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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

Контрола дивљих таксиста
Г

радска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове организовала је прошлог четвртка, 1. фебруара састанак са регистрованим таксистима
са територије Града Сремска Митровица.
Састанак је одржан у Градској кући, присуствовало му је двадесетак таксиста, као и
покрајински инспектор за друмски саобраћај Бранислав Пажур.
Како се могло чути, највећи проблеми
регистрованих таксиста су нелојална конкуренција као и цена вожње. Због тога ће
у наредном периоду градски саобраћајни
инспектор заједно са покрајинским инспектором за друмски саобраћај појачати контролу дивљих таксиста са територије Града.
- Власник сам таксија 23 године и одувек
смо имали проблем са нерегистрованим
таксистима. Јако је тешко изаћи на крај с
тим проблемом, без обзира на рад инспекцијских служби. Викендом ставе табле,
покупе нам муштерије и ником ништа. Разумем ја да треба зарадити за хлеб, али ми
који смо регистровани имамо обавезе пре-

Зоран Дугошија

ма држави, према радницима и када год
дође до неке инспекцијске контроле, увек
ми легални таксисти надрљамо. Тражи се
од нас да радимо на таксиметар, али Град
мора да донесе јединствену цену да би
нам се изашло у сусрет. Ми смо се сами
недавно договорили да минимална цена
вожње буде 150 динара, а 150 динара је и
литра горива. Морамо да договоримо неку
минималну цену вожње, да би имали за
трошкове, одржавање и плату радника –
напомиње Стеван Маркош, власник Жутог
М таксија.
Зоран Дугошија, власник таксија Дуги
такође напомиње да је највећи проблем
регистрованих таксиста нелојална конкуренција.
Начелник Градске управе за саобраћај,
комуналне и инспекцијске послове Мирослав Јовановић наводи да је управо циљ
састанка био да се локална самоуправа
упозна са конкретним проблемима регистрованих таксиста, којих је на територији
Града 78. Процене су да има минимално
30 дивљих таксиста, ако не и више.

Стеван Маркош

- Таксисте смо упознали са кампањом
коју ћемо спровести заједно са покрајинским инспектором за друмски саобраћај.
Контролисаћемо нерегистроване таксисте, пре свега да ли поштују све законске одредбе, да ли су прописно означени,
да ли поштују правила. По потреби ћемо
изрећи и одређене мере, то може бити
скидање регистарских ознака, одузимање возила и слично – изјавио је начелник
Јовановић.
Бранислав Пажур, покрајински инспектор за друмски саобраћај истакао је да су
покрајинске институције увек спремне да
помогну локалним самоуправама у решавању проблема.
– Нама се Град обратио да им помогнемо у решавању овог проблема, а иницијатива је потекла од регистрованих таксиста, како бисмо радили на сузбијању сиве
економије у друмском превозу – казао је
Пажур.
Према речима надлежних, опсежне контроле дивљих таксиста би требале да крену за око месец дана.
Б. Селаковић

Мирослав Јовановић

Бранислав Пажур

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
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Поново ради Телевизија М

С

лавко Стијаковић, власник Телевизије Фрушка
гора има бар два разлога за славље. Један је
добијена судска пресуда против новинара
сремскомитровачког портала Милана Миливојевића по
приватној тужби, која постаје правоснажна, док је други
много важнији. У питању је скори почетак рада
новоосноване Градске Телевизије М. Стијаковић, иако
власник већ поменуте ТВ Фрушка гора, одувек заступа
тезу да ће нам телевизијски програм на локалу бити
много бољи ако буде више конкуренције. Као неко ко је
и сам неко време радио у „старој“ Телевизији М,
разумем ставове Славка Стијаковића. Телевизијско
новинарство ипак захтева неки рад, мало озбиљнији од
шкрабања по мрежама и осталог фејсбучења. Али шта
да се ради. У комунизму ћемо сви живети на Дедињу. И
бићемо сви новинари, ако већ нисмо некакви
политичари.
За оне који не знају Телевизија М је никла у оквиру
предузећа ДП Радио М, које је основано 1991. године.
Оснивач, први директор и главни уредник био је Иван
Ракић, човек кога су блиски пријатељи звали
„Багериста“. Биле су то деведесете, године најсмелијих
могућности, а највећи успех ТВ М био је то што су
његови новинари први снимили олупине „Невидљивог“
који је завршио у атару села Буђановци, за време НАТО
агресије. За тај уређивачки успех сигурно је био
заслужан Горан Матић, у то време савезни министар за
информисање и човек неомиљен код петооктобарске
власти, која је РТВ М „ослободила“ тако што му је отела
власништво, превеславши га на правно споран начин у
јавно предузеће. Тако су запослени у РТВ М доживели

исту судбину коју су имали и за време СПС-ове
владавине, пре смене Слободана Милошевића, када је
судија Александар Благојевић умро под притиском оних
који су му претили, јер је бранио право овог предузећа
на инсајдерско приватизовање.
Досовци су Јавно предузеће РТВ М приватизовали на
свој пљачкашки начин. Предузеће је купио наводно неки
шофер из Новог Сада, који га је убрзо у „угасио“. Што му
је била и намера, вероватно, пошто није исплатио цену
по којој га је купио на лицитацији. Оно што није успело
митровачком Суду, успело је досовској власти. Екипа
Бојана Пајтића дозволила је да Сремске Митровица
остане без своје телевизије. И тако док Шид има две,
Рума једну, Инђија чак три, Град Сремска Митровица
нема ни једну „своју“ телевизију. Чак ни колико свака
вукојебина на јужној србијанској прузи.
ато, повратак Телевизије М има смисла, не само по
питању квалитетнијег информисања. Градска
Телевизија М, име под којим је регистрована, треба
да почне са емитовањем програма у првој половини ове
године. Многи Митровчани који памте период „старе“
Телевизије М, очекују да проради телевизија која неће
више бити под шапом разних ликова из окружења
Ненада Лемајића и осталих „демократа“, који су дали
све од себе да се угаси некадашња Телевизија М. Овом
идејом руководила се и екипа која се окупила око идеје
да М телевизија поново почне са радом. Оно што вреди,
ипак се не може „угасити“ тако лако. То се видело и на
примеру М новина, које је својевремено хтео да „затре“
највећи митровачки „демократа“ Ненад Лемајић у
садејству са својим „жутим“ лоповима.

З
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ДОСТУПНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Процедуре компликоване,
једини спас консултантске куће

Средства из ИПАРД-а за куповину механизације

М

инистарство пољопри
вреде објавило је 25.
децембра први кон
курс за средства из претпри
ступних фондова Европске
уније за развој села (ИПАРД),
намењен за куповину нове
механизације и опреме, док
је 4. јануара објављен кон
курс за куповину нових трак
тора.
Пољопривредници захтеве
за одобравање права на под
стицаје за куповину нове
механизације и опреме могу
поднети до 26. фебруара.
Пољопривредници ће моћи
да конкуришу за укупно 8,3
милиона евра бесповратних
средстава за набавку тракто
ра и механизације, а Србија
ће до 2020. године моћи да
искористи укупно 175 милио
на евра из ИПАРД фондова.
Висина подстицаја износи
од 60 одсто до 80 одсто, у
зависности од тога да ли је
подносилац млади пољопри
вредник, да ли се пољопри
вредно газдинство налази у
планинском подручју и да ли
се инвестиција односи на
управљање отпадом и отпад
ним водама. Обухваћени су
сектори млека, меса, воћа и
поврћа и остали усеви (одре
ђене врсте житарица и инду
стријског биља).
Износи подстицаја које

корисник може да оствари у
секторима воћа, поврћа и
сектору осталих усева могу
бити од 5.000 до 700.000
евра, а за секторе млека и
меса од 5.000 до 1.000.000
евра.
Прихватљиве инвестиције
и трошкови односе се на
куповину нове механизације,
опреме и трактора и опште
трошкове (трошкови за при
прему пројеката и техничке
документације).
Петар Самарџић, директор
Агенције за рурални развој

Града Сремска Митровица
каже да на територији Града
има регистровано око 5.000
пољопривредних газдинста
ва. До сада је у Агенцију
долазило тридесетак пољо
привредника који су се рас
питивали о могућности конку
рисања за средства из прет
приступних фондова Европ
ске уније. Међутим, не може
да лицитира колико њих ће и
заиста конкурисати за сред
ства из ИПАРД-а.
- Средства из ИПАРД-а су
намењена за средња и вели

Објављен ИПАРД
Водич за кориснике
Управа за аграрна плаћа
ња (УАП) Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде објавила је
Водич за кориснике ИПАРД 2
програма за Меру 1 – инве
стиције у физичку имовину
пољопривредних газдинста
ва.
Водич појашњава услове
за добијање средстава,
фин анс ир ањ е
пројек ата,
контролу, поступке и потреб
ну документацију.
Он помаже корисницима
да боље разумеју цео про

цес и њихова права и обаве
зе, од објављивања јавног
позива, преко подношења
захтева за одобрење пројек
та, контроле на лицу места,
пријема решења о одобрава
њу пројекта, реализације
инвестиције, па све до
исплате подстицаја.
Више информација кори
сници могу да добију у УАП,
у Пољопривредним савето
давним и стручним служба
ма Србије и Војводине, као и
у локалним и регионалним
развојним агенцијама.

ка пољопривредна газдин
ства, док мала газдинства
којих је највише, не могу да
конкуришу јер не испуњавају
неке услове. Интересовање
постоји, али све је у фази
информисања. Не бих прог
нозирао, очекујем прве зах
теве из Сремске Митровице
почетк ом или пол овином
фебруара, али да ли ће то
бити пет захтева, 25 или 55, у
овом моменту не могу да
лицитирам. Не долазе сви у
Агенцију за рурални развој
да се распитују, јер су кори
сници наших услуга углавном
мала пољопривредна газдин
ства, они велики пољопри
вредници, задруге, који су
потенц ијалн и
аплик ант и,
углавном код нас и не дола
зе, немамо их у бази. Развој
не агенције и Пољопривред
не стручне службе су прво
место где треба пољопри
вредници да се обрате за
помоћ или информацију. Они
код нас долазе по основне
информације општег типа,
око услова, рокова, докумен
тације. Дајемо им смернице
шта им је најбоље да ураде,
они нам представљају своју
бизнис идеју, на основу које
им ми можемо рећи да ли да
конкуришу или не. Процеду
ра за писање бизнис плана
јесте компликована, а како
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Петар Самарџић

ми нисмо прошли обуке за
писање бизнис планова и
немамо кадровске капаците
те за то, ми пољопривредни
ке усмеравамо на консул
тантске куће – наводи Самар
џић.
Наш саговорник наводи да
су пољопривредници од
самог старта знали за услове
који ће се тражити од њих
уколико желе да конкуришу
за средства из ИПАРД-а.
- Нису то неки претерани
услови, то су само услови за
неког ко се нормално бави
пољопривредом. Е сад, про
блем је тај што се ми до сада
нисмо нормално бавили
пољопривредом, већ смо
увек гледали мало да ушти
немо, и то ИПАРД не дозво
љава. Корисник мора имати
измирене све доспеле обаве
зе по основу јавних прихода,
укључујући и социјална дава
ња. Моја препорука је да пре
почетк а реализације идеје
пољопривредници оцене све
релевантне аспекте послова
ња, утврде исплативост иде

Угљеша Тркуља

је и процене ризик. Такође,
треба да изаберу добре кон
султантске куће које ће им
бити партнери у реализацији
бизнис идеје - истиче Петар
Самарџић.
Жарко Сувић, директор
Пољ оп рив редн е
стручн е
службе Сремска Митровица
у телефонском разговору
нам је рекао да пољопри
вредници зову, распитују се
за ИПАРД, али да запослени
у Пољопривредној стручној
служби не могу да им израђу
ју бизнис планове, јер за то
нису обучени.
- Јесу били на обуци, међу
тим нису практично обучени
јер су добили само основне
информације о ИПАРД-у. Не
бих желео да попуњавају
док ументацију и израђују
бизнис планове, па да их
пољопривредници касније
окриве ако им се одбије при
јава – рекао је Сувић.
Један од митровачких
пољопривредника који раз
мишља да купи трактор за
ратарску производњу сред

Владимир Делић

ствима из ИПАРД-а је Милан
Росић.
– Наше пољопривредно
газдинство треба да обнови
механизацију, а с обзиром на
то да се бавимо искључиво
ратарском производњом, за
то би ми требао трактор од
100 коњских снага, који кошта
између 45.000 и 60.000 евра,
у зависности од опреме. Још
увек размишљам да ли ћу се
пријавити на конкурс. Ком
пликована је сама процедура
конкурисања, те би се веро
ватно морао обратити некој
консултантској кући за помоћ.
Знам да се рефундирају и ти
општи трошкове, који се тичу
консултантских кућа – рекао
нам је Росић.
Међутим, већина пољо
привредника не зна колико је
аплицирање за ИПАРД 2
програм озбиљан и компли
кован посао, што потврђује и
Владимир Делић из новосад
ске консултантске куће „Тера
норда“.
– Постоји велико интересо
вање, али сами пољопри

ИПАРД намењен
средњим произвођачима
Министар пољопривреде је
средином новембра говорио
за М новине, те смо га том
приликом питали да ли ће
процедуре за конкурисање на
ИПАРД програм бити компли
коване, да ли ће наши пољо
привредници умети да пишу
такве пројекте и на који начин
ће се средства рефундирати.
Он је том приликом рек ао
следеће:
- Процедура неће бити пре
терано компликована. Преко
пољопривредних стручних
служби и агенција за развој,
радимо обуке и припремамо
пољопривреднике. Циљ нам
је да имамо што више људи
који ће, као мисионари, моћи
да иду по терену и шире при
чу о ИПАРД фонду и обучава

ју пољопривреднике како да
аплицирају. У односу на то
како је то у Србији било до
сада, процедура јесте ком
пликованија, али морамо да
радимо на тој едукацији. Нас
после ИПАРД-а очекују десе
тоструко веће паре уколико
уђемо у ЕУ. Нас очекује 1,5
милијарда евра, јер највећа
корист од уласка у ЕУ је упра
во у пољопривреди. И то
искључиво за делове ратар
ства, воћарства, повртарства
и прерађивачку индустрију, не
толико за сточарство. Прво
мора да се купи механизаци
ја, па се након тога средства
рефундирају. Важно је нагла
сити, да свако коме буду одо
брена средства, та средства
сигурно и добија. Ту нема

Бранислав Недимовић

дилеме. ИПАРД је платформа
за средње пољопривредне
произвођаче, ту такозвани
тајкуни не могу да учествују.
Јер у питању су лимитиране
површине. За мале пољопри
вредне произвођаче, на рас
полагању остају националне
мере. И неће моћи да се кон
курише на оба нивоа.

5

Милан Росић

вредници нису довољно упо
знати са самим системом
функционисања ИПАРД-а. То
је доста дуготрајан и компли
кован процес који тражи пре
цизност и одређене радње
којима мора да приступи сва
ко домаћинство које жели да
аплицира за овај програм.
Најзахтевнија ствар је изра
да пословног плана, једно
ставнији за инвестиције до
50.000 евра и сложен за оне
изнад те суме. То је доста
компликован процес и пољо
привредници не могу сами то
да ураде – каже Владимир
Делић.
За средства могу да апли
цир ају
пољ оп рив редн а
газдинства која су регистро
вана дуже од три године, а ту
су још и опште и појединачне
мере зависно од начина
апликације.
Правилницима Министар
ства пољопривреде, шумар
ства и водопривреде, први
пут је јасно дефинисана цена
услуга консултантских кућа и
она износи до максималних
12 процената од прихватљи
вих трошкова инвестиције.
– Цена јесте висока али
треба напоменути да се од
тих 12 процената трошкова,
уколико се добије решење о
одоб равањ у инвес тиц ије,
пољопривреднику рефунди
ра најмање 60 одсто плаће
них трошкова. Такође цена
услуге варира и креће се од
пет до 12 процената и она
зависи од тога да ли је кори
сник ратар, воћар, сточар,
или све комбиновано. Што је
комплик ованија структ ура
производње, цена услуге
расте – појашњава Угљеша
Тркуља, председник Удруже
ња пољопривредника општи
не Рума.
Наравно, консултантске
куће не дају гаранцију да ће
се средства добити, сем што
се искључује могућност да се
пољопривредник одбије због
неуредне и непотпуне доку
ментације коју је доставио.
Биљана Селаковић
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СРЕМЦИ ЗАПОЧЕЛИ ОРЕЗИВАЊЕ ВОЋКИ

Бресква и ове године за Русију

Н

еуо б ич ајен о
висок е
температ уре за ово
доба године „пробуди
ле“ су воћке из зимског сна, и
измамиле сремске воћаре да
започну орезивање још у дру
гој половини јануара. Произ
вођачи се уздају у добар род
а и цену воћа, да једном како
кажу не буду само у губитку.
И ове године највеће количи
не брескве из Срема отићи ће
за руско тржиште.
У Старој Бингули простире
се близу 100 јутара под заса
дом брескве, јабуке, кајсије,
крушке, шљиве. Ови мешта
ни свако време без падавина
користе у воћњаку, гледајући

како биљка реагује на вре
менске услове.
- Не очек ујемо велики
минус који би оштетио биљку,
зато није рано за орезивање
- нада се Емил Лазор, који
под засадом брескве има око
осам јутара и додаје:
- Прошлогодишњи род први
пут сам продао Русима, и то
по цени од 80 центи за кило
грам. Када би и ове године
платили толико био бих задо
вољан - каже овај воћар.
Емил је у свом дворишту
изградио хладњачу и то из
сопствених средстава, без
кредита. Својим мештанима,
како наглашава, понудиће

Пчеларство
Поред воћарства које је
почело да се развија у Старој
Бингули, мештани истичу и
пчеларство које је последњих
година по кошницама у пове
ћаном броју.
- Ја имам око 100 кошница,
а почео сам са пчеларством
да се бавим пре три године.

Емил Лазор

На падинама Фрушке горе
које се спуштају на наше
село, за време паше може да
се види преко 1.000 кошница.
Ту је највише липе и багрема
- каже Жељко Чарнић, који
мед и прополис продаје код
куће сталним муштеријама, а
неке су чак и из Београда.

складиштење воћа и то без
накнаде.
- То сам завршио током
протекле године, тако да ове
не морам да бринем, односно
да продајем брескву по било
којој цени. Капацитет хлад
њаче је до 50 тона, сам је не
могу напунити, а зашто не
бих изашао у сусрет својим

Жељко Чарнић

сељанима - сматра Емил,
који планира ако ове године
буде у добитку, да одмах уло
жи новац у даљу производњу.
У овом малом месту са око
150 становника, све више се
подижу засади под воћем.
Идеалан положај села на
јужним падинама Фрушке
горе, са доста сунчаних дана,

ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Нико неће пашњаке

П

о љ о п р и в
 р е д н и ц и
са територије Града
Сремска Митровица
прошле недеље су били у
прилици да се надмећу за
400 хектара државне зе
мље.
У другом кругу лицита
ције, која је одржана 30. и
31. јануара, у понуди је би
ло преко 200 хектара обра
дивих површина и око 200
хектара пашњака, а пољо
привредници су се надмета
ли за земљу у Шашинцима,
Лежимиру, Босуту, Сремској
Рачи, Манђелосу и Шуљму.
Најскупља
излицитира
на цена износила је 27.000
динара за хектар земље у
Манђелосу, док је најнижа
постигнута цена износила
21.000 динара за земљу у
Босуту.
- Пошто је ово био дру
ги круг лицитације, почетна
цена била је за 30 проце
ната нижа од почетне цене
из првог круга. Цена је би
ла атрактивна за пољопри

Други круг лицитације у Сремској Митровици

вреднике, а како се јавило
више заинтересованих, так
мичили су се за парцеле –
изјавио је начелник Градске
управе за пољопривреду
Владимир Настовић.

Међутим, као ни претход
них година није било заин
тересованих за пашњаке
у Лежимиру, Манђелосу и
Шуљму.
- Почетне цене пашњака

су биле од 2.000 до 2.500
динара, али код нас нема
заинтересованих. Разгова
раћемо са Управом за по
љопривредно
земљиште
Министарства
пољопри
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ИРИГ

Саветовање пчелара

Почело орезивање воћки у Старој Бингули

само су неки од повољних
услова за овај посао.
- Наши воћњаци немају
противградну одбрану ни
заливни систем, јер ми нема
мо толико средстава за ула
гања. Ми се само уздамо у
бога. За ову годину нам је
градс ка
власт
Сремс ке
Митровице обећала да ће
решити проблем водоснабде
вања у селу, то ће нама воћа
рима и те како значити - оце
њује Жељко Чарнић, воћар а

уједно и председник Савета
месне заједнице Стара Бин
гула.
Са што већим засадима и
удружени, једино тако могу
да дођу до правог тржишта,
сматрају овде воћари.
- Неће Руси да долазе за
мале количине, ми зато род
носимо у Манђелос где они
долазе са шлеперима и уто
варају. И после месец дана
нас исплате - каже Жељко.
С. Костић

вреде о промени намене
земљишта.
Размишљамо
о свему, па и да неке повр
шине понудимо Национал
ном парку Фрушка гора за
пошумљавање. Свакако да
нећемо сами одлучити, ми
радимо поверене послове
Министарства пољопривре
де и они ће донети коначну
одлуку – каже начелник На
стовић.
Он додаје да је у завршној
фази израда програма за
штите, уређења и коришће

ња државног пољопривред
ног земљишта.
- Нову лицитацију, уколико
је и буде, можемо очекива
ти већ у мају или јуну. Наши
пољопривредни произвођа
чи који се баве сточарством
ове године су доказали мно
го већи број условних грла
путем записника ветеринар
ске инспекције, тако да ће
поново тражити сву земљу.
И питање је да ли ће остати
земље за ратаре – наводи
Настовић.
Б. Селаковић

Начелник Владимир Настовић

Прво Међуопштинско саве
товање пчелара одржано је у
Иригу 27. јануара, у организа
цији „Евротома“ из Руме, које
се бави производњом опреме
и прибора за пчеларство,
лекова и хране за пчеле, као
и производњом меда.
– Циљ ми је био да овим
саветовањ ем
подс такн ем
пчеларе да се више друже,
размењују искуства али и
сазнају све оно што је ново у
пчеларству, а што може ути
цати на боље резултате. Пла
нирам да ова саветовања
постану традиционална, а
следеће ће бити у Никинцима
– каже за наше новине Тома
Павлић, власник и директор
„Евротома“.
Овом скупу у Иригу је при

суствовало стотинак пчелара
из Београда, Новог Сада,
Сремске Митровице, Инђије,
Руме и Никинаца, као и дома
ћини из Ирига.
Пчелари су чули предава
ње на тему „Са пчелама од
фебруара до багрема и про
блемима који нам се догађа
ју“, потом на тему америчке
трулежи, као и о СМС вагама,
а о томе су говорили струч
њаци Слободан Јевтић, Сне
жана Милосављевић и Нико
ла Јовановић.
После званичног дела, пче
лари, учесници првог Међу
општинског саветовања су
имали прилику да се друже и
размене искуства у Винској
кући „Ковачевић“.
С. Џ.

