 жена открије да
болује од карцинома дојке, а четири жене
умру од ове болести. Годишње у Србији од
ове болести оболи преко 4.600 жена, а
њих 1.600 умре. Ови подаци изнети су на
трибини под називом „Рани карцином дој
ке“ која је прошлог четвртка, 23. новембра
одржана у Градској кући у Сремској Митро
вици.
Трибини су присуствовале жене са
територије Града, а организатори овог
догађаја били су Савет за здравље Града
Сремска Митровица, Општа болница
Сремска Митровица, Завод за јавно здра
вље Сремска Митровица, митровачки Дом
здравља и Градска управа за здравствену
и социјалну заштиту.
О значају одзива жена на мамографију,
карциному дојке и анализи здравственог

СУНЧАНИ САТ

Промоција
„завичајности“

ШКОЛА МОЗАИК

Мислити
својом главом
У сремскомитровачкој Градској кући
прошлог петка, 24. новембра подељени су
сертификати за девет полазника Образов
ног центра Мозаик, школе менталне арит
ментике. Ових девет ученика митровачких
основних школа били су стипендисти шко
лице Мозаик и за протеклих осам месеци
научили су се логичном размишљању.

У Музеју Срема у Сремској Митровици
од 23. до 29. новембра одржан је први
Симпозијум о археологији и Сирмијуму,
чији је организатор управо ова установа
културе.
Према речима Јасмине Давидовић,
археолога Музеја Срема, овај Симпозијум
је организован поводом обележавања 60
година системских археолошких истражи
вања Сирмијума. Јубилеј је посвећен
великанима у истраживању Сирмијума, др
Миодрагу Грбићу, академику др Владисла
ву Поповићу, др Мирославу Јеремићу и др
Петру Милошевићу.
Предавачи су били стручњаци који се
баве археологијом из Хрватске, Словеније
и Србије, као и заљубљеници у археологи
ју и Сирмијум.
- Нама је циљ да у будућности покрене
мо организовање оваквих скупова, јер до
сада у Сремској Митровици се нису одржа
вали археолошки скупови, што је штета за
овака град – сматра Јасмина Давидовић.

стања становништва у Сремској Митрови
ци говориле су специјалисти радиологије
др Јелена Симовић и др Наташа Пујић –
Станисављев, лекари митровачке Болни
це, као и др Бранка Малбашић, специјали
ста социјалне медицине из Завода за јав
но здравље Сремска Митровица.
У Сремској Митровици жене старости
до 50 до 70 година су обухваћене скринин
гом. Све оне биће позване од стране иза
браног гинеколога да дођу у Диспанзер за
здравствену заштиту жена како би поди

Традиционално, у оквиру Новембарских
дана прошлог четвртка, 23. новембра у
митровачкој Галерији „Лазар Возаревић“
промовисан је 24. број Часописа за науку,
уметност и културу Сунчани сат.
Издавач Сунчаног сата је Установа за
неговање културе „Срем“, а како истиче
директор ове установе Душан Дрча, и у
овом броју је поред научних и истраживач
ких радова, представљена ретроспектива
културних догађаја који су одржани про
шле године у граду.
Главна и одговорна уредница часописа
Слађана Миленковић наводи да Сунчани
сат као часопис негује завичајност, као
битну категорију коју везује за локалну
историју, у време свеопште глобализације
културе. 
Б. С.
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ГИБАРАЦ

НакоракодШида

С
Упланунамје
дасредимо
стазупрема
Шиду,тренутно
нијеуређенана
адекватанначин
анамајециљда
направимо
стазузапешаке
ибициклисте,
закојућемо
такође
направитии
одговарајућу
расвету,рекао
јеМиломир
Угљешић

ело Гибарац је мало
сремско село, уда
љено свега пет кило
метара од Шида. Чудно име
за село и сами мештани
не знају како је село доби
ло име, неки који први пут
чују за Гибарац највише их
асоцира на традиционално
српско јело гибаницу. Међу
тим то само остаје асоција
ција, мада ето идеје за сео
ски бренд по којем би село
било познато. Од комшија

Ђациуосновнојшколи

МиломирУгљешић

из Кукујеваца би могли да
набаве свеж козији сир од
којег би гибаница са раз
вијеним корама била пун
погодак. Тренутно у Гибар
цу има око 900 становника,

МиланСкорупан

неки се баве пољопривре
дом, а остали раде у фир
мама у Кукујевцима, Бачин
цима и Шиду.
У центру села налази се
зграда у којој је смештена
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месна канцеларија, пошта
и здравствена амбулан
та. У амбуланти сваки дан
преподне ради један док
тор и медицинска сестра.
До 2008. године село није
имало православну цркву,
служба се обављала у
некадашњој
просторији
месне канцеларије.
Председник Савета месне заједнице
Миломир
Угљешић истакао је како
имају у плану нове инве
стиције.
– У плану нам је да сре
димо стазу према Шиду,
тренутно није уређена на
адекватан начин а нама је
циљ да направимо стазу
за пешаке и бициклисте, за
коју ћемо такође направити
и одговарајућу расвету. То
ће бити од изузетног зна
чаја за наше мештане који
иду у Шид да раде, а сама

оствари сарадња са људи
ма из Минхена.
Зграда основне шко
ле „Бранко Радичевић“ у
Гибарцу саграђена је 1875.
године. У школи има четири
разреда, и укупно 32 дете
та од којих у првом разре
ду има пет ученика, у дру
гом 12, у трећем девет и у
четвртом шест ђака. У скло
пу школе постоји одељење
за предшколску децу, где
има 25 деце.
У школи ради и учитељ
Милан Скорупан, који је
цео радни век провео у
основној школи у Гибарцу.
– Дуги низ година се на
згради наше школе није
ништа радило, осим крече
ња. Пре пар година проме
њена је столарија, прошле
године урађена је изолаци
ја и кров. Ове јесени урађе
но је етажно грејање, које
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Још увек без воде за пиће
Мештани Дивоша, због хава
рије која се десила са бунаром,
без пијаће воде су око три неде
ље. До коначног решавања про
блема Дивошани могу да кори
сте техничку воду из водоводне
мреже са све намене, осим за
пиће и кување. У међувремену,
цистерне са пијаћом водом и
даље су у селу и на располага
њу су мештанима током целог

дана. Из ЈКП „Водовод“ Сремска
Митровица поручују мештанима
да буду стрпљиви, не паниче и
не стварају залихе, јер им је за
дневну потрошњу омогућено
довољно воде, а ону за пиће
могу преузети из цистерни. Пре
ма незваничним информација
ма, овакво стање потрајаће још
неко време, а на помолу је
решење.

Добринци

Реновирана школа

Нова православна црква

осветљеност стазе повећа
ће њихову безбедност. Тре
нутно реновирамо Дом кул
туре, који дужи временски
период није у функцији. Део
средстава за реновира
ње смо добили од Општи
не Шид, део је обезбеди
ла месна заједница. План
нам је да се у Дому културе
одржавају разне манифе
стације, венчања и да деца
из школе могу да имају час
физичког у зимском перио
ду, пошто школа нема салу.
У сарадњи са Општином
смо направили аутобуска
стајалишта и ивичњаке –
рекао је Миломир.
Како
каже
Миломир,
велики допринос селу доно
си новоосновано удружење
жена „Мајчин загрљај“, чија
је председница дуго живела
у Минхену у Немачкој. План
удружења је да се повеже и

нам је много олакшало рад
у школи. Пре тога у свакој
учионици налазио се камин
преко кога се грејало. Наши
ђаци су активни када треба
неком да се помогне, а тре
нутно учествујемо у акцији
„Чеп за хендикеп“. Ми смо
сваке године хумани, пома
жемо нашој суграђанки
Бранислави Петровић која
је у инвалидским колици
ма. Помажемо јој тако што
у време Поклада органи
зујемо мачкаре које иду по
селу. Након тога сав при
купљен новац, слаткише и
воће дајемо Бранислави,
како бисмо јој помогли –
рекао је учитељ Милан.
Иначе, у селу посто
ји Фудбалски клуб „Син
ђелић“, Ловачко друштво
„Фазан“ и Урдужење Спорт
ских риболоваца „Смуђ“.
С. Котаранин

Радови на уређењу унутра
шњих просторија у подручном
одељењу градске ОШ „Иво
Лола Рибар“ у Добринцима
успешно окончани.
- За радове на преуређива
њу подручне школе у Добрин
цима локална самоуправа
издвојила је 1,2 милиона дина
ра. У ходницима и учионицама
завршени су фарбарско
молерски радови, постављен

ламинат и урађено је плафон
ско осветљење у учионицама.
Учионице, хол и тоалети су
окречени након низа година –
каже директорка Нада Петро
вић.
Подручна одељења ове шко
ле у Добринцима похађа 67
ученика од првог до четвртог
разреда који ће после ових
радова свакако имати боље
услове за наставу и учење.

НИКИНЦИ

Обнова Дома културе
Локалн а
самоу п рава
је
издвојила и средства за сређи
вање Дома културе у Никинци
ма. Унапређење услова у Дому
културе који је и омиљено
место за окупљање Никинчана
се ради у фазама. Месна зајед
ница је овог пута заменила део
дотрајале столарије. Замењено
је четворо врата и велики про
зор на улазу у Дом културе, а за
тај посао је издвојено близу око

244.000 динара. У Никинцима
просторије Дома културе кори
сте удружења, пензионери, али
је објекат погодан и за органи
зовање прослава и других дога
ђаја. Такође, МЗ Никинци је
санирала и аутобуско стајали
ште према Хртковцима тако да
ће сада ђаци и сви који чекају
аутобус имати уређено, наткри
вено стајалиште.

С. Џ.

28

ДРУШТВО

M NOVINE

29. NOVEMBAR 2017.

ДРУГИ ПИШУ:

Љубодраг Стојадиновић

П

ред судијама је седео старац,
исцрпљен и болестан. Негде је у
свом свету, који је давно градио
страшним материјалом. Чини се да је
све то, то што је било – бескрајно
далеко, и за њега се можда није ни
догодило.
Али, та слика не изазива самилост,
нити носталгију. Ратко Младић је чуо
пресуду: доживотна робија, казна која
ће вероватно трајати прилично кратко.
Гласно је рекао да је све то лаж, опсо
вао и грдио, па су га избацили из суд
нице.
Да ли је инцидент са богорађењем
био недостојан официра? Свеједно је.
Ту официра више није било.
Председник и премијерка су рекли
како није њихово да коментаришу пре
суду. Обоје су се окренули будућности.
Да ли је то био политички суд? Сасвим
могуће, зар сви они нису политички!
Тај суд јесте без знаних разлога амне
стирао неке ратне злочинце, но то је
само позивање на аналогију, која је у
вредновању злодела ништаван аргу
мент.
Заиста не знам, мада бих желео поу
здано да сазнам, шта време, моћ и рат
чине од људи, и како их мењају. Позна
вао сам Младића још негде од 75.
године прошлога века. Био је коман
дант батаљона у Куманову. Нисмо
били пријатељи, нисмо се дружили.
Понекад смо разговарали. Разликовао
се од других: био је речит и духовит,

Пресуда

добар са војницима, а арогантан према
старијима. Чудна особина, ретка или
погубна у ЈНА.
Био сам уверен да ће у свим околно
стима Младић бити на страни етике
ратовања и поштовања противника,
заробљеника посебно. Да ли је то
била заблуда у амбијенту необуздане
и страствене мржње? Изгледа јесте.
„Борба за свој народ“, као лозинка
физичке негације нечега што је поста
ло другачије, у ствари је кулиса која би
морала да покрије сва зла, и претвори
их у смртоносне и спасоносне походе.
Код свих на крв сукобљених војсково
ђа, насталих из исте војске.
Сећам се да је Младић урлао пред
Перишићем, претећи да ће мобилисати
све од 16-66 година, који се безбрижно
купају на Ади, док се „тамо“ гине, а у
Београду се чује грување топова.
Сећам се састанка нашег Генералшта
ба са генералом Филипом Морион
 ом,
на коме се он (Морион) жалио како га
Младић малтретира и понижава кад
год га сретне.
Једном приликом је дошао са дваде
сет аутобуса, да из Београда поведе
све официре који су рођени „тамо“, а
„ладе муда“ у Београду. Одржао је
бесни говор у Дому гарде: „Тамо, у Хан
Пијеску, имам једну женску чету, све
јунакиња до јунакиње. Не боје се нико
га да бога. Па ко не пође данас, посла
ћу по њега овде ту девојачку чету, те
борце, да одавде покупе вас уплашене

пичкетине и одведу на положај.“
На крају дана успео је да сакупи
само двојицу.
Сећам се, скоро уличарске (теле
фонске) свађе Младића са Милошеви
ћем, у ноћи после везивања официра
Унпрофора за бандере. Милошевић је
рекао: „Долазим тамо да те стрељам!“
Младић је одговорио: „Дођи, да ти
јебем матер!“ Тамо је отишао Стани
шић: My name is Jovica! И развезао
понижене официре.
Гледао сам телевизијски прилог Скај
њуза, у време кад је потера за Млади
ћем била општа, који најпре показује
генерала како скија негде на Јахорини,
а онда и коментар аутора: „Младић
више подсећа на безбрижног туристу
из високог друштва, који ужива у зим
ским радостима, него на злочинца са
светске потернице. Тај човек је не само
неописиво дрзак, безочан и хладнокр
ван, он је бацио рукавицу у лице најја
чима, а они су скоро срећни јер их није
ударио песницом“. Тада је трајала
(неуспешна) операција заробљавања
под кодним именом Амбер стар (Ћили
барска звезда).
Новинарка Фајненшел Тајмса, Лора
Силбер, стално је на граници опчиње
ности и згражања: „У последња 32
месеца рата, Младић је стекао репута
цију бруталног генија, човека који је
мозак српске операције стварања
етнички чисте државе у Босни и Херце
говини.“
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Мајор канадске војске, Пет Б. Стор
ген, доживео је Младића као војничког
идола. У својој студији о њему каже
да је он идеални интелектуални и
духовни фото-робот команданта
жељених особина: „Младић је таква
доминантна снага, да би просто била
лењост не проуч
 ити како је тај опера
тивни командант могао да доживи
такав успех.“
Али, успех, ако је о томе реч, не
може бити крвава бајка без краја и
конца. На почетку, Младић је командо
вао правом војском против башибозу
ка. На крају, његова се армада претво
рила у гомилу осамостаљених силе
џијских група, са локалним кабадахи
јама, који су пљачкали све што су сти
гли. То више није била војска, него
деморалисана руља у хајдучком рас
падању.
У таквом стању ствари, Караџић
смењује Младића, желећи да буде
командант војске. Наведени сегмент
свађе Младића са Милошевићем није
био једини. Са Караџићем су жучне
расправе често биле на граници туче.
Сва тројица су имала исту стратешку
платформу. Погрешну, у сваком погле
ду. Она је гласила: НАТО је млаки џин
који се распада од хипертрофије и
немоћног ширења. Он није у стању да
буде офанзиван. Али, чак и ако нас
таква Алијанса нападне, Руси ће рато
вати за нас.
Неслагање међу том тројицом
несрећника, састојало се само у поку
шају да се обезбеди трон за месију.
Свако од њих био је уверен да је он
тај.
Могуће је да Младићев лични пси
хофизички слом долази после смрти
његове ћерке Ане, у марту 1994. годи
не. Тада више није био у стању да
ради било шта у војсци. А он је наста
вио да буде оно што је касније постао.
Сребреница је кључна тачка њего
вог пада у ништавило, гажење свега
што јесте српска војничка част, на коју
се многи олако позивају. Његова рече
ница, како је стигло време да се осве
тимо Турцима за оних 500 година,
производ је ужасне менталне разоре
ности и недостатка било којег вредно
сног параметра. То одавно више није
био човек кога сам познавао.
Могуће је да га је у понор погурала
и његова неупоредива самољубивост,
грађена кроз осећања неомеђене
моћи, садржана у омиљеној реченици
обећању-претњи: „Кад ти ја нешто
кажем, као да ти је рекао свевишњи“.
Ако се у трагичном игрању са судби
ном хиљада људи нашао далеко од
сваке реалности, то је већ питање
система који је још и те како жив у
Србији. Суманута је тврдња да је све
то радио „због српског народа“.
Они који то раде, немају свој народ.
Лично жалим што Младић није остао
онај командир кога су војници волели,
без рата, лажне славе, злочиначког
родослова и истинског губитка части,
ма каква била другостепена пресуда.
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20. ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА У РУМИ