ШАКАЛИЈАДА У НОВОМ СЛАНКАМЕНУ

Уловљена два шакала

У

околини Новог и Старог
Сланкамена у суботу,
3. фебруара одржа
на је 14. Ловно - туристичка
манифестација
Шакалија
да. Ове године услед лоших
временских прилика учешће
је узело 137 ловаца, иако их
се пријавило нешто више од
380. Међу учесницима нашли
су се ловци из Македони
је, Републике Српске и свих
делова наше земље. Учесни
ци манифестације из лова су
се вратили са два шакала и
четири лисице, што је резул

Ловачки доручак

тат вишесатног лова на пади
нама Фрушке горе.
Подсетимо,
Шакалијада
је први пут одржана 2005.
године. Организатор мани
фестације је Ловачко удру
жење Сланкаменац из Новог
Сланкамена, које газдује на
ловној површини од 11.000
хектара, на потезу од ушћа
Тисе у Дунав, преко оброна
ка Фрушке горе до простране
сремске равнице. Покровите
љи Шакалијаде су Општина
Инђија и Туристичка органи
зација општине Инђија. М.Ђ.
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45 ГОДИНА ОД СМРТИ МИЛУНКЕ САВИЋ, СРПСКЕ ЈОВАНКЕ ОРЛЕАНКЕ:
ВЛАДИМИР ГАК, ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ СРПСКУ ХЕРОИНУ МИЛУНКУ САВИЋ ДОВЕО У ИНЂИЈУ

Инђија је једна од
ретких општина за
пример, која се не
стиди прошлости 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?

Мајка и сестра свих Сремаца

О

ве године, Инђија ће добити
споменик Милунки Савић,
српској хероини из Првог
светског рата. Биће постављена
статуа висока 2,2 метра.Захваљујући
овој иницијативи, Срем ће постати
нови завичај Милунки Савић. О томе
како је дошло до овог пројекта,
Владимир Гак, председник Општине
Инђија за М новине каже:
– Игром случаја иницијатива јесте
била моја. Мало сам имао прилике да
се упознам са њеним животом. То ме
је асоцирало на борбу коју ми у Срби
ји стално водимо, а жртве буду некако

стављене по страни. Милунка Савић
није мит. Она је постојала 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 национ
 алну пен
зију. У Другом светском рату помагала
је борбу против окупатора. Недићева
полиција ју је ухапсила и затворила у
логор на Бањици. Исти ти Срби који
ма 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 пре
суда је дошла до немачког командан
та који је поцепао ту смртну пресуду.
Немачки командант је много више
ценио свог часног противника него ми
своје хероје. То ме је заиста дирнуло,
јер много великих Срба је доживело
Милункину судбину. Она има само
један мали споменик у Јошаничкој
бањи и то ми је био повод да покре
нем иницијативу да се таквој једној
жени подигне споменик. Она је сим
бол нечега што бисмо морали мало
више да ценимо, а то је пожртвова
ност. На пролеће ће све бити спремно
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за подизање споменика – каже
Владимир Гак.
Српска Јованка Орлеанка, хероина
Балканских ратова и Првог светског
рата Милунка Савић рођена је 1889. у
селу Копривница код Јошаничке бање
у Рашкој, од мајке Милице и оца
Раденка, као најстарије дете. Имала
је две млађе сестре Миону и Славку
и брата Милана. Мада је израсла у
лепу, стаситу девојку, удаја је није
занимала. Када је почео Балкански
рат 1912. прерушила се у мушко да
би од мобилизације заштитила брата
и отишла као регрут Милун Савић на
фронт. Њен пол открило је болничко
особље, после рањавања у
Брегалничкој бици, скоро годину дана
после приступања српској војсци.
У Првом светском рату, такође се
пријавила као добровољац. Била је
део „гвозденог пука“, најелитнијег
Другог пука српске војске „Књаз
Михаило“. Милунка се истакла као
бомбаш у Колубарској бици. Ту је, за
вишеструко херојство, добила
Карађорђеву звезду са мачевима. У
јесен 1915. године у Македонији је
тешко рањена у главу и тако
повређена се повлачила преко
Албаније. После неколико месеци
опоравка вратила се на Солунски
фронт, где је учествовала у биткама,
на лето и јесен 1916. године. Ту се

истакла у бици на Кајмакчалану, у
окуци Црне реке, када је „гвоздени
пук“ био прикључен 122. француској
колонијалној дивизији. Тада је
заробила 23 бугарска војника.

Радила као чистачица
Без школе и самоука, после рата је
најпре радила у Босни и Херцеговини
као куварица, болничарка, контролор
у фабрици војних униформи.
Удала се 1923. године, за пет година
млађег Вељка Глигоровића из
Мостара, где су се и упознали, а 1924.
добили су ћерку Милену. Усвојила је
још три ћерке: Милку, коју је пронашла
заборављену на железничкој станици
у Сталаћу, Вишњу (1921—2004), своју
сестру од ујака и Зорку, узету из
сиротишта на далматинској обали,
која је имала хендикеп, пошто је
прележала менингитис.
Почетком 1920-их година за заслуге
у рату, од државе је добила имање у
Степановићеву, крај Новог Сада, где
је подигла кућу и са сестром Славком
обрађивала имање, док је брак са
Вељком, западао у кризу, тако да је
сама подизала четворо деце. Касније,
у потрази за бољим животом, заједно
са ћеркама је отишла за Београд, где
је месецима покушавала да нађе
посао.
На иницијативу њених сабораца,
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1929. запослили су је као чистачицу у
Хипотекарној банци у Београду, где је
провела највећи део свог радног века.
- Баба Милунка се заљубила у пет
година млађег момка, венчали су се и
наредне године добили ћерку Милену.
Брак је потом угашен, јер се деда
Вељко одселио у Бањалуку.
Школовала је ћерку, моју мајку
Милену, која се касније запослила у
предузећу „Иван Милутиновић“. Ту је
упознала инжењера Војислава
Станкова и удала се. Баба је остала
да живи у својој кући на Вождовцу, а
ми смо били на Дорћолу - говорио је у
једном интервјуу за Вечерње новости
унук Милунке Савић Дејан Станков.
Дејан је често од баке слушао ратне
приче, али, признаје, као дечак их
није разумео.
- Причала ми је да је од оца
Раденка научила да се бори за живот,
а не да убија непријатеље. Зато је у
рату и заробила велики број страних
војника. Једног дана у њену кућу је
дошао неки Бугарин, бивши
заробљеник. Спријатељили су се и
оженила га једном од своје усвојене
женске деце - прича Дејан Станков.
И поред светске славе, објашњава
унук, Милунка Савић после Првог
светског рата није у Србији имала
одговарајући статус.
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Занемарена и од свих напуштена,
пензију је стекла радећи. Одбила је
понуду да се пресели у Француску и
да добија француску војну пензију.
Уместо тога, изабрала је да живи у
Београду, где су људи брзо
заборавили њене заслуге. За све то
време ишколовала је и одгајила
тридесеторо деце коју је доводила из
свог родног села.

Више поштована
у Европи него код нас
Између два светска рата су је
поштовали широм Европе. Позивали
су је на прославе јубилеја, обиласке
ратишта, полагање цвећа на гробове
палих, а на сусрете с ратним
друговима је одлазила у шумадијској
народној ношњи, украшеној
добијеним одликовањима.
- Познавала је Арчибалда Рајса,
Флору Сенс, генерале Гепрата,
Д’Епереа... Иако без школе, говорила
је и писала енглески и француски, не
нарочито, али довољно добро да
равноправно комуницира са
саборцима, па и да се с њима
дописује - каже Дејан Станков.
О дивљењу које је ова изузетна
жена изазивала, посебно код
мушкараца „од оружја“, сведочи и
неколико анегдота. На једном
свечаном пријему Милунки је пришао
пуковник школован на Вест Поинту и
упитао:
„Мадам, одликовања која ви носите
недостижна су за већину војника. Ја
сам се борио у Другом светском рату,
али ви сте, без сумње, у своје време
били храбрији. Можете ли да ми
кажете свој чин?!“
Милунка се осмехнула и рекла:
„Зашто не, пуковниче, ја сам наредник.“
А током свечаности у Солуну, на
провоцирање француских официра
може ли да баци бомбу десет корака,
Милунка је узела флашу коњака
тежине две ручне бомбе и бацила је
на удаљеност од 40 метара. За ово је
од генерала Мауриција Сараја добила
18 боца најскупљег коњака. Пиће није
одбила, али јесте понуду да се
пресели у Француску и добије њихову
војну пензију. И остала је у Србији.

Титова власт
јој доделила пензију
У време окупације, Недићева влада
је запослила као државног
заступника, а Титова власт јој је 1945.
године доделила пензију.
- Много неистина је писано о мојој
баби Милунки. Није тачно да је после
Другог светског рата била сиромашна.
Имала је пензију, кућу... Мене је
водила у Нишку бању. Читав разред
ђака је водила код „Пеливана“ на
колаче. Путовала је са саборцима у

Грчку и Француску у српској народној
ношњи и са ордењем на грудима прича унук.
Окупирана изградњом новог
друштва послератна власт је Милунку
Савић „наградила“ орденом
заборављеног хероја. Деца су
отишла, а с остарелом и оболелом
Милунком остала је да живи само
усвојена ћерка Зорка.

Након 40 година од смрти
почива у Алеји великана
Старост је провела у својој кући на
Вождовцу, у друштву унука и у
редовним сусретима са војним
ветеранима. 1972. године, Скупштина
града Београда доделила јој је
једнособан стан у Насељу Браћа
Јерковић на 4. спрату у згради без
лифта. Годину дана касније, након
три мождана удара, умрла је
штрикајући (према исповести њеног
унука) у том стану 5. октобра 1973.
године.
Иако је у медијима (читуљи у
новинама) првобитно било најављено
да ће Милунка Савић бити сахрањена
у Алеји великана, то се није догодило.
Сахрањена је у породичном гробу на
Новом гробљу. Њени посмртни
остаци пренети су из породичне
гробнице у Алеју великана, 40 година
након смрти, 10. новембра 2013.
године.
- Увек би се нашао неко ко би
покушао да се окористи именом моје
баке и успоменама на њу. Тако је
било и 1996. када су јој подигли
споменик у Јошаничкој бањи.
Тадашњи премијер Мирко Марјановић
искористио је догађај за своју личну
промоцију, а вајар Љубиша Манчић
уопште није консултовао фамилију па
је направио споменик који баш и не
личи на баба Милунку – испричао је
за медије једном приликом Станков.

Удружење ратних добровољаца
1912—1918, њихових потомака и
поштовалаца у Београду, Милунку
Савић је прогласило за свог почасног
члана.
Поред Београда, у њену част, њено
име носе улице и у Ваљеву,
Зрењанину, Јагодини, Краљеву,
Косјерићу, Крушевцу, Младеновцу,
Нишу, Параћину, Шапцу, као и у
Степановићеву и Јошаничкој бањи.
Амерички сајт „Listverse“ уврстио је
Милунку Савић на листу 10 највећих
жена које су се бориле у неком од
ратова током новије историје.

Најодликованија жена
у историји ратовања
Када је 1912. почео Први балкански
рат, двадесеттрогодишња Милунка
Савић је одсекла кике, на главу
ставила шајкачу, обукла мушке
чакшире и сељачки копоран и
кренула у Београд. У добровољце се
уписала као Милун и већ на
Брегалници добила прву медаљу за
храброст. До краја рата српска
Јованка Орлеанка, како су је
прозвали, постала је најодликованија
жена у историји ратовања.
Престолонаследник Александар
Карађорђевић одликовао је 1917.
године војничком златном
Карађорђевом звездом са мачевима,
убрзо затим добија и одликовање
француске војске Легију части петог
степена, а касније и француским
Ратним Крстом и официрском Легијом
части.
Одликована и храбра жена борац
изазивала је дивљење савезничких
војника који у својим редовима нису
имали жене борце. Појава жена
бораца у српској војсци била је
револуционарна. Поред Милунке
било је још десетак до двадесет
жена.
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СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

Захвалнице учесницима
пливања за Часни крст

Уручене захвалнице учесницима и
спонзорима пливања за Часни крст

П

редседник Општине
Инђија Владимир Гак
у среду, 31. јануара
примио је у Скупштинској
сали општине Инђија уче
снике пливања за Часни
крст у Јарковцима, спонзо
ре и представнике јавних
предузећа и установа како
би им уручио захвалнице.
Присутни су имали прили
ке да погледају промо филм
после чега им се обра
тио први човек те сремске
локалне самоуправе.
- Нама је стварно било
задовољство што смо успе
ли да организујемо пливање
за Часни крст и што је све
протекло у најбољем реду.
Додатно задовољство је
што је прва до Часног крста
стигла Јована Јанковић, као

једина дама која је узела
учешће - истиче Гак и дода
је да ће следећих година
организација бити на много
вишем нивоу.
Пливање за Часни крст
организовано је на иници
јативу Српске православне
црквене општине Љуково
на челу са јерејем Немањом
Мартиновићем.
- Пре две године смо хте
ли да организујемо плива
ње за Часни крст у нашој
општини, али с обзиром
на то да није нимало наив
на организација, требало је
времена да се „склопе све
коцкице“. Зато смо одлучи
ли да од ове године крене
мо са такмичењем - истакао
је јереј Мартиновић и додао:
- Превасходно ми је драго

Изградња храма
у Јарковцима
Предс едн ик
Општин е
Инђија Владимир Гак наја
вио је на свечаном пријему
да ускоро почиње израда
пројектне документације и
тражење локације на којој
ће бити изграђен храм у
Јарковцима, једином насе
љеном месту у општини
Инђија које нема цркву.
- Сматрамо да је у дана
шње време недопустиво да

Јарковци немају храм и ми
ћемо радити на томе да
мештани овог села добију
место на којем ће моћи да
се помоле. Уколико реши
мо питање планске доку
ментације и плаца до јуна,
почетак изградње објекта
можемо очекивати до краја
године, ако не, изградња ће
почети следеће године –
изјавио је Гак.

Јована Јанковић

што је локална самоупра
ва препознала и подржала
нашу идеју да, пре свега,
кроз традицију нашег наро
да мотивишемо младе не
само да се окрену духовно
сти, већ и да се баве спор
том.
Захвалнице су уруче
не свим учесницима, којих
је било преко 20, бројним
спонзорима и директорима
јавних предузећа и устано
ва. Међу учесницима била
је и млада рукометашица
Јована Јанковић, која је ове
године прва допливала до
Часног крста у Јарковачком
језеру.
- Сви су били одушевље
ни када су чули да сам ја
прва стигла до Часног крста.
Било је хладно али је то
јединствен осећај који се
не може описати речима.
Захваљујем се момцима јер
су били прави џентлмени каже Јована.

М. Ђ.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Две деценије
рокенрола у
Инђији
Љубитељи рокенрола
и писане речи недавно су
имали прилику да се упо
знају са првим књижев
ним делом аутора, инђиј
ских рокера, Станк а
Матијевића и Јована
Бате Божића, „Првих
двадесет година: Истори
јат инђијског рокенрола“.
Поједини рокери уверени
су да је рокенрол нестао
са јавне сцене, уступају
ћи место квази вредно
стима, други – оптими
сти, кажу да је данас
тамо где је и почео – у
гету аутентичних, али
малобројних вредности
савременог комерцијали
зованог времена.
- Почетак је био веома
тежак зато што смо били
млади, били смо клинци
на неки начин, али смо
имали у то време узоре у
Битлсима. Онда смо
заволели ту музику и
сами смо почели да сви
рамо гитаре да бисмо
научили нешто, да бисмо
могли да створимо један
састав - рекао је Станко
Матијевић, коаутор књи
ге, и додао да су то успе
ли.
- Тешко је било набави
ти инструменте, зато што
је било тешко набавити
појачала, затим треба
свирати, договорити се
са људима и тако даље.
Међутим, то је све про
шло у најбољем реду, а
како смо сазревали сви
рали смо све боље и сна
лазили се, тако да је тај
рокенрол остао нама у
души и данас.
Аутори књиге која пра
ти развој и успон рокен
рола током две деценије
имали су прилику да, још
једном, у петак, 2. фебру
ара инђијској публици
говоре о тој теми на про
моцији у Великој сали
Културног центра. После
промоције одржана је и
свирка на којој су уче
ствовали бивши чланови
група Авети, Формула
љубави, Ад Хок, Челична
веза и Хоби, Но маторс,
Какао Бенд, као и гости
– бенд Старе куке. М. Ђ.
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Индустријска
зона
Општина Инђија је пре седам
месеци упутила допис репу
бличкој Агенцији за имовину,
чија је надлежност над инду
стријском зоном у Бешки, како
би пренели власништво на ту
сремску општину. Председник
Општине Владимир Гак наводи
да су се неколико пута саста
ли са представницима Аген
ције како би коначно добили
позитиван одговор и кренули
са формирањем индустријске
зоне у Бешки, која се простире
на површини од 16 хектара уз
аутопут Београд - Суботица.
-Када добијемо позитиван
одговор кренућемо са изград
њом неопходне инфраструкту
ре како би могли, у било ком
тренутку, да доведемо инве
ститоре на лице места и пока
жемо им парцеле на којима
могу да се граде индустријски
објекти - каже Гак и додаје да
ће индустријска зона у Бешки,
пре свега због локације бити
веома занимљива инвестито
рима.
- Имаћемо сасвим довољно
простора да доведемо неко
лико инвеститора у бешчанску
индустријску зону - каже пред
седник Општине Инђија. М.Ђ.
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РАДНА ЗОНА У ИНЂИЈИ

Изградња канализације

Радови у индустријској зони

У

току су радови на изградњи канализа
ционе мреже у југоисточној радној
зони у Инђији и прикључењу привред
них субјеката који послују у непосредној
близини. Радове изводе радници Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канали
зација“ расположивом механизацијом и све
ће, како кажу надлежни, бити готово за
неколико дана.
Како је истакао Драгољуб Трифуновић,
директор инђијског „Водовода“ актуелни
радови представљају реализацију зацрта
них инфраструктурних радова које је то
предузеће предвидело годишњим планом и
програмом.

ДОМ ЗДРАВЉА ИНЂИЈА

Дан без
дуванског дима
Поводом обележавања Национал
ног дана без дуванског дима инђијски
Дом здравља организoвао је у среду,
31. јануар
 а, бесплатно спирометриј
ско тестирање у просторијама Анти
туберкулозног диспанзера.
- За овај Национални дан без
дуванског дима организовали смо
бесплатно мерење плућне функције
за пацијенте који имају преко 40 годи
на старости, а преко 20 година су
пушачи. Циљ нам је био да дођемо,
пре свега, до података да ли је дошло
до оштећења плућа, а јесте, јер свако
ко има тако дугачак пушачки стаж
има одређена оштећења на плућима
- истакла је др Мира Сурла, пулмолог
у инђијском Дому здравља.
Активности у оквиру обележавања
Националног дана без дуванског
дима упозоравају јавност на штетне
ефекте употребе дувана као и изла
гања дуванском диму. Ове године,
Национ
 ални дан без дувана обеле
жен је под слоганом „Одрасли пуше и
мене гуше“.
- Изложеност дуванском диму
узрокује бројне озбиљне болести,
као што су рак плућа, инфаркт мио
карда, мождани удар, срчана смрт,
настанак и погоршање астме и дру
гих обољења дисајних органа - упо
зорила је др Сурла.
М. Ђ.

- Осим свакодневне бриге о квалитету и
квантитету водоснабдевања за све наше
суграђане, ми смо на услузи и привредним
субјектима који делују на нашој територији.
Такође, решавањем питања прикључка на
канализациону мрежу водимо рачуна и о
заштити животне средине - истакао је Три
фуновић.
Директор „Водовода“ додаје је то јавно
предузеће, захваљујући рационалном руко
вођењу и обнови механизације постало
конкурентно на тржишту као и да је спрем
но да самостално изводи све грађевинске
подухвате неопходне за задовољавање
потреба индустрије и грађанства.
М. Ђ.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

Садржаји и за
публику у селима

П

ублика у селима
инђијске општине
током 2018. године
имаће прилику да ужива
у биоскопским пројекци
јама и позоришним пред
ставама. Такву одлуку
донели су челни људи
Културног центра у Инђи
ји, истичући да сале које у
овом моменту не могу да
испуне могућност за при
казивање филмова неће
остати ускраћене и без
програма, већ ће за њих
бити организовано прика
зивање дечијих предста
ва.
- Сарадња са домо
вима културе, месним
заједницама и школа
ма у насељеним мести
ма биће проширена и
потрудићемо се да у сва
ком селу макар једном
месечно буде организо
вана пројекција филма,
представе, изложбе или

музичког програма - иста
кла је Ружица Јовановић,
директорица Културног
центра у Инђији и дода
ла:
- У сваком случају, вољ
ни смо да помогнемо како
би домови културе по
селима оживели и пону
дили неки садржај својим
мештанима након више
деценијске паузе.
Прве пројекције биће
одржане током фебру
ара и то: 7. фебруара у
Дому културе у Крчедину
анимирани филм „Фер
динанд“ са почетком у 16
часова, док ће у 18 часо
ва бити приказан филм
„Џуманџи: Добродошли у
џунглу“. Поменути фил
мови у истим терминима
биће приказани 8. фебру
ара и у Дому културе у
Бешки. Дечја предста
ва „Кћи вилиног коњица“
биће одиграна 19. фебру

Ружица Јовановић

ара у Новим Карловцима,
20. фебруара у Љукову и
21. фебруара у Маради
ку у домовима културе са
почетком у 12 часова.
Организовањем
кул
турних дешавања у сео
ским срединама, локал
на самоуправа жели да
приближи културне садр
жаје свим становницима
инђијске општине, одно
сно, ове активности пред
стављају једну од мера
изједначавања
услова
живота у селу и граду.
М. Ђ.
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ИНЂИЈА: СИСТЕМ 48

Неопходно проширење
капацитета вртића

Н

а последњем састан
ку Система 48 у Инђи
ји одржаног у петак,
2. фебруара било је речи
о неопходности прошире
ња капацитета Предшкол
ске установе „Бошко Буха“.
Идеја је да дође до доград
ње објекта „Невен“ који се
налази у Карађорђевој ули
ци у Инђији. Према речи
ма председника Општине
Владимира Гака, изградња
новог вртића код Храма
Светог цара Константина и
царице Јелене требало би
да почне ове године, али је
потребан дужи временски
период како би се решила
сва документација и запо
чела изградња објекта.
- Ту ћемо изгубити један
временски период и опет
ћемо доћи у проблем са
уписом деце уколико не
проширимо објекат „Невен“,
што није нека велика инве
стиција - каже Гак и дода
је да се тренутно на листи
чекања налази 109 мали
шана, укључујући оне који
живе у селима инђијске
општине.
- Уколико успемо да ура

Набавка паука
димо два нова боравка,
од по 50 квадрата, моћи
ћемо да упишемо око 60
деце која се сада налазе на
листи чекања и тако ћемо је
смањити на минимум, док
не завршимо нови вртић.
Председник
Општине
Инђија истакао је да је план
за следећу годину, уколико
то локални буџет дозволи,
да боравак за сву децу у
вртићима буде потпуно бес
платан.

Први човек Општине
Инђија истакао је да се
интензивно размишља о
набавци паук возила како
би се направио ред на пар
киралиштима у граду, али
и на оним местима на који
ма се остављају возила а
која за то нису предвиђе
на.

- Општина као оснивач
би морала да обезбеди
паук возило Јавном преду
зећу „Инђија пут“, како би
оно могло да обавља своју
делатност до краја, а то је
одржавање и управљање
паркиралиштима - рекао је
Владимир Гак, председник
Општине Инђија.

- Мислим да ће то бити
велика ствар и уједно вели
ки допринос буџету сваке

породице која има више
деце - истакао је председ
ник Општине Инђија. М. Ђ.

ИНЂИЈА: ПОТПИСАНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ СА ТРИ ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Бољи положај радника

П

редседник Општине Инђија и
директори три јавна предузећа
са представницима синдик ата
потписали су колективне уговоре у
петак, 2. фебруар
 а. Нове колективне
уговоре добило је 240 радника у ЈКП
„Комуналац“, ЈКП „Водовод и канали
зација“ и ЈП „Ингас“ у складу са најви
шим стандардима права запослених у
оквиру Закона о раду.
- Могу слободно да кажем да је
направљен искорак ка бољим услови
ма за раднике у јавним предузећима
где своја права могу да остваре кроз
одредбе колективног уговора са могућ
ношћу преговора, а у циљу остварива
ња бољих услова за рад - истакао је
Милован Банић, представник синдика
та у ЈКП „Комуналац“.
Општина Инђија је пружила пуну
подршку синдикалним организацијама
у креирању колективних уговора у сва
три јавна предузећа, али у складу са
развојним плановима укупног јавног

сектор а, са посебн им
акцентом на унапређење
услова за њихов ефикасни
ји рад.
- Мислим да ће радници
и представници синдиката
бити и више него задовољ
ни и мислим да је положај
радника, за које смо данас
потписали колективне уго
воре, много бољи у односу
на раније године. Ми смо
показали да нам је циљ да
сви наши запослени у јав
ним предузећима имају
добре услове за рад и
бољи статус. То се нарочито односи на
ЈКП „Комуналац“ где смо суштински
побољшали функционисање тог пред
узећа и положај радника. За годину и
по дана није могуће променити 100
посто стање у јавним предузећима,
али је данас ситуација свакако боља
него у претходних 16 година, пре све

га, захваљујући домаћинском вођењу
локалне самоуправе, рекао је Влади
мир Гак и додао да је оспособљава
њем јавних предузећа за тржишно
пословање пут, не само развоја општи
не, већ услов и за виши стандард свих
запослених у јавним предузећима.
М.Ђ.
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Санација пута Врдник - Јазак

П

ремијер Покрајинске
владе Игор Мировић
уручио је 31. јануа
ра уговоре за реализаци
ју пројеката одобрених на
конкурсима Управе за капи
тална улагања Војводине.
Реч је о уговорима вредним
2,3 милијарде динара, има
јући у виду средства која
су обезбедили Покрајина и
локалне самоуправе. Ова
средства су обезбеђена за
реализацију 36 пројеката
у 26 градова и општина у
Војводини, у области сао
браћајне инфраструктуре,
локалног и регион
 алног
економског развоја, водо
снабдевања и заштите
воде, предшколског обра
зовања, развоја спорта и
енергетске ефикасности.
Игор Мировић је подсетио
да је, од јула 2016. године
преко Управе за капитална
улагања потписано 157 уго
вора који се реализују ефи
касно и транспарентно.
Међу потписницима уго
вора је био и председник
иришке општине Стеван
Казимировић - ова општина
је добила средства за сана
цију и одржавање локалног
пута од Врдника до Јаска.
Вредност инвестиције је
око 20 милиона динара.
– После расписивања
јавних набавки, ми се нада
мо да ћемо већ од априла
кренути са радовима. Тај
нам је пут јако важан, јер се

Уређени пут ка хотелу Норцев

он рачва ка Малој Ремети и
Руми, а у јако је лошем ста
њу јер санација није рађена
четрдесетак година. Дужи
на пута је око три киломе
тра, то је локални пут и ми
смо у обавези да га одржа
вамо, а нисмо имали сред
става за то – рекао је Сте
ван Казимировић.
Прошле године је урађен
пут од Иришког венца ка
хотелу Норцев који је био у
изузетно лошем стању. Реч
је о дужини пута од око 3,5
километара у шта је утро
шено око 50 милиона дина
ра, а за те радове средства
је обезбедила Управа за
капитална улагања.

– Сада би требало да се
ради пут од Норцева до
Банстола, а носилац тих
послова је инђијска општи
на. Мислим да би ту треба
ло у марту да се крене са
радовима. Иришка општи
на је преузела да буде
носилац посла на делу
пута од Иришког венца до
раскрснице на Змајевцу, ту
је реч о путу у дужини од
пет километара. Направи
ли смо споразум са Новим
Садом и Беочином, ми
смо носилац пројекта који
се ради и очекујемо да се
заврши до краја марта. Ако
све буде у реду и обезбе
димо средства, можда до

јесени буде завршена и
та деоница. Од те деони
це требало би да преузме
Сремска Митровица, јер
се планира да се уради
пут до Летенке – истакао је
председник иришке општи
не Стеван Казимировић и
додао да је то инвестици
ја која је значајна за више
општина.
Углавном, у плану је да
се у наредних три – чети
ри године комплетан Гре
бенски пут на Фрушкој гори
санира, а то је управо на
потписивању уговора у
Новом Саду потврдио и
премијер Игор Мировић.
С. Џакула

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ИРИГ

Награда „Луча“ Покрајинској влади

Н

а седници Општинског већа
Ириг – која је одржана 25. јану
ара подржан је предлог Срп
ске читаон
 ице да се награда „Луча“,
која се додељује за допринос разво
ју културе за прошлу годину, додели
Покрајинској влади.
– Покрајина нам је доста помогла
и обезбедила средства за завршетак
комплетне реконструкције Михизове
куће у Иригу, као и зграде Касине у
Врднику, која је под заштитом држа
ве. Те две зграде су потпуно заврше
не и ове године треба да их уселимо
и почну да функционишу. Зато смо се
и определили да Покрајинска влада
добије „Лучу“ – каже Стеван Казими
ровић, председник Општине Ириг.
Награда ће бити уручена 14. фебру

ара, на Светог Трифуна, који је Дан
Општине, али и слава Српске читао
нице у Иригу.
На овој седници је донета и одлу
ка, да се због радова на санацији,
прекине рад вртића „Вила“ у Врдни
ку у периоду од 5. до 10. фебруара. У
том периоду ће се мењати комплетна
столарија, а после следе радови на
санацији крова, као и фасада објекта
и изолација у циљу подизања енер
гетске ефикасности зграде.
– Што се тиче комплетног објек
та, радови ће трајати два месеца,
вредност им је око десет милиона, а
обезбедила их је Управа за капитал
на улагања – додаје Стеван Казими
ровић.
С. Џ.

Стеван Казимировић
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Завршени радови на згради

Р

адови на уређењу
зграде
Општинске
управе која се налази
на углу Главне и Улице 27.
октобра приведени су крају,
а томе је свакако допринело
и неуобичајено лепо време
за ово доба године па радо
ви, практично, нису ни пре
кидани.
Реч је о радовима на ком
плетном сређивању фаса
де, замени столарије и
постављању термоизолаци
је.
Вредност ових радова је
око два милиона динара и
ново рухо зграде ће допри
нети и лепшем изгледу целог
дела Главне улице у којој се
налази. Зграда Општинске
управе је изграђена педесе
тих година прошлог века, а
у њој раде запослени у три
одељења Општинске упра
ве – за друштвене делат
ности, финансије, привреду
и пољопривреду и локална
пореска администрација.
По речима председника
Општине Слађана Манчи
ћа није се раније радило на
овој згради, јер се говорило
и о њеном рушењу, а сада
је она добила потпуно нов
изглед.
– Ми разрађујемо и неке

Нови изглед зграде Општинске управе

пројекте ради доградње
ове зграде, а реч је од 3.000
до 5.000 нових квадратних
метара. Дакле, постоје
ћа зграда се не би рушила
већ би доградњом објеката
дошли у ситуацију да гра
ђани све послове везане за
Општинску управу могу да
обаве на једном месту. Раз
мишљамо и како да затво
римо потребну финансијску
конструкцију за те радове,

већ имамо неких предлога
за то. Урадићемо ове године
и унутрашњу реконструкцију
зграде – замену столарије,
плочица, подова и плафо
на, тако да ће зграда бити
функционална, али и репре
зентативна – истиче Слађан
Манчић.
Он најављује и предсто
јећу реконструкцију Главне
улице, у којој се налази и
поменута зграда.

– Вредност овог пројекта
је око 170 милиона динара.
Имамо обећање да ћемо
добити финансијску подр
шку за те радове, али и ако
не добијемо средства од
Управе за капитална улага
ња, ми ћемо кренути у посао
реконструкције. То је наше
обећање и ми ћемо га испу
нити – поручио је први човек
румске општине.

С. Џакула

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Превентивни гинеколошки прегледи
„Стоп раку грлића мате
рице“ је слоган под којим
је реализована европска
недеља превенције рака
грлића материце у Србији, у
периоду од 28. јануара до 3.
фебруара. У ове активности
укључио се и румски Дом
здравља.
– У нашем Дому здравља
су организовани превентив
ни гинеколошки прегледи,
а ја апелујем на жене да
поведу рачуна о очувању
свог здравља и иду на пре
вентивне прегледе, јер су
они најбољи начин да се
болест спречи или открије
у раној фази када се лакше
лечи – истакла је директор
ка Јелена Стојанац Мраче
вић.
Доктор спец. гинекологије
и акушерства Небојша Церо
је изразио задовољство

Јелена Стојанац Мрачевић

што је одзив жена током ове
акције био изузетно добар,
али да је и даље неопходно
радити на подизању свести
о значају превенције карци
нома грлића материце, јер
је реч о подмуклој болести.

Др Небојша Церо

Када се појаве симптоми
обично је болест већ у поод
маклој фази.
– Ми смо четврта земља
у Европи по оболевању од
карцинома грлића матери
це, а друга по смртности. У

Србији 1.300 жена годишње
оболи од ове болести, а 500
умре. Дужност нам је да
овакве акције спроводимо,
не само да чекамо европске
дане, већ да имамо и своје.
Жене се углавном јављају
на прегледе у касним фаза
ма и то је највећи проблем.
Морам нагласити да је пре
вентивни преглед од кључ
ног значаја. Преглед је вео
ма једноставан, безболан и
жене морају да знају да на
преглед долазе због себе,
свог здравља и да је важно
да усвоје праксу редовних
превентивних прегледа –
сматра др Небојша Церо.
Ови превентивни прегле
ди се могу заказати телефо
ном или доласком у Центар
за превенцију болести Дома
здравља Рума.

С. Џ.
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Контрола
аутобуских
станица
Представници Министарства
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре ових дана оби
ћи ће Аутобуску станицу у Ста
рој Пазови и испоставу у Инђији
како би оценили квалитет рада и
пословања ове јединице, а све
са циљем добијања лиценце за
превоз. Према Закону о превозу,
до краја фебруара све аутобу
ске станице у Србије морају
имати ову лиценцу како би
наставили са обављањем своје
делатности, а Аутобуска стани
ца у Старој Пазови је међу први
ма поднела захтев надлежном
министарству за добијање
лиценце која ће трајати до 2023.
године, истакао је Зоран Тома
шевић, шеф Аутобуске станице
Стара Пазова. Ова аутобуска
станица има 233 полазака днев
но, а у предуз ећу је ангажовано
45 професионалних возача.
Возни парк броји 59 аутобуса и
са око 120 запослених у Старој
Пазови и испостави у Инђији,
ово саобраћајно предузеће,
поред домаћег, обавља и међу
народни превоз путника, па тако
путници имају могућност да се
превезу до Републике Српске, а
у сезони и до Херцег Новог или
Будве. Поред тога, путницима је
од недавно омогућено да уз
месечну маркицу купе и месечну
перонску карту која износи 650
динара што значи да не морају
за сваки улазак и излазак на ста
јалиште плаћати 50 динара.
Битно је истаћи да ће се лицен
ца за превоз додељивати на
сваких пет година уместо на
десет како је то раније била
пракса. Лиценце сваког тренут
ка могу бити одузете уколико се
прекрши пословање или се
предуз еће „угаси“ о чему одлу
чује надлежно министарство.

Изградња
спортске хале
Изградња спортске хале у
Старим Бановцима једна је од
две капиталне инвестиције које
ће бити реализоване у текућој
години. Управа за капитална
улагања АП Војводине издвоји
ла је 95 милиона динара за ове
намене, а Општина је у свом
буџету определила 10 милион
а
динара. Председник Покрајин
ске владе 31. јануара је уговор
о реализацији ове инвестиције
уручио председнику Општине
Стара Пазова Ђорђу Радинови
ћу. Поред ове, у Старим Банов
цима планирана је реализација
још једне значајне инвестиције,
а у питању је изградња пред
школске установе за коју је
локално руководство издвојило
25 милиона динара. 
С. С.

Новоизграђена зграда у насељу Бановци Дунав

СТАРА ПАЗОВА

Све скупљи квадрати
Миграције ка
општини Стара
Пазова расту из
године у годину,
због тога не чуди
податак да се
тражи стан више.
Цене квадрата
станова варирају
од насеља до
насеља

У

шушкана у југоисточ
ном положају Срема
стар
 оп
 а з о в
 а ч к а
општина налази се на вео
ма атрактивној локацији
између два највећа града у
Србији, а када се на то
дода и развој индустрије не
чуди податак што се сваке
године повећава број досе
љеника. Прилив становни
штва захтева и већи број
стамбених јединица.
- Миграција је велика пре
ма Старој Пазови, потра
жња за становима је такође
доста велика и све оно што
је направљено је углавном
продато и има потребе
сигурно за још једно стоти
нак станова у Старој Пазо
ви - каже Зоран Андрић,
дугогод иш њи агент за
некретнине из Старе Пазо
ве.

Дарко Исаиловић

Стан више се тражи у
урбаним насељима општи
не. Предњачи Стара Пазо
ва у потражњи, али се про
дало све што се направило,
само у насељу Бановци
Дунав је направљено 250
стамбених јединица од
2010. године. А где је ква
драт најскупљи тренутно?
- Најскупље цене квадра
та у овом тренутку су, при
чамо о новоградњи, у Новој
Пазови. Тамо имају одређе
не станове лукс категорије,
престиж категорије и стан
дард категорије, затим иду
Нови Бановци, тј „Каблар“ и
онда долази Стара Пазова
- објашњава Андрић.
А да је подручје општине
Стара Пазова погодно за
градњу стамбених јединица
говори податак да осам од
девет насеља имају уређе

Зоран Андрић

не планове детаљне и гене
ралне регулације, без којих
градња није могућа.
- Кад насеље има план
ски документ, оно је апсо
лутно у предности у односу
на оно које нема, јер је мно
го једноставније поступити
по датим правилима из
плана и функционисати на
основу њега, објаснио је
директор ЈУП Урбанизам
Дарко Исаиловић.
Цене квадрата варирају у
зависности од тога каква је
градња у питању, тако да
најјефтиније цене квадрата
су у старим зградама у Ста
рој и Новој Пазови и крећу
се од 430 до 630 евра по
квадрату. А цене квадрата
новоградње варирају од
насеља до насеља и крећу
се од 770 евра до 890 евра.
Јелена Драча
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СТАРА ПАЗОВА

Седница Скупштине

Готово без расправе, одборници Скуп
штине општине Стара Пазова прихватили
су на седници, одржаној 30. јануара, све
одлуке и решења са дневног реда. Међу
важнијим тачкама које су се нашле пред
одборницима била је измена и допуна Пла
на детаљне регулације дела централне
радне зоне у Новој Пазови. Како је објаснио
Дарко Исаиловић, директор „Урбанизма“,
према претходном Плану, неке од делатно
сти у тој зони биле су ограничене, односно
није била могућа изградња производних
погона, што је овом одлуком промењено, а
то аутоматски значи и отварање већег бро
ја нових радних места. Одборници су усво
јили и измене и допуне одлуке о оснивању
Холистичког рехабилитационог центра,
које проистичу из Закона о социјалној
заштити, којим је прописано да јединица
локалне самоуправе обезбеђује у буџету
средства за делатност и унапређење у овој
области. Одлуком Скупштине Улица Бран
ка Радичевића у Новим Бановцима ће про
менити име у Улица Петра Кочића и то као
наставак постојеће истоимене улице. Зеле
но светло добила су и решења о разреше
њу и именовању нових чланова у поједи
ним школским одборима и надзорним
одборима неколико јавних предузећа, а
близу девет милиона динара из добити ЈКП
„Водовод и канализација“ Стара Пазова
биће уплаћено у општински буџет.
У оквиру одборничких питања одборник
Срђо Комазец је питао шта је са санацијом
регионалног канализационог вода, а одбор
ник Слободан Илић је имао питање у вези
са статусом зграде хотела Срем. 
Ј. К.

ског руководства у Старој Пазови је и реа
лизација програмских активности које се
тичу управљања заштитом животне среди
не, пре свега, пошумљавања, узимајући у
обзир да је Војводина једна од најмање
пошумљених регија у Европи и да Стара
Пазова није међу три општине у Срему у
којима је пошумљеност већа од 15 посто. У
ту сврху у општинској каси издвојено је два
милиона динара. И ове године биће спро
ведени редовни третмани запрашивање
комараца у свим општинским местима
укључујући и приобаље Дунава, белегишку
Аду и канал Будовар, а планирано је да се
запрашивање врши и са земље и из вазду
ха за шта је опредељено пет милиона
динара. Поред тога, милион и по динара
намењено је и за реализацију активности
удружења и организација са територије
општине које се баве заштитом животне
средине, а желе да спроведу различите
програме из делокруга ове области.  С. С.

динара, као и изградња пешачко – бици
клистичке стазе од базена до Улице Мило
ша Обилића, за чије радове је опредељено
30 милиона динара. За израду пројектно
техничке документације за доградњу пред
школске установе у овом насељу биће
утрошено два милиона 400 хиљада дина
ра.
С. С.

ИНФРАСТРУКТУРА

Уређење села

НОВИ БАНОВЦИ

Уређење
Школске улице
Уређење Школске улице и простора око
цркве са припадајућим саобраћајницима на
том делу у Новим Бановцима приоритет су
локалног руководства у овој години, те су
за ову намену у општинском буџету издво
јена средства у износу од 55 милиона 655
хиљада динара, од којих је Општина издво
јила више од 35 милиона, а остатак је обез
беђен захваљујући подршци Министарства
привреде. Да руководство Општине има
слуха и за образовање и културу у овом
насељу које броји преко 9.000 становника
говоре планови да се реконструише и
догради Основна школа „Никола Тесла“ и
обнови Дом културе, а преко 4,5 милиона
динара намењено је за израду пројектно –
техничке документације која ће омогућити
реализацију ове две инвестиције.
С. С.

НОВА ПАЗОВА

Одржавање
саобраћајница

ЕКОЛОГИЈА

Центри у већини руралних места на
територији општине Стара Пазова уређени
су или се ради на њиховом уређивању.
Након Војке, и центри у Сурдуку, Белегишу
и Крњешевцима где су радови у току доби
ће сасвим нови изглед. У овој години у
општинском буџету издвојен је новац у
износу од 36 милиона динара и за уређење
центра у Голубинцима, а за израду пројект
но – техничке документације без које је
немогуће кренути са извођењем радова
обезбеђено је близу 2,5 милиона динара.
Поред тога, план је да се у зависности од
стања на терену асфалтирају поједине ули
це у овом сремском селу за шта ће се утро
шити пет милиона динара. План општин
ског руководства је и да се у овој години
изради пројектно – техничка документација
која ће омогућити изградњу Дома културе у
Голубинцима, па би тако преко 4.500
мештана самог села познатог по одржава
њу значајних културно – уметничких мани
фестација које прерастају у традицију и из
године у годину окупљају све већи број
посетилаца добили свој храм културе.
С. С.

СТАРА ПАЗОВА

Увођење
видео надзора

18 милиона за пројекте

За управљање отпадним водама у згра
дама и грађевинским објектима на терито
рији општине Стара Пазова у буџету за ову
годину опредељено је преко 18,5 милиона
динара, а у оквиру активности које се тичу
заштите животне средине планирана је
реализација пројек ата који омогућавају
изградњу канализацион
 е мреже на терито
рији општине по пројекту јавног приватног
партнерства. Један од задатака општин
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Капитална инвестиција у Новој Пазови
планирана буџетом општине за текућу
годину је повећано одржавање саобраћај
них површина у улицама Цара Душана и
Краља Петра Првог Карађорђевића од рас
крснице са Улицом Николе Тесле до раскр
снице са Омладинском улицом у овом
насељу вредна 171,5 милиона, од којих је
Општина издвојила 29 милиона, уз додат
них шест милиона намењених за израду
пројекта која претходи овим радовима.
Поред тога, у Новој Пазови је планирана
изградња тренажне хале за шта је из
општинског буџета издвојено 57 милиона

Увођење Система за аутоматско препо
знавање регистарских таблица који се
користи у великим градовима као што су
Београд или Нови Сад, од половине године
биће активан и у Старој Пазови као јединој
општини у Срему и као такав откриваће
саобраћајне прекршаје возача као што су
пролазак кроз црвено светло семафора
или прекорачење дозвољење брзине кре
тања на раскрсници у самом центру Старе
Пазове. За набавку машина и опреме и
обезбеђивање видео надзора на раскрсни
ци Карађорђеве улице и Улице Краља
Петра, као и стручну обуку полицајаца у
Старој Пазови из општинског буџета издво
јено је близу 8,5 милиона динара. У старо
пазовачком Савету за безбедност саобра
ћаја истичу да ће се средства од наплате
казни утрошити на уређење саобраћајница
на територији општине, као и за обуку нај
млађих о безбедности саобраћаја.
С. С.
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ИНТЕРВЈУ: МИРОСЛАВ БЕНКА, ПОЗОРИШНИ РЕДИТЕЉ

7. FEBRUAR 2018.
Пише:
Ана Симоновић

Срем, моја вечита
инспирација - мој живот!