Лауреат Марија Чупоски

О

вогодишње такмичење соло
певача „Никола Цвејић“ је орга
низовано у знаку значајног јуби
леја – две деценије постојања, што је
завидан број година за једну културну
манифестацију посвећену озбиљној
музици и соло певању.
И ове године такмичење је одржа
но последњег новембарског викенда,
24. и 25. новембра у свечаној сали ОШ
„Душан Јерковић“.
Двадесето такмичење најбољих
младих соло певача доноси и неколи
ко измена у концепцији и жирију, али
и категоријама – сада су то категорије
„младе наде“, „соло песма & опера“ и
„опера“ са одређеним поткатегоријама
у којима се ове године надметало педе
сетак такмичара из Словеније, Хрват
ске, БиХ, Црне Горе, Русије и Србије.
Овогодишње такмичење соло певача
окончано је доделом награда најбољим
такмичарима по категоријама, доде
лом специјалних награда и проглаше
њем лауреата. Ове године је то Марија
Чупоски, студент четврте године Факул
тета музичке уметности у Београду, у
класи професора Николе Китановског.
Марија Чупоски је први пут на так
мичењу у Руми и певала је у шестој
категорији, а жирију се представила са
четири арије.
- Нисам очекивала награду, дошла
сам да се представим у најбољем све
тлу, да се докажем себи и другима, да
испробам могућности које имам. Такми
чење је доста захтевно, а Румљани су
били одлични организатори. Ова награ
да ми значи пуно, јер видим да су сви
досадашњи лауреати сада знаменити
уметници, који су се доказали у својој
професији и надам се да ћу и ја наста
вити њиховим стопама – рекла је Мари
ја Чупоски.
Потом је уследио и концерт – у првом
делу овогодишњих најбољих учесника,
а у другом делу и шест досадашњих
лауреата, а част да затвори концерт је
припала овогодишњем лауреату.
Подсетимо, такмичење соло пева

Марија Чупоски

ча „Никола Цвејић“ до ове године је
организовао Фонд „Никола и Марица
Цвејић“ чије су оснивање иницира
ли ученици славног оперског певача и
педагога Николе Цвејића, у сарадњи са
ОШ „Душан Јерковић“ и ОМШ „Теодор
Тоша Андрејевић“, а под покровитељ
ством румске општине и Покрајинског
секретаријата за образовање.
За ове две деценије у Руми је свој
таленат показало око 1.000 младих
људи из земље и земаља окружења,
од којих су неки већ стекли своје име и
углед на оперским сценама у земљи и
иностранству.
Поводом јубилеја, приређена је и
публикација „Међународно такмиче
ње соло певача Никола Цвејић у Руми“
аутора Милорада Стокина.
Примадона Радмила Бакочевић је
изразила задовољство трајањем овог
такмичења и чињеницом да сваке годи
не има доста нових, младих талената.
– Рума је увек добар домаћин и ко је
једном дошао овде, пожелео је да дође
поново. Ја сам заиста срећна, осећам
се некако као мајка свима њима – пору
чила је наша оперска дива Радмила
Бакочевић. 
С. Џ.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Изложба слика

У

галерији Културног центра отво
рена је 23. новембра изложба
слика Јадранке Димитријевић.
Подсетимо, Јадранка је победница
прошлогодишњег Румског ликовног
салона, а награда подразумева орга
низовање самосталне изложбе.
Јадранка Димитријевић је сликарка
из Сремске Митровице и чланица је
Удружења ликовних уметника „Сирми
ум“.
Своје радове је излагала на низ

групних изложби у земљи, али и ино
странству – Хрватској, Француској,
Русији, Румунији, БИХ и Мађарској,
као и на више самосталних изложби
од којих је последња баш ова у Руми.
Добитница је и више признања ,
једно од њих је Повеља за допринос
у повезивању и сарадњи сликара из
Русије, Србије и Републике Српске.
Заинтересовани Јадранкине слике
могу погледати до 3. децембра.
С. Џ.
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Прљајмање–чистивише
П

рљај мање – чисти
више, назив је песми
це Бранка Коцкице,
коју је заједно са децом
отпевао у својој емисији о
екологији. На занимљив
начин и кроз причу са децом
Бранко Коцкица је деци
објаснио шта је то еколо
гија и како се чува животна
средина. Како кажу, дете се
учи од малих ногу. То важи
када је у питању и заштита
животне средине. Родитељи

су први који треба да обја
сне деци да се смеће баца у
канту, а не где њима одгова
ра. То је почетак, а касније
у школи деца кроз настав
ни програм проширују своје
знање. На који начин чувају
своју околину испричали су
нам малишани који похађа
ју забавиште у Мартинцима,
које је део ПУ „Пчелица“.
На питање шта је живот
на средина и како је можемо
сачувати Никола каже да је

то природа у којој се играмо
и треба да је чувамо.
 Трава по којој трчимо,
цвеће и животиње то је при
рода и оно што нас окружу
је. Сачуваћемо је тако што
ћемо смеће бацати у кан
ту и нећемо палити лишће.
Лишће не сме да се пали јер
се тако загађује ваздух, ако
га не палимо сви ћемо има
ти користи. Биљке на првом
месту а затим земљиште,
јер кад се лишће заоре и

оде у земљу биљке боље
расту – каже Никола.
Где се смеће баца ако
нема у близини канта обја
снила нам је Емилија.
 Ја смеће увек бацам у
канту, тако су ме научили
родитељи а и васпитачица у
вртићу. Када у близини нема
канте ја смеће задржим и
бацим га у прву канту на коју
наиђем – истиче Емилија.
Како каже њихова друга
рица Сара, она највише воли

Проблему
нашемдворишту
Двориште у коме се играју и
ужинају деца која похађају
основну школу „Јован Јовано
вић Змај“ у Мартинцима је
загаћено и небезбедно. У
школском дворишту налазе се
пањеви који треба да се сани
рају, јер угрожавају безбедност
деце. Поред пањева могу се
наћи и остаци стакла који су ту
доспели када се рушила стара
школа, а ту је и испуцана
бетонска површина. Свако
дневни труд чистачица које
раде у школи није довољан да
се покупи смеће у дворишту.
Разлог томе је то што школско
двориште није ограђено и
може да улази свако, ноћу и у
после поднев ним
часо ви ма
долазе особе које бацају сме
ће.
Како каже директорица шко
ле Ружица Маричић ти посети

РужицаМаричић
оци су њихова свакодневна
брига.
 Током ноћи и у касним
поподневним часовима у школ
ско двориште долазе особе
које бацају смеће и цепају
цераду на балон сали. Са овим

Испуцанабетонскаповршинаушколскомдворишту
проблемом се суочавамо већ
дужи временски период. Оба
вестила сам полицију о томе
али једино што они могу да
ураде јесте да понекад обиђу
двориште. Проблем је што дво
риште није ограђено, а ми

немамо средстава за такву
инвестицију. Ја имам пројекат
за школско двориште, али на
конкурсу је одбијен зато што је
то грађевинско земљиште које
не припада школи – рекла је
Ружица Маричић.
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Ревијaпобедника

У

станова за негова
ње културе „Срем“
је, зависно од нивоа
такмичења,
ове године
организовала у Сремској
Митровици смотру рецита
тора, аматерских позори
шних друштава, ликовног
стваралаштва
уметника
аматера и смотру музичког
стваралаштва деце и одра
слих. Постигнути резул
тати, добијене награде и
признања, која су остваре
на, на покрајинском и репу
бличком нивоу, најбоља су
афирмација и подстицај
аматерског ангажовања у
нашој средини. Желећи да

да помаже мами око цвећа.
Кући помаже око чишће
ња дворишта а у школском
дворишту ако види смеће
од ужине покупи и опомене
другаре који га бацају.
На питање да ли знају шта
је рециклажа, малишани
одговарају.
 И ми у забавишту реци
клирамо, старе новине и
пластику не бацамо у смеће
већ правимо играчке и укра
се. Тако чувамо природу, да
не плаче и да не буде тужна
а ми ћемо бити здравији и
срећнији – кажу сви углас.
Васпитачица
Славица
каже да се труди да децу
научи да чувају своју живот
ну средину и да рециклирају.
 Ми у забавишту правимо
играчке од ролни од тоалет
папира, бојимо новине, пра
вимо печате од кромпира,
украсе од лишћа и на тај
начин развијамо дечију кре
ативност и учимо их како да
искористе оно што им при
рода даје. А са друге стране
учимо их да и они дају свој
допринос природи тако што
је неће загађивати и бацати
смеће – каже васпитачица
Славица.
У оквиру школског програ
ма деца од првог до четвр
тог разреда имају предмет
„Свет око нас“, док од петог
до осмог разреда у оквиру
предмета биологије имају
екологију.
С.Котаранин

истакне и похвали уметни
ке чији је таленат тријум
фовао и надалеко просла
вио наш Град, Установа за
неговање културе „Срем“
организовала је Музичко
– поетско  драмски про
грам „Ревија победника“,
прошлог понедељка, 20.
новембра
у Позоришту
„Добрица Милутиновић“,
Директор Установе за
неговање културе „Срем“
Душан Дрча, истакао је
овом приликом да je у овом
програму учествовало по
неколико учесника из сваке
смотре који су остварили
запажене резултате.

ДушанДрча

Директор је најавио да је
у плану за идућу годину да
се у Сремској Митровици
организује такмичење Смо
тре сликара.
С.С.

НајбољиМаркоХинићиМирјанаБелошевић

РУМА

Наградезанајлепшебајке

Г

радска библиотека „Атанасије Стојко
вић“ у Руми уручила је 20. новембра
награде најуспешнијим учесницима
литерарног конкурса „Моја бајка“ који је
ове године организовала по први пут.
На конкурс се пријавило 33 ученика
нижих разреда градских ОШ „Змај Јова
Јовановић“, „Вељко Дугошевић“ и „Душан
Јерковић“.
Пре доделе награда бројне малишане
у препуној читаоници Градске библиотеке
поздравио је Стеван Ковачевић, председ
ник СО Рума.
Трочлани жири, који су чиниле профе
сорице књижевности, по речима Мирјане
Белошевић, имао је тежак задатак.

– Циљ нам је да децу подстакнемо и
охрабримо, мотивишемо да негују своје
уметничке способности. Захваљујем и учи
тељицама које су допринеле да реализу
јемо овај наш конкурс – рекла је Мирјана
Белошевић.
Награђено је укупно 13 радова, а у делу
програма су учествовали и ученици Музич
ке школе „Теодор Тоша Андрејевић“.
Најбољу бајку је написао Марко Хинић из
ОШ „Змај Јова Јовановић“ који је и прочи
тао свој рад под насловом „Џин и мрав“.
Друго место је освојила Ива Викторо
вић, а треће Марија Дешић – ученице ОШ
„Душан Јерковић“, док је најкреативнији
рад написао Немања Дерета.
С.Џ.
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VREMEPLOV
29. новембар
1864. У Сент Крику у америч
кој држави Колорадо јединица
пуковник а Џона Чивингтона
масакрирала најмање 400
Чејена и Арапахоса, који су се
предали уз претходно добије
ну дозволу да се улогорују.
1941. На брду Кадињача код
Ужица у Другом светском рату
изгинуо Раднички батаљон,
штитећи главнину партизан
ских снага.
30. новембар
1872. У Глазгову одиграна
прва фудбалска утакмица две
репрезентације, Енглеске и
Шкотске. Меч завршен резул
татом 0:0.
1977. Умро српски и југосло
венски писац Милош Црњан
ски.
1. децембар
1918. У Београду проглашена
Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца, с принцем Алек
сандром I Карађорђевићем
као регентом и Београдом као
престоницом.
1981. У највећој несрећи у
историји југословенског вазду
хопловства, авион ДЦ-9 супер
80 љубљанског Инеx-адриа
авиопромета ударио у плани
ну близу Ајачија на Корзици.
Погинуло свих 178 путника и
чланова посаде.
2. децембар
1805. Наполеон у бици код
Аустерлица, Бици три цара, са
75.000 војника победио руску
и аустријску војску, које су
изгубиле 70.000 од 95.000
људи.
1993. У пуцњави при покушају
хапшења колумбијска полици
ја убила шефа медељинског
картела кокаина Пабла Еско
бара.
3. децембар
1962. Тешка магла која је пре
кривала Лондон четири дана
проузроковала је смрт трова
њем сумпордиоксидом вели
ког броја људи.
4. децембар
1371. Умро је цар Урош Нема
њић, син цара Душана и једи
ни наследник великог српског
царства. Ступивши на престо
у 19. години, после Душанове
смрти 1355, није успео да
сачува велико царство које се
после његове смрти распало
на низ самосталних области
под влашћу моћних феудала
ца. Његовом смрћу изумрла је
лоза Немањића.
5. децембар
1934. Жене у Турској добиле
право гласа.
1945. Током вежби, пет бом
бардера САД полетело из
ваздушне базе у Флориди и
никада се није вратило. Прет
поставља се да је “Изгубљена
ескадрила” нестала у Бермуд
ском троуглу.
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HOROSKOP
ОВАН: Налазите се у
креативној фази и
форсирате убрзани
темпо у односу на сво
је сараднике. Све што чините наи
лази на сјајан пријем у вашем
окружењу, јер имате јасну визију и
уливате велико поверење. Добро
је да обједините неке пословне
интересе са приватним задовољ
ством. Уживате у романтичним
ситуацијама.
БИК: Налазите се у
фази креативног успо
на и стало вам је да
побољш ат е
свој
пословни или друштвени статус. У
сусрету са сарадницима умете да
наметнете своја правила и не
одступате од неких критеријума
које сте зацртали. Партнер вас
наводи на слободније емотивно
изражавање, прихватите добар
подстицај. Партнер вас наводи на
слободније емотивно изражава
ње.
БЛИЗАНЦИ: Делујете
несигурно или забри
нуто, јер већину својих
планова морате да
прилагођавате на нове услове
које вам неко диктира. Важно је да
сачувате добру концентрацију
како бисте реаговали у правом
тренутку. Затражите нечију интер
венцију при решавању пословних
материјалних или емотивних
дилема. Доживљавате нову емо
тивну блискост у односу са воље
ном особом.