Г

одишњу награду Завода за култу
ру за 2017. годину – Медаљу кул
туре за мултик улт уралност и
интеркулт уралност, крајем прошле
године примио је редитељ, глумац,
сценариста, дизајнер и доцент Миро
слав Бенка из Старе Пазове. Режирао
је више од 70 позоришних представа,
ТВ емисија и мултимедијалних програ
ма, класичних и савремених аутора у
земљи и иностранству. Његове пред
ставе су извођене на најзначајнијим
фестивалима у земљи и у свету
(Аустрија, Мађарска, Румунија, Сло
вачк а, Норвешка, Финска, Египат,
Иран...), за које је добио бројна призна
ња.
: Приликом преузима
MМNOVINE
НОВИНЕ:
ња ове велике награде рекли сте да
је најтеже бити прихваћен у својој
средини, а када вас још и награди,
то значи да сте стварно добри! Да
ли је теже бити прихваћен него
направити позоришну представу,
филм или добити неку светску
награду?
МИРОСЛАВ БЕНКА: Знате ли ону
лепу српску пословицу: Најтеже је бити
поп у своме селу! Тако је то вероватно
у сваком послу, па и нашем. Неизмер
но волим свој посао и радим га посве
ћено и до краја. А кад нешто радимо
посвећено, из љубави, уз то још са
мало знања и талента, награде кад –
тад пристигну. Ипак, ова је једна од
мојих најдражих награда јер ми ју је
дала средина у којој сам рођен, која ме
инспирише и којом се целог свог живо
та бавим. Такво богатство различито
сти народа, језика, култура готово да
нећемо наћи у свету на овако малом
географском простору. Ово није фраза
већ планетарно право на различитост
нашег поднебља и необорива чињени
ца.
Већина ваших представа је грађе
на на мултикулт уралности. Оно
чиме се бавите успева да обједини
ваша различита интересовања –
према књижевности, музици, сли
карству, позоришту. Где проналази
те мотивацију, идеје за своје ства
ралаштво?
У равници, у Срему. У свим мојим
Сремцима. У чињеници да имамо
више могућности да видимо, имамо и
више могућности да се упоређујемо,
да закључујемо и наравно, да напреду
јемо. То је велико богатство.

Мирослав Бенка (Фото: Поп Поповић)
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На који начин вас инспирише рав
ница, Срем?
Рођен сам у Срему. Срем је мој
живот! Сви ови људи, ова масна и
плодна земља, генетски код утиснут у
све нас, предодредио нас је да будемо
то што јесмо – Сремци. А Сремац, joш
од Аурелијана, византијске Паноније,
преко Стефана Драгутина, сремског
краља па све до данашњих дана, је
човек од става, тврде главе и топлог
срца, разапет између земље и неба.
(Нека ми не замере Банаћани и Бачва
ни, Шумадијци и други). Ова панонска
равница где је владало толико цар
ства и живело, живи више национал
них заједница и где је било нормално
разумети другог, видети шта је у тој
некој другој, другачијој традицији боље
у односу на моју, нашу.
У вашим представама видели смо
децу и јабуке, као да је то веома
битан лајт мотив. Зашто деца и јабу
ке?
Јабука је један од најстаријих библиј
ских мотива, још од Адама и Еве.
Осим тога јабука је један од основних
мотива у нашој, словенској традицији,
митологији, уопште хришћанству. Буди
сећање на најлепше тренутке детињ
ства, славља. А деца су најчеднија,
искуством неупрљана људска бића, у
сваком од нас чучи и једно такво дете,
зато сам имао потребу да пренесем и
део мојих, наших доживљаја. Тај мотив
сам користио у неколико представа,
наравно увек у новој драматуршкој
обради и другим значењем.
Ви сте најчешће комплетан аутор
представа – од драматизације,
режије, сценографије, костима,
музике, дизајна. Шта је најважније
када радите представу?
Да знам шта радим и зашто баш то
радим. Ја сам у почетку завршио
дизајн, одмах затим дипломирао сам
глуму на Академији уметности у Новом
Саду, а затим и режију на Факултету
драмских уметности у Београду. То ми
је помогло да у свом раду сагледам
боље ствари. У позоришту је све
важно, баш као и у сваком добро оба
вљеном послу, када желите да дате
свој максимум. Позориште је, од идеје
до његове финалне реализације,
засновано на синкретизму, садејству
свих уметности у којој је свака од њих
од изузетне важности. Позориште је
само по себи једна од најсложенијих
уметности и у себи садржи казану реч,
глумчев покрет, простор, форму, боје,
звук и светло – и у физичком смислу и
као метафора – светло које буди наду.
Наравно, свако уметничко могло би да
буде и без многих елемената али без
два основна елемента не може да
постоји: без актера, односно самог
уметничког дела и публике, односно,
онога који све то посматра, односно,
прима и доживљава на свој јединствен
начин.
У последње време били сте доста
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Рекли су о делу Мирослава Бенке
„Мирослав Бенка дао је свој оригинални
допринос светском тренду невербалног
театра представама ретке лепоте чији је
он свестрани стваралац. Он је своје смеле
подухвате до сада увек оправдао оним
што је створио.“
Јован ЋИРИЛОВ, позоришни експерт,
амбасадор УНЕСKО – а
„ Мирослав Бенка потврђује да се заи
ста врхунски уметнички стандарди, једна
високо еманципована театарска форма,
један битно другачији театарски језик
остварује на сцени изван театарских
метропола, и ово јесте прави облик кул
турне децентрализације, највиши могући,
колико је мени познато, у нашој земљи. То
је нешто што држава треба и мора на свим
могућим нивоима да подржава, зато што је
то велика уметност!“
Проф. др Иван МЕДЕНИЦА, театро
лог, позоришни критичар
„Мирослав Бенка је

веома слојевит

уметник и заслужио је перо неког врсног
аналитичара и теоретичара . Он је ком
плетни, свестрани уметник и комплетни
аутор својих пројеката. Објединио је у
свом ауторском раду више уметности ад
којих уметност креирања визуелне компо
ненте заузима посебно значајно, чак,
рекао бих ултимативно место.
Његове представе одликује оригиналан
приступ и чврст, особен, несвакидашњи,
само њему својствен позоришни израз.
Видели смо Тадеуша Kантора, Роберта
Вилсона, Јана Фабра... Видели смо и
Мирослава Бенку и његову оригиналну и
специфичну поетику присутну у свим ком
понентама представе. Његови ауторски
радови: Sos, Luxintenebris, Меkи снови,
Лажа и паралажа, Хлеба и игара... виђени
су и запамћени на бројним међународним
позоришним фестивалима и круна су
нашег модерног позоришног стварала
ства.“
Проф. дипл. арх. Миодраг ТАБАЧKИ,
сценски дизајнер

Рођен сам у Срему. Срем је мој живот! Сви ови
људи, ова масна и плодна земља, генетски код
утиснут у све нас, предодредио нас је да буде
мо то што јесмо – Сремци. А Сремац, joш од
Аурелијана, византијске Паноније, преко Стефа
на Драгутина, сремског краља па све до дана
шњих дана, је човек од става, тврде главе и
топлог срца, разапет између земље и неба
заокупљени позориштем покрета.
Зашто?
Позориште покрета је само један од
жанрова који се развио у низ позори
шних израза. Тело је основни објекат у
којем смо рођени, у исто време својом
архитектоником и различитошћу поло
ва, вековима буди инспирацију умет
ника и самог човека у смислу привла
чења или одбијања. У смислу проду
жења врсте. У исто време у позори
шту, је тело и инструмент и објекат,
помоћу којег се глумац изражава,
односно у којем глумац ствара. Изнад
свега позориште, глума је пре свега
игра, а игра је једна од човекових
суштинских потреба. Свако од нас
непрестано има потребу да предста
вља неког другог и стално мењамо
маске. Игра се у породици, на улици,
школи, спорту, цркви и политици –
нарочито у политици смо током векова
сведоци величанствених дела. Игра
ће надживети све јер се налази у
суштини нашег онтолошког бића, у
суштини људске егзистенције.
Режирали сте у многим професио
налним позориштима у бившој Југо
славији и иностранству али и у сво
јој Старој Пазови. Има ли разлике у
раду са аматерима и професионал
цима?

Суштинске разлике нема. Ипак,
основна разлика између аматеризма и
професион
 ализма је што аматери раде
углавном интуитивно, неупућени у
довољној мери у тајне мисаон
 ог проце
са стварања, у тајне студија драмског
дела, у тајне свога тела и гласа и међу
људских односа, док се професионал
ци оспособљавају да активно посма
трају и виде живот око себе, у социоло
шком, физиолошком, психолошком,
психолингвистичком и филозофском
смислу – у смислу дедукције. Уочавају
разлике, освесте и пробуде своје тело,
оспособе га и савладају начин мишље
ња и технику, ходања и говора, уоче
међуљудске односе, начин изражава
ња лика који тумаче, и спознају своје
крајње могућности/домете. Постоје,
осим већ наведених теоријских пред
мета и историје драме и позоришта и
низ вештина, дисциплина, техника које
се изучавају на студијама, од Делсарта,
Декроа, Лабана, Станиславског, Мејер
хољда, Брехта, Гротовског, Барбе,
Михаила Чехова и других. Најбоље је
током студија упознати се са сваком од
њих, сагледати своје могућности и
извући сопствене закључке. Овакве
технике су неопходне да би се у сусре
ту са редитељем развио један други,
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паралелан свет у односу на сазнајно,
доживљено и виђено.
Да ли је фраза да нема разлике
између аматерске и професионалне
представе?
Нема правила. Може, а не мора да
буде. Код нас се често бркају појмови
да уколико су глумци лишени дилетант
ских преглумљивања, то је онда пред
става на нивоу једног професионалног
позоришта. Ово је сасвим погрешно
разумевање јер и у професион
 алном
позоришту глумци нису увек на нивоу
своје професије... Објаснићу. Сетимо
се слика Анри Русоа који стоји у музеју
Метрополитен и у светским историјама
сликарства, паралелно уз Рубенса или
Пикаса. Први је самоуки сликар док су
друга двојица образовани уметници,
али то не умањује ни код једног ни код
другог, ни трећег, снагу њихових дела.
Узмимо за пример и двојицу наших
Сремаца, Шиђана – Илију Башичевића
Босиља и Саву Шумановића, први је
самоуки сликар док је други школован
код Андре Лота у Паризу. А обојица,
свако на свој начин, спадају у наше нај
знаменитије уметнике.
Може да се истовремено развија
много поетских линија – аматерска
(условно речено, непрофесионална),
која не мора да има додирних тачака са
професионализмом, а у крајњем случа
ју може да нас дотакне са истом коли
чином енергије управо као и Рубенсово
или Пикасово дело. Баш као што је
случај у историји сликарства, тако је и
са позориштем. Видео сам низ лоших
професионалних представа и обрнуто.
Ко зна из којих разлога, и поред све
воље, просто се не деси представа,
која би требало да нас се тиче, да нас
узбуди и подстакне на катарзу, односно
духовно прочишћење.
Да ли нам је аматеризам потребан
када смо свесни да живимо у сиро
машном друштву и да често нема
довољно средстава ни за професио
нална позоришта?
У мом одговору на претходно питање
имплицитно сам одговорио и на управо
постављено питање. Све што нам
помаже да нешто научимо и преиспи
тамо сопствени однос према животу,
моралну исправност, а у односу према
човеку и свету – племенито је и није на
одмет. А позориште може да се прире
ди и под голим небом, важан је разлог
сусрета два бића – баш као за љубав
или рат: глумца и гледаоца.
Путовали сте и радили сте у позо
риштима код нас али и у иностран
ству. Својевремено, приредили сте
на једном од најлепших замкова
средње Европе, Бојнице, мултиме
дијални догађај са којег су извешта
вали медији светских ТВ компанија:
CNN, BBC, DeutscheWele, RTL, Arte…
Где се боље осећате као уметник?

Лепо је отићи
и видети, понешто
направити, поредити
ствари, извући поуке и
промовисати лепоту
сопствене културе.
Имао сам потребу да
одлазим и редовно да
се враћам кући, како
бих напунио батерије
и повратио снагу.
А кућа нам је тамо
где смо први пут
угледали небо

Биографија
Мирослав Бенка (Ашања, 22. април,
1956. Срем) је српски сценариста, реди
тељ, глумац и дизајнер, истакнути умет
ник.
Завршио је средњу Школу за дизајн у
Новом Саду, дипломирао глуму на Акаде
мији уметности (АУ) у Новом Саду и режи
ју на Факултету драмских уметности
(ФДУ) у Београду. Kао гостујући професор
предавао на Високој школи за драмске
уметности у Братислави и Интернацио
налном универзитету у Новом Пазару и
одржао је низ позоришних „креативних
радион
 ица“ у Србији и иностранству. Био
је запослен као редитељ и уметнички
директор у Градском позоришту у граду
Жилина у Словачкој. Налазио се на месту
директора и уметничког директора Народ
ног позоришта „Стерија“, као и на месту
директора и селектора Југословенског
позоришног фестивала „Вршачка позори
шна јесен“ у Вршцу. Од 2005. године сти
че статус истакнутог уметника Удружења
драмских уметника Србије.
Режирао преко 70 позоришних предста
ва, режирао је радио драме, ТВ емисије,
документарне филмове, музичке спотове
и мултимедијалне програме, у земљи и
иностранству.
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Није ту важно питање личног осећа
ња. Видео сам много и могу се правити
паралеле али у суштини уметници су
исти свет и овде и било где другде на
свету. Само је питање односа према
послу, а и различито улагање друштва
у културу. И код нас ћете наћи и одго
ворне и вредне људе, баш као и тамо,
на неком другом месту. Лепо је отићи и
видети, понешто направити, поредити
ствари, извући поуке и промовисати
лепоту сопствене културе. Имао сам
потребу да одлазим и редовно да се
враћам кући, како бих напунио батерије
и повратио снагу. А кућа нам је тамо где
смо први пут угледали небо!
Ваш уметнички пут почели сте
као глумац, наставили као реди
тељ, били сте и универзитетски
професор, уметнички директор,
селектор и директор, продуцент.
Чиме би сте желели да се бавите у
будућности?
Не стављам тачку на позориште, ту
увек имам шта да кажем. Жеља ми је
да коначно завршимо моју моногра
фију, на којој радимо неколико година,
да направим филм и ТВ серију, на
којој радим већ четири године. Пред
ложим мултимедијални догађај за
Нови Сад – Културну престоницу
Европе 2021. Нешто слично као на
замку Бојнице – са џиновским пројек
цијама по свим зидовима Трга слобо
де у Новом Саду, плесом у ваздуху и
мултимедијалним, кружним вођењем,
звука и светла! Али о томе, неком дру
гом приликом.
Чини ми се да увек полазите од
локалног и тежите ка универзалном.
Можемо ли то рећи и за ову најнови
ју представу?
Да. Увек морате поћи од себе, поник
нути и проникнути у себе и не бавити
се тривијалним стварима. Већ суштин
ским, животно важним. Кренути од
личног и локалног ка универзалном,
како би било разумљиво људима чита
вог света. Наравно, деси се да понеки
човек не разуме тачно шта је то и то –
али, несумњиво ће препознати енерги
ју и реаговаће на правим местима.
Остаће му то негде записано, на само
њему својствен начин.
Тешко је описати ваш опус, јер
поред позоришта ваша велика
љубав је и фотографија, чак може
мо рећи да су све ваше представе
састављене из мноштва слика, али
припремали сте и занимљив проје
кат фотографија.
Да. Неки су их назвали „режиране
фотографије“, које су заправо у исто
време увод у мој дуго припреман игра
ни филм. На фото едиторијалу радило
је стотинак учесник а, остваривши
велике панел фотографије 100 са 70
центиметара. Са фотографијама смо
путовали од Старе Пазове до Новог
Сада, Ријеке, Будимпеште, Братисла
ве, Варшаве и другде.
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Мирослав Штаткић, покрајински секретар за културу и Мирослав Бенка (Фото: Владимир Зубац)

У свом раду и животу шта је то у
шта верујете? Kоја је то највећа
вредност?
Вера је неопходна као покретач и
наставак живота. Вера у себе самог у
човека као таквог и у универзум из
којег, ко би знао са сигурношћу да
каже, ко то управља нашим судбина
ма. Све религије проповедају и верују
у Бога, као врховног, свеопштег Ство
ритеља универзума и света на Земљи.
Нажалост, људи су подељени. Улазио
сам у многе светиње: православну и
католичку, евангеличку и џамије и паго
де, и синагоге… Ипак, верујем у осве
шћеног појединца, снагу мисли и добро
дело – блиско пантеизму – верујем у
небо, земљу, дрво, сунце, ваздух, воду
– у природу и у природу ствари. Веру
јем у Сунце. Сунце је покретач света –
чиста енергија. И, најзад, верујем у
слободу.
Шта је то за вас слобода?
Слобода духа! Kад можемо потпуно
слободно да мислимо, живимо и ства
рамо, а да притом не угрожавамо при
родно и друштвено окружење, већ,
напротив, да развијамо лепоту разли
читости. Слобода је и смисао за толе
ранцију и узајамно разумевање, љубав
човека ка човеку – смисао за истино
љубље, емпатију ка том и таквом окру
жењу!
Споменули сте истинољубље. У
којим приликама не говорите исти
ну?
Не говорим истину када сматрам да
ме је неко нешто непристојно упитао,
када ме је упитао оно што не би треба

Узмимо за пример и двојицу наших Сремаца,
Шиђана – Илију Башичевића Босиља и Саву
Шумановића, први је самоуки сликар док је дру
ги школован код Андре Лота у Паризу. А обоји
ца, свако на свој начин, спадају у наше најзна
менитије уметнике
ло да га интересује. Или када је у пита
њу неки виши циљ. Тада сам спреман
да не кажем истину. И лаж је у људској
природи, у природи свакога од нас. На
крају, обично, признам све и опраштам
саговорнику за упитано. Одраслом
човеку живот никад није толико кратак
да не би изговорио храбре речи и учи
нио значајно дело. А истинољубље је и
храброст у исто време.
Пажљив гледалац може да одго
нетне снажне поруке у вашим пред
ставама. Шта вас плаши?
Нисам по природи плашљив човек.
Волео бих да је уместо електронског
доба наука много више разоткрила
човек а, нашу личност, психолошки
склоп, пориве, пороке. Јако мало је
учињено на међусобном разумевању,
међусобном уважавању различитости,
толеранцији. Волео бих да много више
знамо о другим људима, о човеку – о
људском бићу као таквом. Ипак, рекао
бих, највише ме брину, на једном гло
балном нивоу: не откривене болести,
све присутније звецкање оружјем и, да
ће култура веома брзо постати непо
требан трошак. А култура је неопходна
од бриге о њиви до лепог понашања и

опхођења према својим најближим,
комшијама, свом културолошком и
друштвеном окружењу. Ако нам висока
култура постане непотребан трошак –
онда би то био праг свих прагова –
увод у крај народā. Крај наше цивили
зације!
Живот је вечита борба између
добра и зла, љубави и мржње, рађа
ња и смрти. Књижевност и позори
ште је слика те вечите борбе. Какав
је ваш став о смрти?
Свако рођење, односно сваки поче
так је неминовно увод у сам крај, у
смрт – оно о чему ми људи, не знамо
ништа. Али сумњам да енергију може
мо уништити. Пре бих рекао да је наш
одлазак, оно што каже Црњански,
„сеоба душе на неко друго место“ – у
неки други облик... Kао што се нисам
бринуо о свом рођењу, нећу се брину
ти ни о својој смрти! А култура и умет
ност је/су могућност/и да, када наиђе
мо на препреке, живот се лакше пре
броди, оствари сан, учини живот разу
мљивијим/занимљивијим и понешто
остане иза нас – за оне који ће доћи
после нас, за будуће нараштаје. Ето, и
сада се само играм. (Смеје се).
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НАЈУСПЕШНИЈИ СПОРТИСТИ ОПШТИНЕ ШИД

Марија и Милош најбољи

Предраг Вуковић, Спасоје Рудић и Никола Видић

У

петак 2. фебруара, у Народној би
блиотеци „Симеон Пишчевић“ у
Шиду, одржана је свечаност избо
ра најуспешнијих спортиста и спортских
екипа у шидској општини у 2017. години.
Организатори традицион
 алног избора
најбољих спортиста и спортских клубова
су Спортски савез Општине Шид и Ко
перникус РТВ Шид. Како су истакли ор
ганизатори, у протеклој години спортисти
из шидске општине постигли су резулта
те који превазилазе ту средину, како на
домаћој тако и на међународној спорт
ској сцени и тиме су показали да је ова
област друштвеног живота и рада остала
у жижи интересовања. На подручју шид
ске општине тренутно егзистира преко
50 спортских клубова који окупљају не
колико хиљада спортиста и спортских
радника. На свечаности је уручено 16
признања у 12 категорија, а поред нају
спешнијих спортиста и спортских екипа,
признања су уручена у омладинској и у
пионирској категорији, у месним заједни
цама шидске општине, као и у категорији
радничко - спортских и спортско - школ
ских друштава, а уручена је и награда за
животно дело. Награде најуспешнијим
спортистима уручили су председник Оп
штине Шид Предраг Вуковић и дирек
тор Коперникус РТВ Шид Никола Видић.
Председник Општине Шид честитао је
добитницима награда на постигнутим ус
песима.
- Мој тим и ја смо поносни на ове спор
тисте. Локална самоуправа је и ове као и
прошле године, издвојила 22,5 милиона
динара за спорт. Сматрамо да је улага
ње у спорт, улагање у будућност, у нашу
децу. Сви награђени спортисти су осве
тлали образ нашег града и ми ћемо и
ове године издвојити исти износ средста
ва као и прошле године за све спортске
клубове. Надамо се да ће сви награђе
ни спортисти и даље наставити да нижу
овакве успехе - истакао је Вуковић.

Марија Танцик

За најуспешнијег спортисту општине
Шид проглашен је стонотенисер Милош
Тиосављевић из СТК „Партизан“ Шид,
док је титулу најуспешније спортистки
ње понела бициклисткиња Марија Тан
цик из БК „Једнота“. Најуспешнија мушка
спортска екипа у прошлој години била је
РК „Раднички Шид“, док је титулу нају
спешније женске спортске екипе понела
ЖОК „Макс Шид“. У месним заједницама
најуспешнија екипа је била ОФК Бикић. У
категорији омладинских спортских екипа,
најбоља је била мушка омладинска еки
па СТК „Партизан“ Шид, а најуспешнија

За најуспешнијег
спортисту проглашен је
стонотенисер Милош
Тиосављевић, док је
титулу најуспешније
спортисткиње понела
бициклисткиња Марија
Танцик. Спасоју Рудићу
уручена је награда
за животно дело
женска екипа БК „Једнота“. За најуспе
шнијег спортисту омладинца проглашени
су Лазар Милановић и Милош Живковић,
а најбоља спортисткиња омладинка је
Владана Пешић. Основна школа „Бран
ко Радичевић“ и Гимназија „Сава Шума
новић“, понели су титулу најуспешнијег
школско спортског друштва, а Предрагу
Малешевићу уручено је признање за нај
успешнијег спортског радника. За нају
спешнију спортску екипу општине Шид за
2017. годину, проглашена је екипа кафе
„Синема“, док је награда за организацију
спортске приредбе уручена ФК „Раднич
ки“. Ове године награда за животно дело

Милош Тиосављевић

уручена је Спасоју Рудићу из ОФС Шид.
Марија Танцик из Шида, по трећи пут је
најбоља спортисткиња године.
- Као и претпрошле сезоне, и прошле
сезоне сам успела да одржим одличну
форму и да својим тркама и победама
остварим учешће на већим тркама. До
сада сам однела победу на Цикло крос
тркама и државном првенству и надам
се да ћу успети да одржим тај ритам.
Пошто ћу ове године бити без екипе јер
они одлазе у старију категорију, биће ми
потребно још више труда, а мени је нај
важнија подршка тренера - каже Марија.
Први пут је ове године награда за нај
успешнијег спортисту уручена Милошу
Тиосављевићу.
- У нашем спорту добити награду је
увек позитивно искуство. Захваљујем
се члановима комисије и Општини Шид
што ми је омогућила да добијем ову пре
стижну награду. План за ову годину ми
је улазак у другу савезну лигу. Тренутно
смо први на табели без пораза. Прошле
године смо ушли у други ранг војвођан
ске лиге, а сада идемо одмах према дру
гој савезној лиги и то би био велики успех
у стоном тенису на овим просторима истиче Милош.
Спасоју Рудићу уручена је награда за
животно дело. Пожелео је послати пору
ку свим младим људима.
- Свака награда представља круну не
ког успеха и рада и тиме се показује да
други вреднују и цене наше успехе. Ја
сам се доста бавио спортом кад сам био
млад. Играо сам фудбал и касније сам
се определио да останем да радим као
спортски радник. Зато моја порука гласи,
да свако ко може нека се укључи у спорт
ске активности. Млади треба да се баве
спортом, јер спорт је здрав за сваког чо
века. Такође, треба да уче од старијих, а
касније да се остваре као спортски рад
ници и да своје искуства преносе на мла
ђе генерације - рекао је Спасоје.
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Ми смо основали
Туристичку организацију
и озбиљно се упустили
у развој туристичке
инфраструктуре и у
промоцију туристичке
понуде наше општине.
Циљ нам је да од
развоја туризма користи
има и домаће
становништво
произвођача у нашој општини. Такође,
локална администрација ће им помагати
у прикупљању документације неопходне
за успешно конкурисање за средства.
Говорили сте о наслеђеним дугова
њима, а истовремено доста улажете
и инфраструктуру и најављујете нове
инфраструктурне пројекте. Како обез
беђујете средства?
- Део средстава обезбеђујемо из буџе
та, махом за мање пројекте, али већи
ну средстава обезбеђујемо захваљују
ћи подршци Владе Републике Србије и
Покрајинске владе кроз пројектно финан
сирање, које је одлична шанса за локал
не самоуправе које су у стању да припре
ме квалитетне пројекте. Наш пројектни
тим је и до сада добро радио и реализо
вао неколико значајних пројеката од којих
су најсвежији примери изградња новог
крила средње техничке школе у Пећин
цима које је у току и изградња прве фазе
канализације у Доњем Товарнику. Моја
намера, као председника, да пројектни
тим појачам квалитетним кадровима. Ми
већ у овом тренутку имамо припремљено
десетак пројеката са којима ћемо апли
цирати за средства код републичких и
покрајинских институција, као и код дома
ћих и страних фондова и сигуран сам да
резултати неће изостати.
Шта бисте за крај поручили грађани
ма општине Пећинци?
- Грађанима бих поручио да повере
ње које су нам указали неће бити изне
верено и да ћемо и убудуће радити пре
свега у њиховом интересу. Молим их за
стрпљење, јер се ствари не одвијају увек
брзином којом би они желели, али ми од
постављених циљева нећемо одустати и
сва дата обећања ћемо испунити као што
смо то и до сада чинили. У свакодневном
смо контакту са грађанима, знамо шта их
мучи и проблеме решавамо у сарадњи
са њима. Заједно ћемо општину Пећин
ци учинити много бољим местом за живот
него што је икада била.  

Због грешке у наслову у
прошлом броју, овом приликом
објављујемо исправљен текст
интервјуа са председником
Општине Пећинци Жељком
Трбовићем

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

7. FEBRUAR 2018.

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА

Општина Пећинци
у Председништву

К

онститутивна седница Председни
штва Сталне конференције градова и
општина (СКГО) одржана је у Београ
ду 30. јануара, а међу 23 града и општине
у Србији које имају представнике у овом
телу нашла се и општина Пећинци, чији
је председник Жељко Трбовић изабран за
члана Председништва СКГО.
СКГО је организација која окупља пред
ставнике локалних самоуправа у Србији,
са циљем разматрања заједничких пита
ња и проблема, као и формулисања и
представљања интереса јединица локал
них власти и стога је, по речима првог
човека пећиначке општине, изузетно зна
чајно што ће убудуће општина Пећинци
имати свог представника у Председни
штву ове организације.

- Стална конференција градова и
општина заступа интересе локалних
самоуправа и лобира код централних
власти у процесу доношења законских
решења која су од значаја за функцио
нисање локалних самоуправа, а у могућ
ности је да утиче и на дефинисање стра
тешких државних одлука. То што имамо
члана у Председништву СКГО пружа нам
прилику да се наше мишљење чује на
релевантном месту – изјавио је председ
ник Трбовић.
Општина Пећинци ће убудуће имати
представника и у Одбору за системска
питања и управу. За члана овог одбо
ра СКГО изабрана је Драгана Крстић,
заменица начелника Општинске управе
Општине Пећинци.

ХУМАНИ МЕШТАНИ ДОЊЕГ ТОВАРНИКА

Помоћ стигла у Штитарац
Мештани Доњег Товарника су ових
дана показали да, поред тога што су
сложни, имају и велико срце. За само
неколико дана доњотоварнички пољо
привредници су прикупили 650 бала
сена за Данила Крстића, сточара из
околине Књажевца, који због суше није
успео да припреми за зиму довољно
хране да прехрани стадо од тридесе
так оваца, од којих зависи егзистенција
његове породице.
- Иако је прошле године суша погоди
ла и Срем, наши пољопривредници су

ипак били спремни да од својих резер
ви за зиму издвоје колико је ко могао
и да тако помогну Данилу Крстићу да
прехрани стадо до пролећне испаше
– рекао је председник Савета месне
заједнице Доњи Товарник Милан Алек
сић.
Он је 30. јануара посетио Данила
Крстића у родном селу Штитарац и уру
чио му донацију у сточној храни у име
мештана Доњег Товарника. Крстић се
том приликом захвалио свима који су
учествовали у овој хуманитарној акцији.

УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ПЕЋИНАЦА

Информације стижу СМС-ом
Предавањем у Купинову 1. фебруара
завршен је циклус предавања за пољо
привреднике са територије пећиначке
општине које је организовало Удруже
ње пољопривредника општине Пећинци
у сарадњи са Одељењем за привреду
општине Пећинци, Агенцијом за развој и
Пољопривредном стручном службом из
Сремске Митровице. На предавањима у
Пећинцима, Доњем Товарнику и Купино
ву стручни сарадници ПСС из Сремске
Митровице упознали су пољопривредне
произвођаче са основним принципима
интегралне биљне производње, зашти
том биља и подстицајима и ИПАРД 2
програмима.
- Пољопривредни произвођачи су пре
познали значај и подршку које им пру
жа наше удружење и општина Пећин
ци, како у виду организовања оваквих
и сличних предавања, тако и помоћи
приликом попуњавања захтева, прику
пљања документације и тиме стварања
услова да могу да остваре право на под
стицаје у ратарству, сточарству и пчелар
ству и да могу да аплицирају за разне
врсте кредита који су им на располагању.

Такође, организујемо бесплатну анали
зу земљишта, посете сајмовима, свако
дневно радимо на упознавању пољопри
вредника са новинама у пољопривреди и
другим пословима везаним за пољопри
вреду – рекла је Јаковљевић.
Председница Удружења посебно се
осврнула на умрежавање пољопривред
ника путем СМС порука.
- Недавно смо набавили СМС систем
обавештења и умрежили смо све своје
чланове путем којег ће бити обавеште
ни о новим подстицајима, конкурсима,
њиховим условима и роковима за при
јаву, о предавањима која организујемо,
као и о свим битним дешавањима из
пољопривредне производње. Такође,
желим да напоменем да је наше удру
жење примљено у Савез пчеларских
организација Србије и да је почело при
јављивање пчелара наше општине у ту
организацију, односно да сви заинтере
совани чланови нашег Удружења могу
да се учлане у ту организацију преко
Удружења пољопривредних произвођа
ча општине Пећинци – истакла је Јако
вљевић.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

7. FEBRUAR 2018.
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Реконструкција саобраћајница

У

згради
Покрајинске
владе 31. јануара
представницима гра
дова и општина уручени
уговори за реализацију 36
пројеката одобрених на кон
курсу Управе за капитал
на улагања АП Војводине.
Председник
Покрајинске
владе Игор Мировић уру
чио је уговоре представни
цима локалних самоуправа,
међу којима и председнику
Општине Пећинци Жељку
Трбовићу.
Како нам је рекао пред
седник Жељко Трбовић,
Општини Пећинци одобре
на су средства у износу пре
ко 86,6 милиона динара, за
област саобраћајне инфра
структуре близу 32 милиона
и локалног и регионалног
економског развоја преко 54
милиона динара, а оба про
јекта су од изузетног знача
ја, не само за привреду него
и за становништво.
- Захваљујући Покра
јинској влади и Управи за
капитална улагања добили
смо средства за два вео
ма важна пројекта – рекон
струкцију Голубиначке ули
це у Шимановцима и асфал
тирање приступног пута у
радној зони Сибач. Рекон
струкција Голубиначке ули
це која повезује Крњешевач

Уручење уговора у Покрајинској влади

ку улицу, која је у новембру
комплетно асфалтирана, са
северном радном зоном у
Шимановцима од изузетног
је значаја за наше привред
нике али и за становништво,
јер том улицом саобраћа
ју и аутобуси ГСП-а. Други,
веома важан пројекат који
смо најавили у склопу новог
инвестиционог
циклуса,
управо је изградња приступ
ног пута у новој радној зони
у Сибачу, чиме се практично
отварају врата новим инве
ститорима, али и новим рад
ним местима за становнике

наше општине – истакао је
Трбовић и додао да Општи
на Пећинци има спремне
нове пројекте са којима ће
конкурисати на наредном
конкурсу Управе за капитал
на улагања који је најавио
председник Мировић.
Од јула 2016. године,
преко Управе за капитал
на улагања АП Војводине
потписано је 157 уговора
који се реализују ефикасно
и транспарентно. Председ
ник Мировић је нагласио
да, поред пројеката који се
реализују преко Управе за

капитална улагања АП Вој
водине, Покрајинска влада
учествује и у реализацији
других капиталних проје
ката, од којих су неки од
националног значаја. Укуп
на вредност уручених уго
вора износи 2,3 милијарде
динара, а пројекти се одно
се на области саобраћајне
инфраструктуре, локалног
и регионалног економског
развоја, водоснадбевања и
заштите воде, предшколског
образовања, развоја спорта
и области енергетске ефи
касности.

ПЕЋИНЦИ

Кров над главом за
15 избегличких породица

К

омесаријат за избеглице и
миграције Републике Србије
31. јануара је уручио уговоре
за пројектовање 350 станова за
избеглице, који ће се реализовати
у оквиру седмог потпројекта Регио
налног стамбеног програма. Међу
десет локалних самоуправа уго
вор је добила и Општина Пећинци
за изградњу 15 стамбених једини
ца, који је потписао Зоран Војкић,
заменик председника Општине.
Како је рекао Војкић, у питању
је веома значајан пројекат јер ће
овим уговором бити збринуто 15
избегличких породица са тери
торије пећиначке општине, чиме
ће веома мали број избегличких
породица бити без крова над гла
вом.
- Пећиначка локална самоупра
ва већ годинама редовно апли

цира за средства на свим јавним
позивима Комесаријата за избе
глице и миграције, а кроз Регио
нални стамбени програм стамбе
но смо збринули 19 избегличких
породица кроз доделу грађевин
ског материјала, 13 је збринуто
кроз откуп сеоских кућа са окућ
ницом, а седам избегличких поро
дица је добило монтажне куће. У
пећиначкој општини већина избе
гличких породица, којих је око 250,
има решено стамбено питање, а
нама је циљ да све породице на
нашој територији имају решено
стамбено питање и обезбеђену
егзистенцију. У ту сврху, бесплатно
смо уступили плац у Шимановци
ма за изградњу ових 15 стамбених
јединица, чиме ће 15 избегличких
породица бити трајно стамбено
збринути – рекао је Војкић.

Општини Пећинци средства за избеглице
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ИНТЕРВЈУ: ЖЕЉКО ТРБОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Развој општине у
три стратешка правца

Колико ће Вам континуитет власти
у општини Пећинци бити од помоћи у
реализацији зацртаних планова?
- То ће бити од велике помоћи као и
политичка стабилност коју ћемо имати
захваљујући апсолутној већини у Скуп
штини општине, коју чини 27 од укупно
30 одборника. Таква већина у потпуности
елиминише могућност опструкције рада
Скупштине од стране оних који су након
12 година власти оставили за собом 500
милиона дуга, кровове који прокишњава
ју и чучавце у школама и амбулантама, а
путеве у рупама. Захваљујући више него
стабилној већини моћи ћемо несмета
но да наставимо да радимо оно што смо
радили и у претходне четири године, а то
је да развијамо инфраструктуру и да на
тај начин унапређујемо квалитет живота
наших суграђана у чему и убудуће очеку
јемо значајну подршку од стране Владе

О

ве. Новоизабраног председника питали
смо да ли његов избор значи да ће доћи
до одређеног заокрета у политици коју
води општина Пећинци?
- Никаквог посебног заокрета неће
бити, јер је Српска напредна странка и
претходне четири године водила општи
ну Пећинци. Ово су само одређене пер
соналне промене, али је тим мање-више
исти, као и политика коју спроводимо
и која је на изборима добила изузетно
велику подршку грађана наше општи
не. Оваква подршка нас и обавезује да

наставимо онако како смо у предизбор
ној кампањи обећали грађанима да ћемо
радити, а то је да развијамо општину
Пећинци у три стратешка правца – инду
стрија, пољопривреда и туризам.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Шта је прво што сте ура
дили као новоизабрани председник?
ЖЕЉКО ТРБОВИЋ: С обзиром на то
да сам у претходном мандату био начел
ник Општинске управе општине Пећинци
и да сам учествовао у свим пројектима
локалне самоуправе није ми било потреб
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Никаквог посебног заокрета неће бити, јер је Српска напредна странка и прет
ходне четири године водила општину Пећинци. Ово су само одређене персонал
не промене, али је тим мање-више исти, као и политика коју спроводимо и која
је на изборима добила изузетно велику подршку грађана наше општине. Оваква
подршка нас и обавезује да наставимо онако како смо у предизборној кампањи
обећали грађанима да ћемо радити, а то је да развијамо општину Пећинци у три
стратешка правца – индустрија, пољопривреда и туризам, каже Жељко Трбовић
но никакво уходавање на новој функцији,
тако да сам буквално већ следећег дана
кренуо у обилазак радова на реновирању
Дома културе у Сибачу који су при крају.
Ми смо у децембру започели 34 пројек
та у свих 15 насеља пећиначке општине,
махом на реновирању школа, вртића и
амбуланти и половина тих пројеката је
приведена крају, а остале ћемо завршити
у најкраћем могућем року. Ја сам на сед
ници на којој сам изабран за председника
рекао да немамо времена да спавамо на
ловорикама већ да морамо да засуче
мо рукаве и тако се и понашам. Нисам
дозволио да избор новог руководства
успори радове. Већ 17. јануара смо одр
жали и прву седницу Општинског већа у
новом сазиву, на којој смо донели одлуку
да локална самоуправа настави са испла
том једнократне новчане помоћи у износу
од 40.000 динара породицама са новоро
ђенчадима и у 2018. години и са регреси
рањем трошкова боравка у Предшколској
установи „Влада Обрадовић Камени“ за
треће и четврто дете у породици, као и
за једно дете у породици у којој су рођене
двојке. Поставили смо себи амбициозне
планове и да бисмо их остварили мора
ћемо вредно да радимо.

пштина Пећинци је 10. јануара
добила ново општинско руковод
ство. Након више него убедљиве
победе изборне листе Српске напредне
странке која је на локалним изборима,
одржаним 24. децембра прошле године,
освојила чак 77,7 одсто подршке грађана
и 27 од укупно 30 одборника у локалном
парламенту, на конститутивној седници
Скупштине општине Пећинци за новог
председника Општине изабран је мр
Жељко Трбовић, који је од 2012. године
био начелник пећиначке Општинске упра
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Републике Србије и Покрајинске владе.
Поменули сте три правца развоја.
Општина Пећинци је позната по инду
стријском развоју, али докле се стигло
у развоју туризма и пољопривреде?
- Туризам и пољопривреда су били
потпуно запостављени од стране наших
претходника и то до те мере да општина
Пећинци уопште није имала туристичку
организацију, а да је Удружење пољопри
вредника постојало само на папиру. Ми
смо основали Туристичку организацију и
озбиљно се упустили у развој туристичке

инфраструктуре и у промоцију туристичке
понуде наше општине. А општина Пећин
ци има шта да понуди посетиоцима: у
Купинову имамо етно кућу породице Пут
ник и средњовековну тврђаву Купиник,
последњу престоницу српских деспота,
у Огару Аксентијев кућерак, једну од нај
старијих очуваних кућа у Срему, у Доњем
Товарнику реплику свињарске колебе као
једног од сјајних примера народног гра
дитељства, у Пећинцима Српски музеј
хлеба Јеремија, а на нашој територији
се налази и Специјални резерват приро
де Обедска бара, друго заштићено под
ручје у свету. Све то представља велико

богатство које треба да на прави начин
представимо домаћој и страној јавности.
Циљ нам је да од развоја туризма кори
сти има и домаће становништво, како
кроз смештајне капацитете, тако и кроз
продају својих пољопривредних произво
да. Развој пољопривреде је нешто за шта
ћу се лично заложити. Већ неколико годи
на локална самоуправа преко Удружења
пољопривредника финансира регистро
ваним газдинствима бесплатну анализу
земљишта, али највећи проблем у пољо
привреди је застарела механизација.
Држава обезбеђује подстицаје за купови

ну трактора и прикључних машина, пла
стеника и стакленика и система за навод
њавање са повраћајем од 50 до 70 одсто
од уложених средстава. То је одлична
прилика за наше пољопривреднике, али
проблем је у томе што нису увек довољ
но добро информисани о могућностима
које им се пружају. Ми ћемо у сарадњи са
Удружењем пољопривредника у наред
ном периоду настојати да умрежимо
сва пољопривредна газдинства, како би
информације о расписаним конкурси
ма стизале до сваког пољопривредног

Развој пољопривреде је нешто за шта ћу се лично заложити. Већ неколико годи
на локална самоуправа преко Удружења пољопривредника финансира регистро
ваним газдинствима бесплатну анализу земљишта, али највећи проблем у пољо
привреди је застарела механизација. Ми ћемо у наредном периоду настојати да
умрежимо сва пољопривредна газдинства, како би информације о расписаним
конкурсима стизале до сваког пољопривредног произвођача у нашој општини.
Такође, локална администрација ће им помагати у прикупљању документације
неопходне за успешно конкурисање за средства
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ИНТЕРВЈУ: ЖЕЉКО ТРБОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Развој општине у
три стратешка правца

Колико ће Вам континуитет власти
у општини Пећинци бити од помоћи у
реализацији зацртаних планова?
- То ће бити од велике помоћи као и
политичка стабилност коју ћемо имати
захваљујући апсолутној већини у Скуп
штини општине, коју чини 27 од укупно
30 одборника. Таква већина у потпуности
елиминише могућност опструкције рада
Скупштине од стране оних који су након
12 година власти оставили за собом 500
милиона дуга, кровове који прокишњава
ју и чучавце у школама и амбулантама, а
путеве у рупама. Захваљујући више него
стабилној већини моћи ћемо несмета
но да наставимо да радимо оно што смо
радили и у претходне четири године, а то
је да развијамо инфраструктуру и да на
тај начин унапређујемо квалитет живота
наших суграђана у чему и убудуће очеку
јемо значајну подршку од стране Владе

О

ве. Новоизабраног председника питали
смо да ли његов избор значи да ће доћи
до одређеног заокрета у политици коју
води општина Пећинци?
- Никаквог посебног заокрета неће
бити, јер је Српска напредна странка и
претходне четири године водила општи
ну Пећинци. Ово су само одређене пер
соналне промене, али је тим мање-више
исти, као и политика коју спроводимо
и која је на изборима добила изузетно
велику подршку грађана наше општи
не. Оваква подршка нас и обавезује да

наставимо онако како смо у предизбор
ној кампањи обећали грађанима да ћемо
радити, а то је да развијамо општину
Пећинци у три стратешка правца – инду
стрија, пољопривреда и туризам.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Шта је прво што сте ура
дили као новоизабрани председник?
ЖЕЉКО ТРБОВИЋ: С обзиром на то
да сам у претходном мандату био начел
ник Општинске управе општине Пећинци
и да сам учествовао у свим пројектима
локалне самоуправе није ми било потреб
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Никаквог посебног заокрета неће бити, јер је Српска напредна странка и прет
ходне четири године водила општину Пећинци. Ово су само одређене персонал
не промене, али је тим мање-више исти, као и политика коју спроводимо и која
је на изборима добила изузетно велику подршку грађана наше општине. Оваква
подршка нас и обавезује да наставимо онако како смо у предизборној кампањи
обећали грађанима да ћемо радити, а то је да развијамо општину Пећинци у три
стратешка правца – индустрија, пољопривреда и туризам, каже Жељко Трбовић
но никакво уходавање на новој функцији,
тако да сам буквално већ следећег дана
кренуо у обилазак радова на реновирању
Дома културе у Сибачу који су при крају.
Ми смо у децембру започели 34 пројек
та у свих 15 насеља пећиначке општине,
махом на реновирању школа, вртића и
амбуланти и половина тих пројеката је
приведена крају, а остале ћемо завршити
у најкраћем могућем року. Ја сам на сед
ници на којој сам изабран за председника
рекао да немамо времена да спавамо на
ловорикама већ да морамо да засуче
мо рукаве и тако се и понашам. Нисам
дозволио да избор новог руководства
успори радове. Већ 17. јануара смо одр
жали и прву седницу Општинског већа у
новом сазиву, на којој смо донели одлуку
да локална самоуправа настави са испла
том једнократне новчане помоћи у износу
од 40.000 динара породицама са новоро
ђенчадима и у 2018. години и са регреси
рањем трошкова боравка у Предшколској
установи „Влада Обрадовић Камени“ за
треће и четврто дете у породици, као и
за једно дете у породици у којој су рођене
двојке. Поставили смо себи амбициозне
планове и да бисмо их остварили мора
ћемо вредно да радимо.