ВАГА: Прибојавате се
од евентуалног сукоба
са једном особом, као
и од могућег пословно
– финансијског губитка који би вам
проузроковао додатне невоље.
Нема разлога да се понашате раз
метљиво пред пословним партне
рима, јер на такав начин скрећете
пажњу на себе. Иако имате друга
чије идеје у односу на свог љубав
ног партнера, јер на такав начин
скрећете пажњу на себе. Иако
имате другачије идеје у односу на
свог љубавног партнера, осетиће
те емотивно задовољство.
ШКОРПИЈА: Послов
на стратегија коју
спровод ите
донос и
само
делим ичн е
резултате, али ви имате унапред
спремна алтернативна решења за
разне ситуације. Ускоро вас очеку
је позитиван обрт. Желите да про
мените устаљени ритуал у парт
нерском односу или да утичете на
ток догађаја, стало вам је и да
улепшате свој интимни или љубав
ни живот.
СТРЕЛАЦ: Поставили
сте себи велике циље
ве и очекујете потпуну
подршку од сарадника.
Ипак морате бити спремни на
разна изненађења како бисте у
одређеном момент у прибегли
неком алтернативном решењу.
Све се своди на појачану концен
трацију у свим фазама и на преци
зно повлачење потеза. Нова деша
вања у приватном животу утичу на
ваше задовољство.

РАК: Околина подржа
ва ваше идеје и углав
ном наилазите на
врло
позит ивн е
коментаре од стране оних који су
довољно компетентни да дају сво
ју оцену. Од вас се очекује да учи
ните више или боље од других у
разним областима, тако да вам
следе бројне активности. Љубав
ни догађаји које наслућујете за
вас имају неку необичну драж и
уносе слатки немир у однос са
партнером.

ЈАРАЦ: Трудите се да
одговорите на сваки
изазов и улажете вели
ку енергију како бисте
испоштовали све договоре које
имате са сарадницима. Немојте
дозволити да вас неко наговара на
већи ризик или на финансијске
издатке који могу да се искомпли
кују мимо ваше воље. Нечије при
суство или нежни додир љубави
на вас делују врло инспиративно.

ЛАВ: Упорно покуша
вате да промените
одређене околности и
да утичете на нечије
мишљење. Међутим, погрешна
тактика на којој упорно инсистира
те доноси и негативне резултате.
Неко ће вас ставити пред свршен
чин и неће вам дозволити одлага
ње обавеза. Избегавајте нове
финансијске позајмице и смањите
своје потрошачке апетите. Ствари
вам измичу контроли.

ВОДОЛИЈА: Са вели
ким и нестрпљењем
ишчек ујете расплет
неких пословних ситу
ација. Делимично сте припремље
ни на завршне обрачуне, али још
увек не желите да се изјасните
пред пословним партнерима.
Бићете повлашћени и награђени
због своје тактике. У љубавном
односу као да вам недостаје
нешто, међутим све што желите
налази вам се на дохват руке.

ДЕВИЦ А:
Имат е
добру вољу и улажете
велик у енергију у
спровођење планова
које сте зацртали. Уместо да се
излажете непотребном ризику
или фаворизујете такмичарски
однос са околином , боље је да
прилагодите свој стил понашања.
Вољена особа уме лако да вас
подстакне на снажне изливе емо
ција и на узајамну размену стра
сти.

РИБЕ: Због добрих
процена и детаљних
план ова
које
сте
направили, очекују вас
додатни резултати. Важно је да и
надаље све ствари држите под
строгом контролом и да се консул
тујете са поузданим сарадницима.
Нема потребе да верујете како ће
се неки емотивни неспоразуми
које имате у односу са партнером
решавати сами по себи или да се
превише опустите.  

Crkveni
kalendar
Среда, 29. (16)  новембар
Свети апостол и јеванђелист
Матеј
Четвртак, 30. (17)  новембар
Св. Григорије Чудотворац; Св.
Максим Цариградски, С. Сева
стијан Џексонски
Петак, 1. децембар
(18.  новембар)
Св. мученик Платон, Св. муче
ници Роман и Варул Отрок
Субота, 2. децембар
(19.  новембар)
Свети пророк Авдија; Св. муч.
Варлам; Преподобни Јоасаф
Недеља, 3. децембар
(20.  новембар)
Преп. Григорије Декаполит
(Претпразништво Ваведења)
Понедељак, 4. децембар
(21.  новембар)
Ваведење Пресвете Богородиве
Уторак, 5. децембар
(22.  новембар)
Св. муч. Кикилија; Св. апостоли
Филимон, Архип и Апфија

Слани
штапићи
Састојци: Сир 250 г, маргарин
250 г, брашно 250 г, беланце, со по укусу, 1/2 кесице прашка за
пециво ким или сусам - по жељи.

Припрема: Рерну загрејте на
180 степени. Замесите тесто од
маргарина, сира, брашна и пра
шка за пециво и посолите по уку
су. Добро умешено тесто остави
те у фрижидеру око 20 минута.
Тесто растањите на дебљину од
један центиметар и сеците штапи
ће, а затим их премажите белан
цетом и поспите кимом или суса
мом.

• Они који су нас задужи
ли,
сигурн о
имај у
довољно да би могли и
да нас раздуже.
• Точак новије историје
покрећу мерцедесови
мотори.
• Захваљујући слуху, и
завезаних очију можемо
играти како они свирају.