пштина Пећинци је 10. јануара
добила ново општинско руковод
ство. Након више него убедљиве
победе изборне листе Српске напредне
странке која је на локалним изборима,
одржаним 24. децембра прошле године,
освојила чак 77,7 одсто подршке грађана
и 27 од укупно 30 одборника у локалном
парламенту, на конститутивној седници
Скупштине општине Пећинци за новог
председника Општине изабран је мр
Жељко Трбовић, који је од 2012. године
био начелник пећиначке Општинске упра
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Републике Србије и Покрајинске владе.
Поменули сте три правца развоја.
Општина Пећинци је позната по инду
стријском развоју, али докле се стигло
у развоју туризма и пољопривреде?
- Туризам и пољопривреда су били
потпуно запостављени од стране наших
претходника и то до те мере да општина
Пећинци уопште није имала туристичку
организацију, а да је Удружење пољопри
вредника постојало само на папиру. Ми
смо основали Туристичку организацију и
озбиљно се упустили у развој туристичке

инфраструктуре и у промоцију туристичке
понуде наше општине. А општина Пећин
ци има шта да понуди посетиоцима: у
Купинову имамо етно кућу породице Пут
ник и средњовековну тврђаву Купиник,
последњу престоницу српских деспота,
у Огару Аксентијев кућерак, једну од нај
старијих очуваних кућа у Срему, у Доњем
Товарнику реплику свињарске колебе као
једног од сјајних примера народног гра
дитељства, у Пећинцима Српски музеј
хлеба Јеремија, а на нашој територији
се налази и Специјални резерват приро
де Обедска бара, друго заштићено под
ручје у свету. Све то представља велико

богатство које треба да на прави начин
представимо домаћој и страној јавности.
Циљ нам је да од развоја туризма кори
сти има и домаће становништво, како
кроз смештајне капацитете, тако и кроз
продају својих пољопривредних произво
да. Развој пољопривреде је нешто за шта
ћу се лично заложити. Већ неколико годи
на локална самоуправа преко Удружења
пољопривредника финансира регистро
ваним газдинствима бесплатну анализу
земљишта, али највећи проблем у пољо
привреди је застарела механизација.
Држава обезбеђује подстицаје за купови

ну трактора и прикључних машина, пла
стеника и стакленика и система за навод
њавање са повраћајем од 50 до 70 одсто
од уложених средстава. То је одлична
прилика за наше пољопривреднике, али
проблем је у томе што нису увек довољ
но добро информисани о могућностима
које им се пружају. Ми ћемо у сарадњи са
Удружењем пољопривредника у наред
ном периоду настојати да умрежимо
сва пољопривредна газдинства, како би
информације о расписаним конкурси
ма стизале до сваког пољопривредног

Развој пољопривреде је нешто за шта ћу се лично заложити. Већ неколико годи
на локална самоуправа преко Удружења пољопривредника финансира регистро
ваним газдинствима бесплатну анализу земљишта, али највећи проблем у пољо
привреди је застарела механизација. Ми ћемо у наредном периоду настојати да
умрежимо сва пољопривредна газдинства, како би информације о расписаним
конкурсима стизале до сваког пољопривредног произвођача у нашој општини.
Такође, локална администрација ће им помагати у прикупљању документације
неопходне за успешно конкурисање за средства
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Ми смо основали
Туристичку организацију
и озбиљно се упустили
у развој туристичке
инфраструктуре и у
промоцију туристичке
понуде наше општине.
Циљ нам је да од
развоја туризма користи
има и домаће
становништво
произвођача у нашој општини. Такође,
локална администрација ће им помагати
у прикупљању документације неопходне
за успешно конкурисање за средства.
Говорили сте о наслеђеним дугова
њима, а истовремено доста улажете
и инфраструктуру и најављујете нове
инфраструктурне пројекте. Како обез
беђујете средства?
- Део средстава обезбеђујемо из буџе
та, махом за мање пројекте, али већи
ну средстава обезбеђујемо захваљују
ћи подршци Владе Републике Србије и
Покрајинске владе кроз пројектно финан
сирање, које је одлична шанса за локал
не самоуправе које су у стању да припре
ме квалитетне пројекте. Наш пројектни
тим је и до сада добро радио и реализо
вао неколико значајних пројеката од којих
су најсвежији примери изградња новог
крила средње техничке школе у Пећин
цима које је у току и изградња прве фазе
канализације у Доњем Товарнику. Моја
намера, као председника, да пројектни
тим појачам квалитетним кадровима. Ми
већ у овом тренутку имамо припремљено
десетак пројеката са којима ћемо апли
цирати за средства код републичких и
покрајинских институција, као и код дома
ћих и страних фондова и сигуран сам да
резултати неће изостати.
Шта бисте за крај поручили грађани
ма општине Пећинци?
- Грађанима бих поручио да повере
ње које су нам указали неће бити изне
верено и да ћемо и убудуће радити пре
свега у њиховом интересу. Молим их за
стрпљење, јер се ствари не одвијају увек
брзином којом би они желели, али ми од
постављених циљева нећемо одустати и
сва дата обећања ћемо испунити као што
смо то и до сада чинили. У свакодневном
смо контакту са грађанима, знамо шта их
мучи и проблеме решавамо у сарадњи
са њима. Заједно ћемо општину Пећин
ци учинити много бољим местом за живот
него што је икада била.  

Због грешке у наслову у
прошлом броју, овом приликом
објављујемо исправљен текст
интервјуа са председником
Општине Пећинци Жељком
Трбовићем
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Општина Пећинци
у Председништву

К

онститутивна седница Председни
штва Сталне конференције градова и
општина (СКГО) одржана је у Београ
ду 30. јануара, а међу 23 града и општине
у Србији које имају представнике у овом
телу нашла се и општина Пећинци, чији
је председник Жељко Трбовић изабран за
члана Председништва СКГО.
СКГО је организација која окупља пред
ставнике локалних самоуправа у Србији,
са циљем разматрања заједничких пита
ња и проблема, као и формулисања и
представљања интереса јединица локал
них власти и стога је, по речима првог
човека пећиначке општине, изузетно зна
чајно што ће убудуће општина Пећинци
имати свог представника у Председни
штву ове организације.

- Стална конференција градова и
општина заступа интересе локалних
самоуправа и лобира код централних
власти у процесу доношења законских
решења која су од значаја за функцио
нисање локалних самоуправа, а у могућ
ности је да утиче и на дефинисање стра
тешких државних одлука. То што имамо
члана у Председништву СКГО пружа нам
прилику да се наше мишљење чује на
релевантном месту – изјавио је председ
ник Трбовић.
Општина Пећинци ће убудуће имати
представника и у Одбору за системска
питања и управу. За члана овог одбо
ра СКГО изабрана је Драгана Крстић,
заменица начелника Општинске управе
Општине Пећинци.

ХУМАНИ МЕШТАНИ ДОЊЕГ ТОВАРНИКА

Помоћ стигла у Штитарац
Мештани Доњег Товарника су ових
дана показали да, поред тога што су
сложни, имају и велико срце. За само
неколико дана доњотоварнички пољо
привредници су прикупили 650 бала
сена за Данила Крстића, сточара из
околине Књажевца, који због суше није
успео да припреми за зиму довољно
хране да прехрани стадо од тридесе
так оваца, од којих зависи егзистенција
његове породице.
- Иако је прошле године суша погоди
ла и Срем, наши пољопривредници су

ипак били спремни да од својих резер
ви за зиму издвоје колико је ко могао
и да тако помогну Данилу Крстићу да
прехрани стадо до пролећне испаше
– рекао је председник Савета месне
заједнице Доњи Товарник Милан Алек
сић.
Он је 30. јануара посетио Данила
Крстића у родном селу Штитарац и уру
чио му донацију у сточној храни у име
мештана Доњег Товарника. Крстић се
том приликом захвалио свима који су
учествовали у овој хуманитарној акцији.

УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ПЕЋИНАЦА

Информације стижу СМС-ом
Предавањем у Купинову 1. фебруара
завршен је циклус предавања за пољо
привреднике са територије пећиначке
општине које је организовало Удруже
ње пољопривредника општине Пећинци
у сарадњи са Одељењем за привреду
општине Пећинци, Агенцијом за развој и
Пољопривредном стручном службом из
Сремске Митровице. На предавањима у
Пећинцима, Доњем Товарнику и Купино
ву стручни сарадници ПСС из Сремске
Митровице упознали су пољопривредне
произвођаче са основним принципима
интегралне биљне производње, зашти
том биља и подстицајима и ИПАРД 2
програмима.
- Пољопривредни произвођачи су пре
познали значај и подршку које им пру
жа наше удружење и општина Пећин
ци, како у виду организовања оваквих
и сличних предавања, тако и помоћи
приликом попуњавања захтева, прику
пљања документације и тиме стварања
услова да могу да остваре право на под
стицаје у ратарству, сточарству и пчелар
ству и да могу да аплицирају за разне
врсте кредита који су им на располагању.

Такође, организујемо бесплатну анали
зу земљишта, посете сајмовима, свако
дневно радимо на упознавању пољопри
вредника са новинама у пољопривреди и
другим пословима везаним за пољопри
вреду – рекла је Јаковљевић.
Председница Удружења посебно се
осврнула на умрежавање пољопривред
ника путем СМС порука.
- Недавно смо набавили СМС систем
обавештења и умрежили смо све своје
чланове путем којег ће бити обавеште
ни о новим подстицајима, конкурсима,
њиховим условима и роковима за при
јаву, о предавањима која организујемо,
као и о свим битним дешавањима из
пољопривредне производње. Такође,
желим да напоменем да је наше удру
жење примљено у Савез пчеларских
организација Србије и да је почело при
јављивање пчелара наше општине у ту
организацију, односно да сви заинтере
совани чланови нашег Удружења могу
да се учлане у ту организацију преко
Удружења пољопривредних произвођа
ча општине Пећинци – истакла је Јако
вљевић.
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ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ 86 МИЛИОНА ЗА ДВА ИНФРАСТРУКТУРНА ПРОЈЕКТА

Реконструкција саобраћајница

У

згради
Покрајинске
владе 31. јануара
представницима гра
дова и општина уручени
уговори за реализацију 36
пројеката одобрених на кон
курсу Управе за капитал
на улагања АП Војводине.
Председник
Покрајинске
владе Игор Мировић уру
чио је уговоре представни
цима локалних самоуправа,
међу којима и председнику
Општине Пећинци Жељку
Трбовићу.
Како нам је рекао пред
седник Жељко Трбовић,
Општини Пећинци одобре
на су средства у износу пре
ко 86,6 милиона динара, за
област саобраћајне инфра
структуре близу 32 милиона
и локалног и регионалног
економског развоја преко 54
милиона динара, а оба про
јекта су од изузетног знача
ја, не само за привреду него
и за становништво.
- Захваљујући Покра
јинској влади и Управи за
капитална улагања добили
смо средства за два вео
ма важна пројекта – рекон
струкцију Голубиначке ули
це у Шимановцима и асфал
тирање приступног пута у
радној зони Сибач. Рекон
струкција Голубиначке ули
це која повезује Крњешевач

Уручење уговора у Покрајинској влади

ку улицу, која је у новембру
комплетно асфалтирана, са
северном радном зоном у
Шимановцима од изузетног
је значаја за наше привред
нике али и за становништво,
јер том улицом саобраћа
ју и аутобуси ГСП-а. Други,
веома важан пројекат који
смо најавили у склопу новог
инвестиционог
циклуса,
управо је изградња приступ
ног пута у новој радној зони
у Сибачу, чиме се практично
отварају врата новим инве
ститорима, али и новим рад
ним местима за становнике

наше општине – истакао је
Трбовић и додао да Општи
на Пећинци има спремне
нове пројекте са којима ће
конкурисати на наредном
конкурсу Управе за капитал
на улагања који је најавио
председник Мировић.
Од јула 2016. године,
преко Управе за капитал
на улагања АП Војводине
потписано је 157 уговора
који се реализују ефикасно
и транспарентно. Председ
ник Мировић је нагласио
да, поред пројеката који се
реализују преко Управе за

капитална улагања АП Вој
водине, Покрајинска влада
учествује и у реализацији
других капиталних проје
ката, од којих су неки од
националног значаја. Укуп
на вредност уручених уго
вора износи 2,3 милијарде
динара, а пројекти се одно
се на области саобраћајне
инфраструктуре, локалног
и регионалног економског
развоја, водоснадбевања и
заштите воде, предшколског
образовања, развоја спорта
и области енергетске ефи
касности.

ПЕЋИНЦИ

Кров над главом за
15 избегличких породица

К

омесаријат за избеглице и
миграције Републике Србије
31. јануара је уручио уговоре
за пројектовање 350 станова за
избеглице, који ће се реализовати
у оквиру седмог потпројекта Регио
налног стамбеног програма. Међу
десет локалних самоуправа уго
вор је добила и Општина Пећинци
за изградњу 15 стамбених једини
ца, који је потписао Зоран Војкић,
заменик председника Општине.
Како је рекао Војкић, у питању
је веома значајан пројекат јер ће
овим уговором бити збринуто 15
избегличких породица са тери
торије пећиначке општине, чиме
ће веома мали број избегличких
породица бити без крова над гла
вом.
- Пећиначка локална самоупра
ва већ годинама редовно апли

цира за средства на свим јавним
позивима Комесаријата за избе
глице и миграције, а кроз Регио
нални стамбени програм стамбе
но смо збринули 19 избегличких
породица кроз доделу грађевин
ског материјала, 13 је збринуто
кроз откуп сеоских кућа са окућ
ницом, а седам избегличких поро
дица је добило монтажне куће. У
пећиначкој општини већина избе
гличких породица, којих је око 250,
има решено стамбено питање, а
нама је циљ да све породице на
нашој територији имају решено
стамбено питање и обезбеђену
егзистенцију. У ту сврху, бесплатно
смо уступили плац у Шимановци
ма за изградњу ових 15 стамбених
јединица, чиме ће 15 избегличких
породица бити трајно стамбено
збринути – рекао је Војкић.

Општини Пећинци средства за избеглице
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ДОДЕЛА НАГРА ДА У ГРАДСКОЈ КУЋИ

Томићевић спортиста године
Г
рад Сремска Митровица, Градска
управа за културу, спорт и омладину и
Спортски савез Града Сремска
Митровица су прошлог петка 2. фебруара
у Градској кући организовали доделу
награде Спортиста године. За спортисту
2017. године проглашен је кајакаш Марко
Томићевић. Додели су поред градоначелника Сремске Митровице Владимира
Санадера, присуствовали и функционери
локалне самоуправе који су доделили
награде најбољим спортистима и спортским радницима.
Награде су биле додељене у следећим
категоријама: најуспешнији пионири, кадети, јуниори и сениори. Председник
Скупштине Града Сремска Митровица
Томислав Јанковић је уручио награде најбољим пионирима. Прво место у категорији најбољих пионира је заузела Сара
Киш из Атлетског клуба „Сирмијум“, док су
друго и треће место заузеле Ања Лајић из
Атлетског клуба „Срем“ и Николина Грубиша из Карате клуба „Срем“. Након тога
за ме ни ца гра до начел ни ка Срем ске
Митровице Светлана Миловановић је уручила награде у категорији кадета. Прво
место у овој категорији је освојила Оливера Михајловић из Кајак клуба „Вал“. За
њом су награде за друго и треће место
примили Славко Стевић из Атлетског клуба „Срем“ и Анастазија Бајук из Кајак клуба „Вал“. Светска првакиња у каратеу Ива
Винковић је уручила награде најбољим
јуниорима. На првом месту се нашла
Марија Достанић из Кајак клуба „Вал“ док
су друго и треће место заузели Никола
Мишковић из Кошаркашког клуба „Мега
Бемакс“ и Бојан Зделар из Кајак клуба
„Вал“. Светски првак у кајаку Огњен Филиповић је уручио награде најбољим сениорима. Најбољи из ове категорије је био
Марко Томићевић из Кајак клуба „Вал“.
Након њега друго и треће место су заузеле Марија Вученовић из Атлетског клуба
„Срем“ и Александра Михајловић из Градског женског одбојкашког клуба „Срем
Итон“.
- Драго ми је што сам баш ја спортиста
године јер ово ми је најбоља сезона до
сада и очекивао сам да ће овако бити.
Јако ми је драго што видим да има доста
младих спортиста који долазе овде и
мислим да је Сремска Митровица један од
највећих спортских градова у Србији. Тренутно нам крећу веслачке припреме и у

Марко Томићевић

фебруару идемо у Турску на два месеца,
тако да од априла и маја креће нова сезона. Ове године ми је најбитније такмичење
Европско првенство у Београду, као и
Светско првенство крајем сезоне – рекао
је Марко Томићевић.
Начелник Градске управе за културу,
спорт и омладину Илија Недић је уручио
награде у категорији најуспешнијег клуба,
тренера и професора. Награду за најуспешнијег професора добила је професорка
физичког васпитања у Медицинској школи
„Драгиња Никшић“ Весна Новаковић,
затим у категорији најуспешнијег тренера
награду је добио Ненад Косијер из Кајак
клуба „Вал“ и на крају за најуспешнији

клуб награда је уручена Градском женском одбојкашком клубу „Срем Итон“, коју
је примио председник клуба Слободан
Стојилковић. Спортски савез Града Сремска Митровица је такође доделио и специјалне награде за изузетан допринос спорту. Генерални секретар Спортског савеза
Немања Црнић је уручио награду за изузетан допринос спорту и четрдесет година
тренерског рада Драгиши Ђорђићу из
Атлетског клуба „Срем“, затим за изузетан
допринос спорту и тридесет година тренерског рада Велимиру Вуколићу из Џудо
клуба „Сирмијум“ и за изузетан допринос
спорту и најперспективнијег тренера Иви
Винковић из Карате клуба „Срем“
- С обзиром на то да сам била једна од
награђиваних спортиста овде на нивоу
општине ова награда за мене значи много
јер сам се са само неколико година мог
тренерског рада нашла међу људима иза
којих су каријере од тридесет и четрдесет
година. Ја сам за само три године постигла то да се Карате клуб „Срем“ налази на
самом врху у каратеу у Србији, као и то да
буде први у Војводини по резултатима у
категоријама најмлађих узраста. Ово за
мене представља даљи подстицај да
радим са децом и да их мотивишем као и
да наставимо овим путем којим смо кренули јер је тај пут свакако добар - рекла је
Ива Винковић.
Град Сремска Митровица је и ове године најуспешније спортисте и спортске раднике наградио плакетама, док су првопласирани спортисти добили и ваучере за
куповину спортске опреме.
Андреа Димић

СТАРА ПАЗОВА: СПОРТИСТА ГОДИНЕ

Никола Вуковић најбољи

Никола Вуковић, члан екипе Земуна
која је освојила титулу светског првака у
баскету 3 на 3 и кошаркаш „Дунава“ из
Старих Бановаца најбољи је спортиста
Општине Стара Пазова за прошлу годину.
Најбоља екипа је женски Одбојкашки клуб
Ј„единство“ из Старе Пазове, који је прошле године био победник купа и вицешампион Србије. На свечаности коју су по
51. пут организовали Општина Стара
Пазова, Спортски савез и РТВ Стара

Пазова награђени су и најбољи тренери,
пионир, кадет, јуниор, спортски радник,
спортиста са инвалидитетом, у школском
спорту, а посебне награде додељене су за
допринос развоју спорта, за остварене
резултате као и за масовност у спорту. И
ове године додељена је Медиус Специјал
награда. Свечаност је одржана у Позоришној сали у Старој Пазови, а генерални
покровитељ ове спортске манифестације
је била Општина Стара Пазова.
Д. Б.
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РУМА

Санација
Главне улице
На конкурсу Управе за капи
тална улагања Општина Рума
је добила 130,4 милиона дина
ра за реконструкцију Главне
улице, у делу од Улице 27. окто
бра до Змај Јовине улице.
Укупна вредност планираних
радова достиже цифру од гото
во 166 милион
 а динара, а пре
остали део новца обезбедиће
у свом буџету румска општина.
Реч је о великим радови
ма који обухватају комплетну
реконструкцију водоводне и
канализацион
 е мреже, јавну
расвету, саобраћајнице, тро
тоара, паркинга, раскрснице
и зелене површине. Уговор у
Покрајинској влади 31. јануара
потписао је председник Општи
не Рума Слађан Манчић.
У интервјуу за М новине пред
Нову годину председник Сла
ђан Манчић је рекао да би овај
део Главне улице који се рекон
струише требало да изгледа
као онај део према Тиволу који
је већ урађен, а имајући у виду
и густ саобраћај у овој улици,
радови би требало да се изводе
етапно.
С. Џ.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ

Пушење или
здравље?!
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БЕРКАСОВО

Асфалтирање улице

Предраг Вуковић у обиласку радова

П

редседник Општине Шид Предраг
Вуковић, обишао је у петак 2. фебру
ара радове на асфалтирању Сремске
улице у Беркасову. Средства за ове радове
обезбеђена су из општинског буџета.
- Обећање да ћемо асфалтирати ову ули
цу у Беркасову дали смо прошле године.
Чим су временске прилике то дозволиле
почели смо са радовима. Дужина улице
износи 390 метара и овде живи око 20 поро
дица. Срећни смо што ће и овај посао бити
завршен на обострано задовољство. Живи
мо у 21. веку и подразумева се да све улице
требају бити асфалтиране како би људи

могли нормално да живе. Сва села наше
општине треба овако да изгледају, као и
наш цео град. Трудићемо се да у наредном
периоду то и остваримо - изјавио је Вуко
вић.
Председник Месне заједнице Беркасово
Зоран Видовић је рекао месна заједница
има добру сарадњу са локалном самоупра
вом у Шиду.
- Желео бих да се захвалим Општини
Шид. Осим ове улице, у још неколико улица
у селу је потребна реконструкција и надам
се да ће и то ускоро бити такође урађено истакао је Видовић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Завод за јавно здравље
Сремска Митровица и Црвени
крст обележили су 31. јануар,
Национални дан без дувана
низом активности. Едукативно
предавање на тему „Пушење
или здравље – одлучите сами“
било је намењено ученицима
Средње економске школе „9.
мај“ и основних школа „Јован
Јовановић Змај“ и „Јован Попо
вић“. За основце је организова
на и креативна радион
 ица, коју
су водили вршњачки едукатори
Црвеног крста. У холу Економ
ске школе био је постављен
штанд на којем су ученици
могли да се посаветују са
здравственим радницима о
штетности пушења.
Овогодишњи слоган Нацио
налног дана без дувана „Одра
сли пуше и мене гуше“ посебно
наглашава опасности којима су
млади изл ожени удисањем
дуванског дима.

Светски медији
о прихватилишту за псе

У

четвртак и петак протекле недеље,
најпознатији светски штампани меди
ји пренели су вест о прихватилишту за
псе у Сремској Митровици. Међу њима су
New YorkTimes, The State, Daily Мail, бугар
ски BTA и многи други.
Подсећамо, прихватилиште за псе отво
рено је у Казнено - поправном заводу у
Сремској Митровици, највећој затворској
јединици у Србији, као резултат сарадње
Мисије ОSCE у Србији, немачке организаци
је Help, Града Сремска Митровица и Казне
но - поправног завода, у септембру 2017.
године. Главни циљ јесте да се осуђеници
ма омогући ресоцијализација током одслу
жења казне, уз дружење и рад са псима, а
локалној самоуправи помогне да измести
псе луталице са улица у један опремљен
простор који задовољава све стандарде за
смештај и боравак паса.

Како пишу поменути светски медији „
...осуђеницима су дани испуњени веселим
лавежом и љубављу паса...“
- Град Сремска Митровица и Казнено –
поправни завод су веома задовољни сарад
њом и наставиће да унапређују овај модел.
Тренутно је у Прихватилишту за псе сме
штено 260 паса луталица са којима раде
осуђеници али капацитет постоји за још
толико паса, тако да ће се у наредном пери
оду радити на томе да се што више паса
смести у објекат, у ком нису гладни, жедни,
нити им је хладно, дакле имају све потреб
не услове, од ветеринара до људи који им
пружају пажњу и љубав. Надамо се да ће
наша локална самоуправа бити пример
другим локалним самоуправа у Србији које
имају могућности да преузму наш модел, а
ми ћемо им свакако помоћи у томе – рекао
је начелник Мирослав Јокић.

друштво
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ВАСПИТАЧИЦА СЛОБОДАНКА ЦИЦА ГРЧИЋ ДОБИТНИЦА РЕПУБЛИЧКЕ
СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ

Малишани из Шуљма имају
најбољу васпитачицу у Србији

Васпитачица Цица са малишанима из Шуљма

Оно што карактерише данашњу децу то је да
њима уопште није лако одрастање, имају јако
пуно искушења око себе, па треба да буду
довољно велики и одрасли да би одолели тим
искушењима, каже награђена васпитачица

В

аспитачица Слободанка Цица
Грчић из Сремске Митровице
добитница је овогодишње Све
тосавске повеље, коју додељује
Министарство просвете, науке и тех
нолошког развоја установама, компа
нијама и појединцима који су дали
значајан допринос у образовању и
васпитању у Србији. Васпитачицу
Цицу је за награду предложила
Предшколска установа „Пчелица“.
Захваљујући квалитетном раду у
издвојеном одељењу Предшколске
установе „Пчелица“ у Шуљму Слобо
данка Цица Грчић најбоља је васпи
тачица у Србији.
Радећи у Шуљму Слободанка је
учинила да вртић постане центар
дешавања у уснулом фрушкогорском
селу. Посебно је посвећена пружању
подршке деци из осетљивих група и
развоју сарадње са родитељима.
Иницијатор је и носилац бројних ино
вативних програма и пројек ата и
аутор стручних радова.

- За мене је ово највећа награда
коју један просветни радник може да
добије. Она је обавезујућа и значи да
ћу се у будућности још више трудити
и правити промене на предшколском
плану. Код нас у вртићу све је препу
штено деци. Они сами креирају сре
дину у којој бораве – изјавила је вас
питачица Цица.
Наша саговорница иза себе има
девет објављених научно – стручних
радова, разна истраживања, а посеб
но се бави мултимедијом.
- Покушавам да помирим компјуте
ре и игрице, да се деца баве и рачу
нарима, да буду и на телефонима,
али да то буде за неке, да тако
кажем, паметније сврхе – напомиње
васпитачица.
На питање колико се разликују
данашња деца од оне од пре 20, 30
година, Цица одговара:
- Сва деца су сјајна, нема разлике
између деце која данас одрастају и
оне која су одрастала у прошлости.

Слободанка Цица Грчић

Деца су наша најис
 кренија бића. Оно
што карактерише данашњу децу то је
да њима уопште није лако одраста
ње, имају јако пуно искушења око
себе, па треба да буду довољно
велики и одрасли да би одолели тим
искушењима.
Слободанка Цица Грчић у Шуљму
је већ четири године, а посао васпи
тачице ради већ десет година. Каже
да је приликом њеног доласка у село
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Честитке
локалне
самоуправе
Представници Града Сремска
Митровица прошлог петка, 2. фебру
ара обишли су децу и васпитачицу
Цицу у Шуљму.
Светлана Миловановић, заменица
градоначелника честитала је у име
локалне самоуправе васпитачици на
републичкој Светосавској повељи.
- Ово је пример да се увек примете
и награде они који су стручни у свом
послу, који воли свој посао. Ми смо
увек ту да препознамо овакве профе
сионалце, да их бодримо и да им
помогнемо колико је то у нашој моћи
– изјавила је Миловановић.

у почетку било недоумица, родитељи
су се питали зашто баш у њихово
село долази васпитачица из града,
али како истиче Цица брзо су ствари
дошле на своје место.
- Не могу ја без родитеља, као што
ни они не могу без мене. Тренутно
радим са деветоро малишана од
четири до шест година, а још троје
њих једанпут недељно долази на
музичке радионице – каже васпита
чица вртића у Шуљму.
Просторија у којој бораве малиша
ни уређена је са пуно љубави и пре
даности, по зидовима су радови
деце, ту је и табла са уписаним
рођенданима другара, а ето и зани
мљивог податка, највећи део њих
рођен је у августу. Оно што посебно
одушевљава, поготово нас мало ста
рије који се сећамо својих предшкол
ских дана, јесте чињеница да васпи
тачица Цица свира хармонику, кла
вир и гитару. Тако да песме не мањка
у овом вртићу.
- Имала сам срећу да завршим
основну музичку школу, која ми се
вишеструку исплатила. Композитор
сам, правим и матрице, имала сам
прилику да снимам и са дечјим хором
Пиколо. Иза себе имам и један дечји
мјузикл који сам сама компоновала и
са децом из Мачванске Митровице
сам 2013. освојила прву награду на
једном међународном фестивалу –
подсећа васпитачица и специјалиста
за музичку културу Слободанка Цица
Грчић.
На крају нам Цица каже да ниједна
награда не може да замени љубав
коју јој пружају деца, они су најискре
нији њени обожаваоц
 и. У вртићу их
Цица не учи само да пишу и цртају,
већ и лепом понашању. Она их, како
и само име професије каже, васпита
ва да постану добри и поштени људи.
Б. Селаковић
Фото: В. Цуцанић
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УТИЦАЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА ДЕЦУ

Свако време
носи своје бреме
Је л’ имаш налог на инстагрaму, фејсбуку или твите
ру? То су питања која често можемо чути у свакоднев
ном разговору млађих генерација. Данас ретко можемо
видети дете које нема „паметан телефон“, таблет рачу
нар, а уз то и бројне апликације које иду руку под руку
са новим технологијама

Тијана Бојић

Н

екада су деца себе развијала
кроз безброј друштвених актив
ности које су се одигравале
напољу, сазнавала о свету упознавају
ћи га постепено, али данас се све
мења. У време када велики број роди
теља журе и јуре не примете како је
њихово дете одједном одрасло, али на
један потпуно нов и другачији начин.
Одрасло је и сазнавало о свету не
кроз дечије игре, песме, приче већ уз
помоћ магије коју креира нова техно
логија. Да би се дете правилно разви
ло, социјализовало, оформило као
личност потребно је доста времена, а
пре свега доста интеракције са остат
ком друштва. Међутим свесни смо
чињенице да је данас дечије дружење
постало добрим делом виртуелно.
Добар део деце већ са поласком у
први разред има свој мобилни теле
фон, самим тим и профил на друштве
ним мрежама. Често овакве трендове
диктира друштво, а родитељи у немо
гућности да се одупру овом тренду
прихватају то и омогућавају детету
контакт са модерним технологијама.
Има и оних који купују свој мир тако
што деци од малих ногу дају таблет
рачунаре и телефоне да би се та иста
деца смирила. Од тога све креће. Пре
ран улазак у свет нових технологија
може итекако да утиче на сам развој
детета. Поред бројних погодности које

Ђурђица Стојаковић

су доступне деци због могућности да
користе модерне технологије и мно
штво едукативних садржаја које могу
да пропрате путем различитих аплика
ција, често се дешава такозвана злоу
потреба нових технологија или у крај
њем случају коришћење модерних
технологија искључиво за разоноду.
- Модерне технологије јесу фактор
социјализације, али не смеју да буду
једини. Да би се једно дете подру
штвенило мора да има све агенсе
социјализације, родитеље, породицу,
окружење и свакодневни живот. Про
блем је тај што су модерни уређаји
постали свакодневни живот и неизбе
жан фактор социјализације. Родитељи
често из страха да ће њихово дете
можда бити одбачено од стране дру
штва иду линијом мањег отпора и
дозвољавају деци да користе савре
мене технологије више него што би то
они желели. Чињеница је да деца про
воде много времена за рачунаром и
склапају онлајн пријатељства, као и то
да живе у неком свом виртуелном све
ту, али они су донекле тога и свесни
јер често и сами кажу да изађу до
кафића и да је све чешћа ситуација да
свако гледа у телефон, а нико ни са
ким не прича. Свесни су да је то лоше
али нису спремни да то промене.
Мени се лично не допада што ученици
користе стране термине, поштапали
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це, скраћују речи, избацују слова,
користе стране изразе као што су: сви
ђа ми се, лајкујем итд. Чињеница је да
се тако квари језик и да се губи спо
собност да се језички изразе, као и да
оно што мисле пренесу на папир каже социолог у Митровачкој гимнази
ји Тијана Бојић.
Наша саговорница додаје да постоји
безброј позитивних страна које деца
могу да искористе користећи нове тех
нологије.
- Мислим да модерне технологије
нису толико опасне уколико се нарав
но користе умерено. Деца не морају на
таблету да гледају искључиво цртане
филмове, то могу и да буду и садржаји
који су едук ативног карактера. На
интернету има мноштво садржаја из
којих се доста тога може научити тако
да мислим да не смеју бити никако
једини али чињеница је да чине добар
део одрастања. Деца су навикла на
све, сад и одмах и они су визуелни
типови, тако да ће пре запамтити
нешто ако виде, а не само ако чују –
истиче Тијана Бојић.
Добар део деце данас не прави раз
лику између стварног и онлајн живота.
Самим тим може се рећи да је на неки
начин тај виртуелни живот коме при
ступају уз коришћење модерних техно
логија најважнији сегмент при њихо
вом формирању и одрастању. Своје
мишљење на ову тему са нама је
поделила и педагог Основне школе
„Трива Витасовић Лебарник“ из Лаћар
ка Ђурђица Стојаковић.
- Имали смо предавања о злоупо
треби нових технологија. То је покре
нуто како на нивоу општине, тако и у
школи. Одржани су састанци и презен
тације родитељима на тему „Елек
тронско насиље и злоупотребе“. Поред
тога ми смо имали и предавање пар
ламента које је одржано млађим уче
ницима у виду презентације, као и
ученичко предавање и радионице у
оквиру часа. Није нам се дешавало да
деца злоупотребљавају нове техноло
гије, јер је код нас у школи по правил
нику забрањено коришћење мобилних
телефона. Деца то поштују. Одржани
су родитељски састанци и правила
понашања су јасно истакнута на часу,
на огласној табли, као и на родитељ
ским састанцима – каже педагог Ђур
ђица Стојаковић.
Она такође указује на последице
које се могу јавити приликом коришће
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Одрастање уз модерне технологије

Ученице осмог разреда Основне
школе „Трива Витасовић Лебарник“
К.К. и Н.Д. кажу да су са поласком у
први разред добиле свој први теле
фон.
- Имамо и мобилне телефоне и
таблет рачунаре. Телефон користимо
сваки дан, а рачунар не толико јер су
сада телефони лакши. Некад их кори
стимо за превођење страних језика,
или за школу када радимо неке пројек
те. Међутим највише их користимо за

инстаграм, гледање серија и филмо
ва. Мислимо да није у реду то што
када одемо у кафић свако гледа у свој
телефон, нико не прича, и готово сви
постану асоцијални. Трудимо се да
што мање користимо телефоне када
смо са другарима, јер када је друштво
добро и када имамо теме за разговор
телефон је непотребан. Међутим
често се деси да сви из навике узимају
телефоне када су у кафићима – рекле
су ученице осмог разреда К.К. и Н.Д.

ња модерних технологија.
- Што се тиче негативних утицаја
нових технологија на децу у то спада:
неправилно седење, кривљење кичме,
јавља се неиспаваност, слаби вид,
неки су већим делом поспани па се
примећује да нису фокусирани на рад
у школи. Општа писменост се губи,
скраћују се поруке које се шаљу преко
нових медија, и нема граматичких пра
вила. Јавља се отуђење, јер се чак и
на рођенданима и на журкама деца
све више користе мобилним телефо
нима без обзира на то што су у прису
ству другара. Поред последица које
може да изазове претерана употреба
нових технологија свакако су ту и број
не погодности које могу да се искори
сте због доступности нових технологи
ја.
- Позитивне стране употребљавања
нових технологија су те да су нам
информације, које су нам потребне у
раду увек доступне као и то да рела
тивно брзо долазимо до истих. Кому
никација је бржа, размена порука и
битних информација је такође убрзана

и самим тим је лакше и брже обавља
ти посао. Деца треба да користе
савремену технологију, јер не можемо
живети без тога, али најбитније је наћи
меру, да не би све то отишло у погре
шном правцу – каже педагог Ђурђица
Стојаковић.
Иако је чињеница да се без модер
них технологија не може и да ће се у
будућности технолошки напредак ите
како повећати, а да ће деца још од
најранијег доба бити изложена утицају
нових технологија, најважније је да се
она правилно информишу о коришће
њу свих модерних средстава комуни
кације. Добра едукација и правилно
постављање породице према овој
масовној појави је кључ за успешно
функцион
 исање и заштиту од опасно
сти које вребају децу у виртуелном
свету. Због тога је наравно потребно
да све образовне институције међу
собно сарађују и да се деци од најра
нијег доба укаже на који начин могу да
искористе све погодности које им
коришћење модерних технол огија
омогућава.
Андреа Димић

ДЕВОЈЧИЦА ИЗ ЛАЋАРКА НЕСТАЛА НА НЕКОЛИКО ДАНА

Полиција је пронашла у Гроцкој
Потрага за Јеленом Курајић (13) из Лаћарка је окон
чана. Према изворима блиским полицији, девојчица
која је нестала у четвртак 1. фебруар
 а, пронађена је у
недељу, 4. фебруара у Гроцкој.
За њом су се у потрагу били укључили другови из
школе, комшилук и полиција. Отац девојчице Милан

Будуриновић је за медије изјавио да је ово први пут да
је тинејџерка отишла од куће и да не зна како се нашла
у Гроцкој, као ни да ли тамо има познанике.
Иначе, Јелена је пре неколико месеци смештена у
хранитељску породицу, за коју Милан тврди да су дивна
брачна заједница са двоје деце.
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ТЕОДОР ТИРОН И ВЕЛИКИ ТОДОР

Две приче о хришћанском свецу
Предање даље каже да се у том тренут
ку створило крај Теодора мноштво анђе
ла који су осветлили тамницу, те су се
стражари преплашили. Након тога, Тирон
је изведен из тамнице, мучен и бачен у
ватру, а његова смрт се везује за 306.
годину. Његове мошти се налазе у мана
стиру Ново Хопово у Фрушкој гори

У

част Светог велико
мученика
Теодора
Тирона,
обележава
се Тодорова недеља, која
почиње прве суботе Ускр
шњег поста и траје седам
дана. Први дан празни
ка познат је као Тодорова
субота.
Тодорова субота посве
ћена је догађају везаном
за поменутог свеца. Наиме,
римски цар Јулијан Фла
вије Клаудије, познат и као
Јулијан Филозоф и Јулијан
Отпадник, наредио је да се
сва храна на тргу прекрије
идолском жртвеном крвљу,
како би изгладнио и омало
важио хришћане. Тада се
Свети Теодор јавио град
ском епископу Евдоксију
и рекао му да нареди хри
шћанима да једу само кува
ну пшеницу.
Овај хришћански свети
тељ и великомученик је
први светац - заштитник
Венеције. Као регрут је сту
пио у војску, у Мармаритски
пук у Амасији (данашња
Турска), када је почео про
гон хришћана под цареви

ма Максимијаном и Макси
мином. Теодор Тирон није
крио да је хришћанин, те је
стога заточен, а тамница је
била затворена и запеча
ћена, јер је судија желео да
остави Теодора да умре од
глади. Традиционално хри
шћанско веровање говори
о томе да се Тирону јавио
Исус Христ говорећи:
„Не бој се Теодоре, ја сам
са тобом. Не узимај више
земаљске хране и пића, јер
ћеш бити у другом животу,
вечном и непролазном, са
мном на небесима“. Пре
дање даље каже да се у
том тренутку створило крај
Теодора мноштво анђела
који су осветлили тамницу,
те су се стражари препла
шили. Након тога, Тирон је
изведен из тамнице, мучен
и бачен у ватру, а његова
смрт се везује за 306. годи
ну.
Његове мошти се налазе
у манастиру Ново Хопово у
Фрушкој гори.
Српска православна црква
слави га 17. фебруара по
црквеном, а 2. марта по гре-

Тодорци – демонски коњаници

Свети великомученик Теодор Тирон

горијанском календару. Римокатоличка црква овај празник обележава 9. новембра.
Међутим, друга страна
приче о овом свецу, осла
ња се на народна предања
и веровања која су до дана
шњих дана остала међу

Србима, Македонцима и
Бугарима, као паганска,
односно политеистичка зао
ставштина, у несагласности
са хришћанским моралом.
Познат у народу и као Вели
ки Тодор, замишљен је као
хроми коњ или његов јахач,

Право име
ових злих бића
Тодораца,
изгубљено је
временом, као
табуисано, јер
веровало се да
га не треба ни
изговарати како не
би били дозвани.
Вероватно су
овакве појаве
симболизоване
сталним опрезом
Словена од
коњаничких
освајачких народа
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који ноћу, током Тодорове
недеље може донети смрт,
болест и лудило. По предању, током недељног празновања не би требало кретати
на пут без преке потребе,
нарочито ноћу, јер Тодорови
демонски јахачи газе копитама сваког на кога наиђу.
Јахачи представљају спој
људи и коња, односно, описани су као демонска бића
чији људски труп расте
из коњских леђа, тако да
Велики Тодор представља
и коња и јахача. Демонологија старословенске религије одредила им је појам
Тодорци, а сам Тодор је хроми коњаник, који је заправо
предводник са зачеља, најсмртоноснији од свих Тодораца. Ово народно предање сведочи о томе да је он
биће лунарног и хтонског
карактера.
Последњег дана празника
меси се коњски колач или
копитњак, који је обликован тако да личи на коњску
копиту. Тај хлеб се даје свим
коњима у домаћинству, што
би представљало облик
жртвовања, са циљем да
се умилостиве демонски
ентитети који су, заправо,
најопаснији те ноћи. Укућани улазе у кућу пре мрака и
ложе ватру, не би ли, према древном веровању, дим
отерао Тодорце.
Велики Тодор се може
довести у везу са демоном
Тројаном, Хромим Дабом
(сатанизованим богом Старих Словена, Дајбогом,
богом сунца и ватре) и
Црнобогом, богом мртвих.
Сматра се да је у блиској
вези са Великим Тодором као демоном повезан
древни култ Трачког коњаника, који је био познат и
Трибалима, Мезима, Дарданцима и Дачанима, неколико векова пре Христа.
Право име ових злих
бића Тодораца, изгубљено
је временом, као табуисано, јер веровало се да га не
треба ни изговарати како не
би били дозвани. Вероватно
су овакве појаве симболизоване сталним опрезом Словена од коњаничких освајачких народа.
Мрачни коњаник, вођа са
зачеља, најубојитији демон
међу Тодорцима, Велики Тодор, остаје скривеног
идентитета, а лице му је
покривено калпаком, те га
нико никада није видео.
Александар Ћосић
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Где нам одлазе млади?
П
оследњих неколико деценија један од највећих
проблема о којем се говори у јавности јесу миграције.
Тако се готово свакодневно
можемо сусрести са различитим информацијама о одливу мозгова и одласку великог
броја младих на рад у иностранство. Са овим проблемом
суочене су скоро све општине
у нашој земљи, а према подацима Организације за економску сарадњу и развој у периоду
између 2005. и 2014. године из
Србије је у просеку годишње
емигрирало 31.000 људи.
Упркос томе што спољне
миграције представљају горући проблем у држави, Србија
се суочава и са проблемом унутрашњих миграција, за чијим
интензитетом не заостаје ни
Сремски округ. С обзиром на то
да за просперитетом и бољим
животом највећим делом одлазе млади, не чуди ни податак да
се између последња два пописа становништва број младих
од 20 до 30 година старости
у Срему смањио за готово 14
одсто. Због тога, немогуће је а
да се не запитамо: Зашто нам
млади одлазе?
Одговор пре свега лежи у
економској ситуацији у којој се
налази читава земља, па тако у
читавој Србији једино Београд и
Нови Сад представљају места у
којима постоји било каква шанса за жељеним запослењем.
Млади, пре свега високо образовани, нису у могућности да
нађу адекватно запослење у
својим градовима, а врло често
су суочени и са немогућношћу
проналажења било каквог радног места с обзиром на то да
послодавци просто не желе да
их запосле због преквалификованости.
Поред тога, лоша економска
ситуација са собом повлачи и
немогућност културног уздизања, па тако локално становништво није у могућности да посе-

Александар Валка

ћује културне манифестације,
што због сопствене материјалне ситуације, што због практичног непостојања културног
живота у мањим местима.
Марио Мајор из Сремске
Митровице, иначе студент завршне године економије у Новом
Саду, сматра да је могућност
напредовања и запослења у
Новом Саду знатно већа него у
његовом граду због развијеније
економије и мноштва слободних радних места и додаје:
- Што се тиче слободног
времена, у Новом Саду постоји много већи број свакодневних манифестација, места за
излазак и дружење, као и већа
могућност за бављење различитим врстама хобија.
Поред тога, Марио наводи како би волео да остане да
живи у свом граду, али да је то
још увек под знаком питања.
- У Митровици бих остао
уколико би се целокупна ситуација поправила. Поред тога
што посла нема, у граду недостају културне манифестације,
посебно током зимског периода. Довољно је рећи да град
ове величине више нема ни
биоскоп – истиче Марио Мајор.
Да ситуација није оваква
само у Митровици, сазнали
смо и из разговора са Александром Валком, мср. инжињером
телекомуникација из Руме, који

Марио Мајор

се одмах по завршетку студија
преселио у Нови Сад.
- Није реч само о мојој струци, тако стоје ствари са свима.
Већа и развијенија средина
просто нуди веће могућности у
односу на Руму у којој их, посебно за високо образоване, нема.
Шанса за посао је много већа,
а то са собом вуче све остало.
Већа могућност за запослење
ствара и већу концентрацију
младих људи, а друштвени и
културни живот, којег у мањој
средини нема, нам омогућује
квалитетно проведено слободно време – наводи Александар.
Дакле, одлазак младих не
можемо искључиво повезивати са одласком из земље или
чак миграцијама на релацији
село-град. Млади у потрази за
бољим квалитетом живота једноставно из својих градова прелазе у оне градове који им то
нуде, а на локалним властима
остаје да се много више позабаве овим проблемом него што
је то био случај до сада. Проблемом се није могуће бавити
тако што се сагледавају његове последице, него је потребно
пре свега бавити се узроцима,
а колико смо се њима бавили и
шта смо урадили остаје нам да
видимо након следећег пописа
становништва који се незаустављиво ближи.
Немања Милошевић
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ЕРЕМ

Село коме фали мало
да има све

Слађана са децом Милицом и Миланом

К
Ерем је насеље
са 33 куће, у сред
сремских њива,
званично је улица
села Вогањ,
има струју, воду,
телефон, асфалт,
али немају школу,
амбуланту, кафану,
пошту, па ни дућан