M NOVINE
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Правна лица: Извод из регистра Агенције за привред
не регистре, односно извод из регистра надлежног
привредног суда;
Предузетнике: Извод из регистра Агенције за при
вредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
Физичка лица: Извод из регистра пољопривредних
газдинстава ( потврда о активном статусу у регистру
пољопривредних газдинстава ) у складу са прописима
о регистрацији.
Доказ о испуњености услова се доказује путем изја
ве којом понуђач под пуном материјалном и кривич
ном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку продаје робе или путем доставља
ња горе наведених извода који не могу бити старији
од 6 месеци.
САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора да садржи:
1. Податке о понуђачу,
2. Образац понуде ( потписан и печатиран од стране
овлашћеног лица ),
3. Изјаву којом понуђач потврђује испуњеност усло
ва предвиђених у огласу ( потписана и печатирана
од стране овлашћеног лица ) или извод из одгова
ракућег регистра надлежног органа који не може
бити старији од 6 месеци.
Понуда и остала документација морају бити саста
вљени на српском језику.
Цена у понуди мора бити фиксна и мора бити израже
на у динарима.
Понуда мора да важи не краће од 30 дана од дана
отварања понуда. Уколико је наведен краћи рок важе
ња понуде, иста ће бити одбијена.
Образац „понуде“ и „изјаве“ се може преуз ети на сајту
града Сремска Митровица или непосредно у просто
ријама Градске управе за пољопривреду и заштиту
животне средине, ул.Светог Димитрија бр. 13 Сремска
Митровица, канцеларије број 52.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разма
трати.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореним ковертама путем
поште на адресу Градске управе за пољопривреду и
заштиту животне средине града Сремска Митровица,
ул.Светог Димитрија број 13 или непосредно у просто
ријама Градске управе за пољопривреду и заштиту
животне средине града Сремска Митровицаул.Светог
Димитрија број 13, канцларија број 52 са назнаком:
„Понуда за продају меркантилног тритикала и кукуру
за рода 2017“.
Рок за подношење понуда-понуде се подносе од
дана објављивања огласа до 6.12.2017. године до
12h.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Оглас објавити на огласној табли града Сремска
Митровица, сајту градаСремска Митровица и у сред
ствима јавног информисања „Сремским Новинама“ и
„М“ новинама.
Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити
у Градској управи за пољопривреду и заштиту живот
не средине града Сремска Митровица канцеларија
број 52 или на телефон број 022/610-623.
Начелник
Владимир Настовић,с.р.
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Ухапшене
93 особе
Припадници Министарства
унутрашњих послова су у више
одвојених акција на сузбијању
криминала и корупције на тери
торији Републике Србијe ухапси
ли 93 особе, док су против још
38 лица поднете кривичне прија
ве у редовном поступку.
Осумњиченима који су ухап
шени на територији полицијских
управа Београд, Нови Сад,
Суботица, Панчево, Кикинда,
Јагодина, Зајечар, Краљево,
Крушевац, Ниш, Лесковац и
Врање на терет се, између оста
лог, стављају дела корупције и
привредног криминала попут
пореске утаје, примања и дава
ња мита злоупотребе службеног
положаја, проневере, али и дела
општег криминала попут - нео
влашћена производња, држање
и стављање у промет опојних
дрога, изнуда, разбојништво,
недоз вољ ен а
прои зв одњ а,
држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја
и угрожавање сигурности.
У оквиру сузбијање корупције
и привредног криминала ухап
шено је 37 особа због постојања
основа сумње да су у периоду
од 2009. године до данас извр
шили више кривичних дела који
ма су причинили штету буџети
ма Републике Србије, АП Војво
дине, више локалних самоупра
ва и другим привредним субјек
тима и физичким лицима у укуп
ном износу од 8.350.106 евра.
Међу ухапшенима су и шест
полицијских службеника, укљу
чујући и руководиоце ПС Бач и
ПИ Кањижа, затим бивши руко
водилац општине Трстеник,
инспектор Министарства за
заштиту животне средине, запо
слени у градским управама у
Врању и Нишу, запослени у
пореским управама у Зајечару и
Лесковцу, као и више одговор
них лица у ХИП Азотари у Пан
чеву и запослени у ЕДБ Ниш.
У области борбе против
општег криминала и кријумчаре
ња наркотика укупно је ухапше
но 56 особа и том приликом је
заплењено 3,3 кг марихуан
 е,
170 грама хероина, 53 грама
кокаина, 280 грама амфетами
на, као и 17 комада екстазија.
Такође, одузето је и 510 грама
смеше која се користи за увећа
ње количине наркотика и осам
дигиталних вагица.
Полиција је такође одузела и
пет пиштоља, једну аутоматску
и две ловачке пушке од којих
једна са оптиком, 1.582 комада
муниције различитог калибра,
једну експлозивну направу са
око 60 грама пластичног експло
зива и једну тромблонску мину.
Од осумњичених је одузето и
осам возила, један мотор, торба
са алатом и софистицираним

уређајем за обијање возила, 16
мобилних телефона и одређена
количина компјутерске опреме.
Припадници Министарства
унутрашњих послова - Службе
за борбу против организованог
криминала, ухапсили су М. М. из
Ирига, због постојања основа
сумње да је извршио кривично
дело недозвољена производња,
држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја.
Приликом претреса његовог
стана и других просторија про
нађено је и одузето више од
1.100 комада муниције и тром
блонска мина.
По налогу надлежног тужила
штва осумњиченом је одређено
задржавање до 48 сати, каже се
у саопштењу које је издато 20.
новембра 2017. године.

Кријумчарење
људи
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Иригу и
Сремској Митровици ухапсили
су италијанског држављанина,
због постојања основа сумње да
је извршио кривично дело недо
звољен прелаз државне границе
и кријумчарење људи. Полиција
је приликом контроле у Иригу, у
мерецедесу којим је управљао
осумњичени, затекла двојицу
страних држављана без докуме
ната. Након саслушања у Основ
ном јавном тужилаштву у Руми,
осумњиченом је одређен при
твор до 30 дана.

Породично
насиље
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Сремској
Митровици су, по налогу надле
жног тужиоца, одредили задржа
вање до 48 часова за Д.Ј. (53),
због постојања основа сумње да
је извршио кривично дело наси
ље у породици. Сумња се да је
вређао укућане и претио да ће
запалити кућу. Осумњичени ће у
законском року, уз кривичну при
јаву бити доведен на саслушање
у Основно јавно тужилаштво у
Сремској Митровици.

Провале у Шиду
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Шиду су
ухапс ил и
два
ирег ул арн а
мигранта, старости 17 и 18 годи
на, због постојања основа сумње
да су извршили кривично дело
тешка крађа. Они су затечени
приликом провале у монтажну
продавницу мешовите робе у
близини центра. Осумњичени су
уз кривичну пријаву доведени на
саслушање у надлежна тужила
штва, након чега им је одређен
притвор до 30 дана.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Шабац: Мачва – Јавор-Матис
1:1; Беог рад: Партизан – Спар
так ЖК 1:1; Чачак: Борац –
Вождовац 0:0; Бачка Паланка:
ОФК Бачк а – Војводина 1:0;
Сурдулица: Радник – Напредак
2:3; Београд: Чук арички –
Црвена Звезда 1:2; Београд:
Рад – Младост 1:0; Ниш: Рад
нички – Земун 4:1.

Параћин: Темнић – ТСЦ
понедељак; Пирот: Раднички
(П) – Слобода 1:0; Нови Сад:
Пролетер – Инђија 1:0; Бежа
нија: Бежанија – Телеоптик 0:3;
Врање: Динамо – Раднички (К)
1:0; Добановци: Будућност –
Нови Пазар 1:1; Горњи Мила
новац: Металац – Синђелић
3:0; Челарево: ЧСК Пивара –
Јагодина 5:1.

Нови Сад: Црвена Звезда –
Братство 1946 1:1; Бачки Јарак:
Младост (БЈ) – Динамо 1945 2:1;
Сакуле: Борац – Бечеј 1918 1:2;
Нова Пазова: Раднички (НП) –
Оџаци 1:2; Шид: Раднички (Ш)
– Цемент 1:0; Стари Бановци:
Дунав – Омладинац 1:1; Панче
во: Железничар – Раднички (З)
4:1; Сремска Митровица: Рад
нички (СМ) – Бачка 1901 1:2.

Ердевик: Слога (Е) – Хајдук
(Д) 0:1; Нови Сад: Борац (НС)
– Индекс 2:0; Војка: Сремац –
Борац (Ш) 0:3; Темерин: Слога
(Т) – ЛСК 1:0; Купиново: Купи
ново – Југовић 1:0; Стара Пазо
ва: Јединство – Хајдук (Ч) 3:0;
Бешка: Хајдук (Б) – Подунавац
2:1; Нови Сад: Кабел – Славија
2:0.

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

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

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

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
13
9
9
9
9
7
8
6
5
4
5
4
4
3
3

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

1
1
3
4
5
5
5
8
8
8
8
11
10
12
12
13

44:5
38:14
34:20
28:14
21:14
19:15
25:28
30:27
21:30
22:24
13:24
21:31
15:30
16:37
11:27
13:31

49
43
33
32
31
31
27
26
22
20
18
17
16
14
12
11

15 11 2 2 24:9 35
15 10 2 3 21:6 32
15 9 2 4 23:15 29
15 6 6 3 14:13 24
15 6 4 5 14:13 22
14 5 6 3 14:10 21
15 6 3 6 16:16 21
15 4 8 3 15:14 20
15 5 3 7 11:19 18
15 4 5 6 16:15 17
15 4 5 6 20:22 17
15 4 4 7 17:16 16
15 4 4 7 18:23 16
15 4 2 9 12:19 14
14 3 4 7 11:19 13
15 2 4 9 8:25 10

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15

13
11
10
8
7
7
7
7
4
4
5
4
4
3
2
3

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

2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
9
11

35:11
33:20
20:11
39:14
20:11
29:14
25:17
22:25
23:35
20:26
18:26
17:27
22:31
8:28
16:30
10:31

39
34
31
29
26
25
24
23
16
15
14
14
13
11
10
10

Инђија: Железничар – Борац
(М) 0:2; Љуково: Љуково – Хрт
ковци 0:4; Витојевци: Партизан
– Граничар 1923 5:0; Рума:
Словен – Борац (К) 2:1; Мачван
ска Митровица: Подриње –
Напредак 4:0; Салаш Ноћај
ски: Будућност – Први Мај 1:3;
Голубинци: Јадран – Слобода
2:0; Врдник: Рудар – ПСК 0:0.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
10
9
9
8
8
8
8
7
6
6
3
2
2
2
0

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

1
4
3
5
4
4
6
6
6
5
8
8
8
9
12
13

48:10
25:7
26:16
25:18
26:12
23:16
26:22
20:21
19:14
22:24
18:22
17:29
14:28
17:30
12:49
8:28

42
31
30
28
27
27
25
25
23
22
19
13
11
10
7
2

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
11
9
8
8
7
7
7
5
4
3
4
4
3
3
2

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

0
2
1
4
4
3
5
6
7
8
7
9
10
9
10
10

36:9
31:9
38:21
24:20
21:19
24:18
24:18
19:15
21:21
22:30
14:19
27:36
14:24
17:31
14:37
11:30

35
35
32
27
27
26
24
23
18
15
14
14
13
12
11
9

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

15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
14
14
15
15
15
15

11
10
10
9
7
7
6
6
6
6
5
4
4
3
1
1

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

2
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
9
9
11
13

46:10
45:16
24:19
47:16
24:19
25:25
20:20
30:23
23:21
26:28
21:35
24:21
20:23
20:34
10:44
16:67

35
32
31
30
24
24
22
21
21
21
18
16
13
12
5
4

Вишњићево: Хајдук – Фру
шкогорац 3:0; Равње: Зек а
Буљубаша – Митрос 0:0;
Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Граничар (К) 7:0; Рума: Фрушка
Гора – Слога 2:1; Шашинци:
Слобода – Напредак 0:8; Буша
новци: Младост – Доњи
Петровци 1:1; Брестач: Бре
стач – Граничар (О) 2:2; Нови
Карловци: Полет – Бикић До
3:3.

КАРАТЕ КЛУБ „СИРМИЈУМ“

Најуспешнији клуб
У недељу 26. новем
бра, Карате клуб „Сирми
јум“ је био домаћин 19.
Купа Србије за све узра
сне категорије. На такми
чењу је учествовало 22
клуба, односно 360 так
мичара.
У жестокој конкуренци
ји у катама и борбама
сви такмичари су показа
ли своје умеће и своје
искуство које су стекли
на такмичењу у земљи и
свету. Такмичари Карате
клуба „Сирмијум“, који су
пронели име Сирмијума
на европским и светским
такмичењима, имали су
одличан наступ, што су
потврдили резултати на
крају такмичења. У гене
ралном пласману, за нај
успешнији клуб је прогла

шен Карате клуб „Сирми
јум“ са освојених 99
медаља, а од тога 46
златних медаља, 27 сре
брних и 26 бронзаних
медаља. Овакав резул
тат је у укупном збиру
првопласираном донео
386 бодова, другопласи
раном 137 и трећепласи
раном 41 бод.
За најуспешнијег так
мичара и такмичарку у
катама и борбама на
Купу Србије, у женској
конкуренцији проглашена
је Анастасија Павлешин
са освојених осам злат
них медаља, а у мушкој
конк ур енц ији
Млад ен
Недимовић са освојених
шест златних медаља,
обоје такмичари Карате
клуба „Сирмијум“.
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СЛАВОЉУБ СЛАВКО  ВОРКАПИЋ НАЈПОЗНАТИЈИ ДОБРИНЧАНИН НА СВЕТУ

Кроз филм
остварио снове

С

ело Добринци постало је светски
познато по Славољубу Славку
Воркапићу (1894 - 1976) филмском
теоретичару, монтажеру и редитељу,
који је рођен у овом месту. Као младић
авантуристичког духа од 26 година,
Славко је са 13 долара отишао у Амери
ку. Тамо су га одмах запазили по лепим
цртежима које је продавао да би дошао
до новца, а касније улази у свет филма.
Сарађује са познатим глумцима и режи
серима сарађује и тиме му се испуњава
највећа жеља, да се опроба у филмској
индустрији.
Добринчани су у његову част постави
ли су спомен плочу у центру села, која
данас чува успомену на њега.
Ворк апић који се родио 17. марта
1894. године, школе је завршио у Срем
ској Митровици и Земуну. После шестог
разреда гимназије прешао је у Београд и
уписао се у тадашњу Уметничку занатску
школу, године 1912. добио је стипенди
ју Матице српске и наставио студије на
Слик арској академији у Будимпешти.
Међутим, те године рат га затиче код
сестре у Крушевцу, али брзо добија

посао наставника цртања у гимназији у
Кратову. После повлачења, преко Црне
Горе и Албаније, доспео је са осталим
избеглицама у Француску. У Паризу је
одмах примљен у Академију лепих умет
ности, а касније наставља сликарске
студије у слободној академији Рансон на
Монпарнасу.
Међутим, љубав према филму све се
више манифестује, и изврсни амерички
филмови са Чаплином, Даглас Фербанк
сом, Виљем Хартом и другима, све га
више учвршћују у уверењу да ће он своје
намере, идеје и снове најбоље моћи да
оствари путем филма. У том периоду
француски филм „тапкао је у месту“,
Воркапић је осетио „да то није то“ и да
ако жели – а желео је да створи нешто
уметничко, једино може да постигне
само у САД. Најзад му се срећа осмех
нула.
Један наш исељеник који се враћао у
Америку дао му је адресу свог пријате
ља у Њујорку, што је Славко прихватио,
а он га као сликара препоручио једној
модној радњи. Власник радње га ангажу
је да црта рекламе, уз недељну плату од

Ђорђе Томић, председник Савета МЗ Добринци
поред спомен плоче посвећене Славку Воркапићу

25 долара. Али, када је од једне богате
Американке за израду њеног портрета
добио 150 долара, Славко се после
четири месеца проведених у Њујорку,
сели у Сан Франциско, где почиње да
ради у конзулату Краљевине Срба, Хрва
та и Словенаца на попуњавању пасоша.
Међутим, ту се није дуго задржао и пре
лази у Лос Анђелес где се запошљава
код једног фотографа.
- Једног дана ушао је у атеље млад и
елегантан господин и запитао да ли је
једна од мојих изложених слика за про
дају. То је био Rex Ingram, чувени реди
тељ немих филмова и супруг чувене
глумице Alice Terry Ingram. Купио је слику
и почели смо да сарађујемо - испричао је
Славко, у писму које је доставио његов
брат Ранко, где је остало забележено у
Споменици Матице српске.
У то време Воркапић се упознаје са
чувеним филмским радником Робертом
Флоријем, који о филму као о уметности
има исто мишљење као и Славко. Њих
двојица снимају свој први авангардни
филм „Живот и смрт холивудског стати
сте бр. 9413“, то је мала сатира о бедном
положају филмског статисте у Холивуду,
који по сваку цену жели да се појави на
филмском платну. Овај филм је прика
зан пред одабраном публиком, међу
којима су били Чарли Чаплин, Ернест
Лубич, Даглас Фербанкс... После овога
Славка сви почињу да траже. Према
неким записима, он је сарађивао као
аутор монтажних сцена у преко 50 дуго
метражних играних филмова. Сарађи
вао је са Џоном Хофманом на краткоме
тражном филму „Фингалова пећина“ и
многим другим. Иако се после 30 година
боравка у Америци, вратио у Југослави
ју, после шест година проведених у својој
земљи, одлази поново за Америку, где је
наставио своју предавачку активност.
Умро је 20. октобра 1976. године у Шпа
нији, приликом посете сину, где је и
сахрањен.
Његов допринос су високо оценили
многи великани филмске уметности, као
што су Роберт Сиодмак, Вилијам Фрид
кин, Френк Капра...
С. Костић
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РЕТКАЗАНИМАЊАЖЕНА

Зујањепчела
Љиљанијепесма
П

челарством се широм света
углавном баве мушкарци. Жене
пчеларке су реткост. У Србији са
озбиљнијим бројем кошница има пет
шест жена. Једна од њих је и Љиљана
Сретеновић /53/,технолошки техничар,
од рода Мијајловића у мачванском
селу Ноћају. Љиљана са стотинак
кошница и међу мушкарцима спада у
ред већих пчелара у Србији.
 Пре десет година рекла сам супругу
кад нема посла за технологе, желим да
будем пчеларка. Он се мало зачудио,
али ме је подржао. Рекла сам му да су
моји преци навек имали кошнице и да
је то из два разлога важно за сељачку
кућу: здравље и новчана добит. Затим
сам купила стручне часописе и почела
да учим о пчелама. Прве три кошнице
сам набавила од Радосава Пармакови
ћа, искусног пчелара из мог села. И од
њега добила сијасет савета како и шта
да чиним у разним приликама. Вреди и
литература, али жива реч и искуство су
немерљиви. Кад сам се једном осврну
ла и видела утабану стазу око мојих
кошница и кад ми је зујање пчела поса
тало омиљена песма, тада сам схвати
ла шта је љубав према пчелама – вели
Љиљана.
Љиљин пчелињак је пет километара
од куће из центра села, у великом
ноћајском атару. Тамо је са мужем
Милом (59), запосленим пословођом
у сремскомитровачком Металферу,
саградила викендицу. Кошнице су како
су коју правили слагали једну поред
друге и другом бојом или шарама фар
бали. Љиља има ладу ниву из које не
излази за превоз до пчелињака. Више
пута у сезони деси се да спава у
викендици. Има и камион за превоз
пчела на пашу. И по томе је реткост
међу пчеларима. И камион јој је ретког

типа. Такав тамић поштански фургон,
фарбрика у Марибору је 1974. године
произвела свега 17 комада. Љиљана
га је пре пет година откупила од вла
сника фабрике намештаја у Обренов
цу. Још ради као нов. Она га вози на
кратким реалцијама, али превоз
кошница надаље обављају муж и син.
 Цео дан радим око пчела и кад уве
че седнем на терасу викндице, ја до у
касно ноћ гладам са задовољством
моје елер кошнице које сами правимо
ја и муж у нашој кућној радионици.

ЉиљанаСретеновић
измачванскогсела
Ноћаја,јединајежена
међупчеларима
градаСремске
Митровице,аса
стотинаккошница
спадауредвећих
пчеларауСрбији
Трудим се да све што сам научила из
литературе и од савета искусних пче
лара применим и произведем прави
мед врхунског квалитета. И кад ме
питају који је мед најбољи, ја само
кажем узимајте сваки који се ушећери.
То је прави мед и здрав мед. Није бит
но да ли је од багрема, ливаде, липе,
шумског воћа, сунцокрета. Све остало
је имитација меда – категорична је
Љиљана.
Љиљанине пчеле, у зависности од
прилика током године, сачине од 30 до

60 килограма меда по кошници. Она
лако мед прода, готово истог часа кад
га из саћа исцеди. Ушла је у ред 16
најквалитетнијих пчелара у Срему који
су добили сертификат о заштићеном
пореклу меда под називом Фрушкогорски мед.
Љиљана је члан Савеза пчеларских
организација Србије и као таква подр
жала је акцију градње станишта за
прикупљање меда из Србије у Рачи
Каргујевачкој, како би се са тог места
обезбедио бољи пласман меда широм
Србије и ван њених граница.
 Имала сам прилику да посетим
пчеларе у Словенији и Аустрији и сло
бодно могу рећи да ми у однос на њих
какве природне услове имамо можемо
да будемо пчеларска велесила. Добро
је што је наша држава почела да увиђа
какве су нам лепе прилике да извози
мо што више меда и почели смо и ми
пчелари да добијамо субвенције,
додуше, нису велике као у земљама
где сам била,али надам се биће све
веће. Пчелари су лане из Србије про
дали више меда него неких врста
меса, што никада раније није било –
износи Љиљана.
иљанино домаћинсто има
нешто више од шест хектара.
На два хектара засадила је
лешнике. Од идуће године још два хек
тара ће на уштрб житарица бити под
воћем. У њеној породици поред мужа
још су син Слађан и снаха Биља. Од
њих има унучад Немању, ђака првака
и Наташу од четири године. Ћерка
Сања живи у Аустрији и има ћерку
Мију од три године. Бака Љиља за уну
чад спреми увек довољно прополиса,
полена и меда да јој унучади буду
напредни и здрави.
МиомирФилиповић

Љ