ад бисте житеље Срема упитали
где се налази село, или насеље
Ерем, половина ће вам рећи да
не зна, а она друга половина ће казати
да никад није чула за то место. А Ерем
се налази усред плодних сремачких
њива између два највећа сремска гра
да Сремске Митровице и Руме, уда
љено од Вогња пет километара. И
како бирократија није знала шта да
чини са насељем од 33 куће и шором
дугим 300 метара, она га припоји селу
Вогњу као једну улицу, која је од реги
оналног пута Сремска Митровица –
Рума удаљено километар асфалтним
путем.
Ерем је насеље које постоји скоро
три века. Основали су га грофови
Пејачевићи. Била је то пустара где су
држали марву и слуге на искрају феу
далног доба које је револуцијом 1848.
године прерасло у капитализам. Гроф
Петар Пејачевић, оснивач града Рума
1745. године, овде је имао велике
чопоре свиња. И слуге са својим поро
дицама. Грофови Пејачевићи су изгра
дили једну од првих железничких ста
ница у Срему. Њихови обори су били
поред станице испред насеља Ерем.
Станица је са називом Вогањ и данас
у служби људи. Назив Ерем, по једном
извору потиче из мађарског језика и
значи радост. Званично насеље Ерем
данас је Улица Радановачка у селу
Вогањ. Неко предање вели да је назив
од грчке речи еремит или човек који

живи у пустари. Међутим, извори воде
и до француске речи еремитажа што
би значило усамљено место. Како
било да било овде је у разна времена
ратова, револуција и господара било
честих смена породица које су живеле
од рада на грофовији Пејачевића све
до завршетка Првог светског рата када
је ова грофовија укинута аграрном
реформом.
Данас у Ерему од стотинак душа
углавном живе Срби, досељеници
после Другог светског рата из Лике,

Дворац грофова Пејачевића
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Кордуна, Босне и других крајева. Од
33 куће још је пет - шест празних или
понеко овде живи преко лета. До ско
ра се овде могла купити добра кућа и
плац за само четири хиљаде евра.
Сад то више није тако, стигао водовод
и цена скаче. Ни плац, који се може
уредити од њиве, више није за багате
лу.
Ерем има неколико млађих брачних
парова. Сад предњаче Ђумићи и
Демићи. Право је богатство да у овом
месту има четворо деце. Милан и Сла

ЛАНЧАНИ СУДАР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Без погинулих

М. Ц. Г. / РАС Србија

Данас у Ерему од
стотинак душа
углавном живе Срби,
досељеници после
Другог светског рата
из Лике, Кордуна,
Босне и других
крајева. Од 33 куће још
је пет - шест празних
или понеко овде живи
преко лета. До скора
се овде могла купити
добра кућа и плац за
само четири хиљаде
евра. Сад то више није
тако, стигао водовод и
цена скаче. Ни плац,
који се може уредити
од њиве, више није за
багателу

ђана Ђумић имају двоје деце. Милана
има пет, а Зоран две године. Сагради
ли су спратну кућу, на крају насеља.
- Овде је идеално место за пољо
привреду. Ја тренутно обрађујем око
40 хектара земље. И ту нећу стати.
Овде је земља плодна. Ерем је само
наоко удаљено, а у ствари је све бли
зу. Те километре прелазимо за неколи
ко минута. На овом равном простору
могло би се подићи село са више сто
тина житеља који желе да производе
храну. Потребно је да држава даје под
стицај младим брачним паровима за
куповину старих кућа или плаца. са
кредитима да подигну нову и форми
рају домаћинство – истиче Милан
Ђумић.
На ове Миланове речи наставља
супруга Слађана која је родом из
Нерадина:
- Прво бих волела да се наше насе
ље назове Радановац. Има лепо зна
чење у смислу радости. Ово није
кршевити крај. Читам, слушам и гле
дам стално како се гасе села, ево јед
но може да расте. Али, нама је потреб
на помоћ државе да се овде подигне
зграда школе, амбуланте, поште, да
имамо своју месну заједницу. Тада ће
млади долазити да живе овде, а не да
чекају и не дочекају посао у граду.
Самим доласком младих неко ће да
отвори кафану или ресторан, неко
продавницу или занатску радњу. Сад
то ништа немамо. Немамо чак ни про
давницу. Нема ко да отвори. Идемо
аутом у куповину, најчешће у град.
У породици Демића има два сред
њошколца. Милица је прва година, а
Милан трећа година ветеринарске
школе у Руми
- Кад би општина урадила асфалтни
пут од два километра до дворца Пеја
чевића, у нашем атару, могао би да
заживи и сеоски туризам и угоститељ
ство. Пут, вода, телефони и струја све
решавају. Ми то имамо. Близу смо и
гасовода. Потребно је младима пружи
ти помоћ да на таквом простору фор
мирају породицу. Нису то велика ула
гања ако желимо да развијамо село.
Нама фали мало да имамо све. Овако
ја већ пола године молим надлежне да
нам шест уличних сијалица замене и
ништа од обећања – износи Предраг
Демић, отац Милице и Милана.
У Ерем аутобус долази само за вре
ме школе. Вози у школу Милицу и
Милана. Обоје средњошколаца желе
да једног дана буду ветеринари.
- Ја бих био ветеринар са амбулан
том у мом Ерему кад бих имао прили
ку да ме држава помогне као што сад
помажу у неким крајевима са, за мене,
великим новцима да се отворе задру
ге. Иако бих живео у Ерему, ја бих
могао да опслужујем неколико села
око мене, јер то ништа није далеко. А,
ја бих на већ родитељском имању
много лакше дограђивао него да негде
идем и све испочетка градим – вели
Милан.
Миомир Филиповић Фића

35

У ланчаном судару који се догодио у
понедељак, 5. фебруара око 7 часова ујутру
у Сремској Митровици, две особе су повре
ђене, али нико није у животној опасности.
Према информацијама до којих су дошле М
новине нема погинулих.
Судар, у којем је учествовало 11 возила,
догодио се на мосту који повезује Сремску и
Мачванску Митровицу. Узрок саобраћајне
несреће још увек није познат. Пут је био
прекривен поледицом, а на мосту је била
магла у време судара.
Док је увиђај трајао саобраћај на деоници
Сремска Митровица - Мачванска Митрови
ца једно време је био обустављен.
Б. С.

У СУСРЕТ ШЕСТОЈ
„ЧВАРКИЈАДИ“ У КРЧЕДИНУ

Чварак – омиљена
сремачка бомбона

Рецепт за прави сремачки чварак можда
ће моћи да добију они који буду упорни, али
и они који дођу у недељу, 11. фебруара на
шесту Чваркијаду у Крчедину.
Нишлија са трајним боравком у Срему,
Бобан Стојадиновић успешно организује
поменуту манифестацију пет година уназад,
и ове године, шести пут по реду, очекује
велики број екипа из целог Срема и Бачке.
- Почињемо са такмичењем у 11 часова и
очекујемо да ће чварци бити готови до 15
часова. Котизација је 2.500 динара и свака
екипа добија 25 килограма масноће за
топљење као и дрва. Поред тога, такмичари
морају донети прибор: оранију, ложиште,
мешалицу, нож и даску. Чварци остају так
мичарима и могу их продати на лицу места,
а масноћу предају нама. Ове године ћемо
примити максимално 20 екипа, јер су нам
капацитети ограничени – истиче Стојадино
вић и додаје да су и ове године припремили
вредне награде попут опреме за топљење
чварака и кућних апарата.
- Прошле године учествовало је 25 екипа,
иако је интересовање било много веће, јер
се пријавило преко 50 екипа. Чваркијада је
настала са циљем да се такмичари, пре
свега, друже и стекну нова знања и прија
тељства - каже Бобан Стојадиновић, орга
низатор.
М. Ђ.
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (5) БЕЛОСЛАВА, ЖЕНА КРАЉА ВЛАДИСЛАВА

До смрти остала уз свог мужа
Пише: др Снежана Булат

Брак са Бугаркињом Белославом
обезбедио је Владиславу престо,
али и друге повластице. Она која се
сматра најзначајнијом у српском
народу јесте пренос моштију архие
пископа Саве у српску земљу. Пре
нос моштију светог Саве, један је од
празника српске православне цркве
који је посвећен архиепископу

Љ

уба краља Владисла
ва, Белослава, била
је кћер Јована Асена,
цара бугарског. Биограф светог
Саве, Теодосије, казује да је
архиепископ Сава венчао
Белославу и Владислава. „А
свети архиепископ краљев
ством и молитвама венча свог
синовца реченога Владислава,
мада је незаконито и разбој
нички уграбио власт, али је
судио да је то по Божјој вољи.
И доведе му невесту, кћер
цара загорскога, званога Асе
на, и обоје благословом утвр
ди. Краљ Владислав тада узе и
благослов од светога архиепи
скопа и поче зидати манастир у
месту које се зове Милешева“.
Насилничко отимање власти
односи се на причу о два брата
супарник а, Радослава, сина
грчке принцезе, васпитаног у
духу грчке културе, човек а
филозофске природе, који и
није имао ни жеље ни спрем
ности да буде владар војник и
младог, бујног, проницљивог
Владислава.
Белослава је у овом случају
била поштеђена. Теодосије
Белославу није осликао нега
тивно, као Радослављеву Ану,
кћерку епирског владара Тео

дора I Анђела Дуке Комнина.
„Јер благочастиви Радослав
краљ у свему најпре благопо
хвалан и изванредан, постаде
покоран жени, од које и би
повређен умом. Властела је
негодовала због неурачунљи
вости ума његова и одступила
од њега и приступила млађем
брату његову Владиславу, те
међу браћом настаде мржња и
гоњење због горке славе кра
љевства“.
Међутим, важно је истаћи да
Доментијан на посве другачији
начин посматра Владисла
вљев долазак на престо. „Када
је Преос
 већени пребио многа
лета са благоверним краљем
Радославом, а Господ царевао
у векове и још над нама, изво
ли се господу и попусти мла
ђем брату његовом, Владисла
ву, и примивши силу и крепост
истога цара небеснога, који
царује у векове, и лиши земље
старијега брата, и узе престо
оца свога кир Стефана краља“.
Било како било, са сигурно
шћу се може тврдити, да су на
смену престола, утицали упра
во очеви Радослављеве и Вла
дислављеве жене. Наиме,
1230. године долази до оштрих
сукобљавања између Јована

Српски краљ Стефан Владислав
Асена и Теодора I. У том суко
бу, Теодор I ће бити поражен и
ослепљен, а бугарски цар ће
постати најмоћнији владар на
Балканском полуос
 трву.
Према Мандићевим речима,
„Теодор, изгубио је живот 1230.
године у борби са Бугарима, па
су ови од тада, на челу са
царем Асеном II, имали вели
ког утицаја на политику целог
Балкана, па и Србије. Влади
слав је већ тада, или нешто
касније постао Асенов зет“.

Белославин отац, изгубио је живот 1241. године, а
она и њен муж били су владари Србије до 1243. Дакле,
краљ Владислав није дуго издржао на власти после
смрти свога таста и заштитника, бугарског краља. Две
године доцније, Владислав је морао да падне и преда
краљевску власт свом најмлађем брату Урошу, тре
ћем сину Стефана Првовенчаног. Судбина је поно
вљена. Владиславу се догодило исто што и његовом
старијем брату Радославу, после пораза цара Теодора

Победа цара Асена над Теодо
ром биће довољна да се уздр
ма Радислављев положај. Како
истиче Ћоровић, „и доиста, нај
већи део Теодорове државе
дошао је под непосредну власт
Асенову; у Солуну само, с
Тесалијом и Епиром, остао је
на власти Асенов зет Манојло.
Српски принц Владислав, дру
ги син Стевана Првовенчаног,
постаде исто зет Асенов. Он је,
наскоро по паду Теодоровом
са осталим незадовољницима
у Србији почео борбу против
Радослава. Радослав се држао
једно време, али је пред моћ
нијим братом морао најпосле
да побегне из Србије, крајем
1233. године“.
Према српским Летописи
ма, „умро је краљ Владислав
без деце“. Међутим, како каже
Руварац „по Троношцу, родила
му је Бугаркиња двоје деце. Из
листина сазнајемо да је краљ
Владислав имао не само кћер
удату за неког кнеза Ђуру, но
да је и сина имао, Дешу (Тешу)
жупана“.
Брак са Бугаркињом Бело
славом обезбедио је Владисла
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

Манастир Милешева
ву престо, али и друге повла
стице. Она која се сматра нај
значајнијом у српском народу
јесте пренос моштију архиепи
скопа Саве у српску земљу.
Пренос моштију светог Саве,
један је од празник а српске
православне цркве који је
посвећен архиепископу. О овом
догађају опширно казује Домен
тијан у Животу светога Саве.
акон изненадне болести,
свети Сава је преминуо у
земљи Бел ославинога
оца. „И би јављено цару за
успеније Преосвећенога да
заповеда где да се сахране
његове свете мошти. А цар
чувши за представљање све
тога прослави Бога који му је
послао света мужа да благо
слови и дом и град његов и
заповеди да дође патријарх са
часним игуманима и са препо
добним оцима и да тако са
великом чашћу сахране мошти
Преосвећенога у рукотворном
му манастиру у Дому светих
Четрдесет Мученика“.
Краљ Владислав, поћи ће
код свог таста како би измолио
пренос стричевих моштију. „И
када су они дошли до града
Трнова, пође господин наш
богољубиви краљ Владислав
ка тасту благоверном цару
Калојовану Асену, и са љуба
вљу и са великом чашћу прими
га цар. А овај хростољубиви
краљ Владислав приступивши
цару, молио је да Преосвеће
нога пренесе у своје отачаство
а цар чувши то, веома му беше
тешко, и уместо љубави, вео
ма се ожалости, не хотећи
одпустити Преосвећенога из
свога града (...) И била је вели
ка распра и многа узбуна због
овога, а овај богољубац краљ
неослабно је стајао и много

Н

Белослава, бугарска принцеза,
мирно је напустила трон. Ни тешка,
немирна времена, нису спречила
Белославу да, за разлику од невер
не Ане, до смрти остане уз свог
мужа
молио цара: ‘О богољупче и
оче мој, цару, прими прозбу
моју, и дај ми Преосвећенога
господина и учитеља и просве
титеља отачаства мојега, и не
врати ме празна у отачаство
моје, и не лиши ме добре наде
и топлога заступника и брзога
помоћника отачаства нашега и
не затвори своје љубазне утро
бе од чеда свога, дај ми да се
нас ит им
доб ром ир ис них
моштију мога Преосвећенога
господина, многољубим их
срцу моме који се у туђини
сасвим одрекао странога све
та, који се по заповести господ
њој од света отуђио, и који се
доброму Богу достојно присво
јио“.
Царево биће, обуз имале су
тескобе, те „рано призвавши
свога зета краља Владислава,
и мада бољари и грађани
његови нису вољели, заповеди
му да узме Преосвећенога и са
радошћу изашавши од цара
рече изабранима својим запо
вест цареву“. Године 1237.
мошти светог Саве, пренете су
у манастир Милешеву, заду
жбину краља Владислава.
Белославин отац, изгубио је
живот 1241. године, а она и
њен муж били су владари
Србије до 1243. Дакле, краљ
Владислав није дуго издржао
на власти после смрти свога

таста и заштитника, бугарског
краља. Две године доцније,
Владислав је морао да падне и
преда краљевску власт свом
најмлађем брату Урошу, тре
ћем сину Стефана Првовенча
ног. Судбина је поновљена.
Владиславу се догодило исто
што и његовом старијем брату
Радославу, после пораза цара
Теодора.
Последње помињање кра
љице Белославе у вези је са
дворском библиотеком. Како
каже Кашанин, краљица Бело
слава, жена свргнутог краља
Владислава, са својим сином
жупаном Десом, пренела је у
ковчезима на чување у Дубров
ник своје благо – двадесет ико
на у сребрном окову, тридесет
рук описних књига, четири
јеванђеља са златним и сребр
ним рељефима на корицама,
огледала, свилену тканину на
којој је златним концем извезе
на фигура Исуса Христа са
ученицима и прозорске завесе
извезене свилом. Белослава,
бугарска принцеза, мирно је
напустила трон. Ни тешка,
немирна временима, нису
спречила Белославу да, за раз
лику од неверне Ане, до смрти
остане уз свог мужа.
(У следећем броју:
Јелена Анжујска, супруга
краља Стефана Уроша I)

СКЛОПИЛИ БРАК: Козлина
Александар и Ивана Милован
чевић.
ДОБИЛИ СИНА: Андија и
Драгана Салаћ - Хртковци,
Иван и Јелена Јовановић Мачванска Митровица, Драган
и Драгана Каблар - Сремска
Митровица, Марко и Биљана
Лукачевић - Вашица, Стеван и
Весна Стојковић - Рума, Радо
слав и Ивана Милинковић Шид, Игор и Александра Турко
- Инђија, Драган Стојанчић и
Неда Кртолица – Стојанчић Инђија, Вања и Александра
Жмура - Беркасово.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Младен и
Јелена Калапош - Сремска
Митровица, Дејан и Зорана
Митрушић - Врдник, Марио и
Слађана Стоисављевић Рума, Бранислав и Марина
Илић - Сремска Митровица,
Недељко и Марија Галијаш Путинци, Дамир и Тамара
Шурјан - Рума, Ђорђе и Еми
лија Зечевић - Кузмин, Богдан
и Маријана Травица - Шид,
Стевица и Марина Лукић Ириг, Александар и Маја Воји
сављевић - Сремска Митрови
ца, Драган и Мирјана Поповић
- Шид, Дамир и Дариа Шили Љуба, Милан и Снежана Вуј
новић - Сибач.
УМРЛИ: Слободан Баљак,
рођ. 1960; Лазар Скорупан,
рођ. 1948; Владо Зец, рођ.
1951; Верица Марицки, рођ.
1947; Драган Филиповић, рођ.
1952; Зоран Видић, рођ. 1961;
Марица Јовановић, рођ. 1949;
Зоран Ђорђевић, рођ. 1962;
Паја Поповић, рођ. 1962; Ста
нислав Францељ, рођ.1932;
Чедо Аћимовић, рођ. 1941;
Ирена Богдановић, рођ. 2000;
Роса Јаковљевић, рођ. 1941;
Теодор Аралица – Ковинчић,
рођ. 1955; Владимир Србља
нин, рођ. 1934; Бисерка Илић,
рођ. 1947; Иван Чолаков, рођ.
1981; Милан Беић, рођ. 1949;
Никола Доронтић, рођ. 1936;
Владислав Харамина, рођ.
1929; Никола Божић, рођ.
1947; Небојша Поповић, рођ.
1956; Милкица Танкосић, рођ.
1955; Радивој Јуришић, рођ.
1936; Јелена Кромпић, рођ.
1951; Живан Достанић, рођ.
1932; Зуза Вестек, рођ. 1934;
Драгољуб Бркић, рођ. 1931;
Радослав Пандурчић, рођ.
1949; Љубица Поповић, рођ.
1952; Бранко Поповић, рођ.
1943; Драгомир Бојадић, рођ.
1933.

RUMA
УМРЛИ: Анка Орловић, рођ.
1935; Љубомир Добросавље
вић, рођ. 1942; Милка Наран
чић, рођ. 1931; Милица Бјело
петровић, рођ. 1924; Вера
Матијевић, рођ. 1935; Драгутин
Соларевић, рођ. 1936; Мира
Шарац, рођ. 1954; Љубинко
Спасојевић, рођ. 1959; Ђуро
Антић, рођ. 1935.
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VREMEPLOV
7. фебруар
1478. Рођен је енглески хума
ниста и државник Томас Мор,
дипломата и лорд - канцелар
Хенрија VIII (1529-32).
1812. Рођен је Чарлс Дикенс,
родоначелник социјалног рома
на, један од најзначајнијих
енглеских писаца („Дејвид
Коперфилд“, „Оливер Твист“,
„Пиквиков клуб“, „Стара про
давница реткости“).
8. фeбруар
1587. Након 19 година заточе
ништва погубљена је шкотска
краљица Мери Стјуарт, због
учешћа у завери за збацивање
с престола енглеске краљице
Елизабете I.
1984. На стадиону „Кошево“ у
Сарајеву у присуству 50.000
гледалаца отворене су 14. зим
ске Олимпијске игре. На првим
олимпијским играма одржаним
у Југославији учествовали су
спортисти из 49 држава, најве
ћи број у историји ЗОИ.
9. фeбруар
1540. У Рудај Филдсу код
Честера у Енглеској одржана
прва коњска трка.
1881. Умро Фјодор Михајлович
Достојевски, један од највећих
руских и светских књижевника.
Утицао на укупну европску и
америчку књижевност, а посеб
но се на њега позивали експре
сионисти у књижевности и егзи
стенцијалисти у филозофији.
10. фебруар
1635. Кардинал Ришеље осно
вао је Француску академију.
1890. Рођен је Борис Пастер
нак, руски књижевник. Писао је
песме, новеле и романе. За
роман „Доктор Живаго“ добио је
1958. године Нобелову награду.
11. фебруар
1752. Отворена је прва болни
ца у Америци, у Пенсилванији.
1993. Ирина Привалова обара
рекорд за жене у трци на 60
метара (6,92 секунде).
12. фeбруар
1809. Рођен је Чарлс Дарвин,
славни енглески природњак и
физиолог, творац материјали
стичке теорије која разјашњава
процес настанка живог света и
последице тог процеса.
1877. Прва вест пренесена је
телефоном из Бостона у
Салем.
13. фебруар
1633. Италијански астроном
Галилео Галилеј стигао је у
Рим за суђење пред Инквизи
цијом због тврдње да се Земља
окреће око Сунца. Осуђен је на
кућни притвор на свом малом
имању недалеко од Фиренце.
Умро је у 77. години живота
изнемогао и слеп, 8. јануара
1642.
1832. У Лондону се први пут
појавила колера.
1959. Барбик а је пуштена у
продају.
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HOROSKOP
ОВАН: Делујете сна
лажљиво и умете да
прид об ијете
неч ије
поверење. Тимски рад
представља сјајну прилику да про
ширите своје сазнање из одређе
них области и да напредујете на
различитим странама. У љубавном
животу имате осећај да неправед
но трпите због нечијег нерасполо
жења или неразумевања. Ваш
однос са вољеном особом све
више подсећа на заједничку игру
надмудривања.

ВАГА: Неке старе везе
и пријатељства, могла
би се испоставити
важна кроз решавање
битних пословних циљева. Ако вам
је већ потребна сагласност шефа,
не би било мудро да га прескочите.
Не прихватате туђе коментаре
здраво за готово. Финансијска
ситуација је добра. Познанство до
кога дође, током ове недеље, пре
ко пријатеља или рођака, могло би
вас убрзано водити у заједнички
живот.

БИК: Делујете активно
и умете да употребите
успешну формулу у
пословању, без обзира
на ситуацију у којој се налазите.
Ако успоставите правилну меру
вредности између својих практич
них циљева и емотивног задовољ
ства очекује вас добитна комбина
ција успеха, љубави и среће.
Потрудите се да делујете довољно
подстицајно на свог партнера.

ШКОРП ИЈ А:
Ове
недеље ћете бити рас
положени романтично.
Ако тражите љубав,
окрените се дружењима с људима
на неким креативним радионицама
или расправама, тамо ћете најве
роватније оно што вам треба.
Наклоњено вам је дружење, а
можда и симпатије с особом стра
ног порекла. Такође бисте могли
отићи на мање путовање у којем
ћете уживати. Кад је у питању
посао припазите на свој темпера
мент.

БЛИЗАНЦИ: Постоје
различита гледишта
међу сарадницима у
реш ав ањ у
нек их
пословних интереса, нови неспо
разуми стварају напету атмосферу
у вашем окружењу. Избегавајте
јавне расправе, пословна надму
дривања или доказивање истине
пред сарадницима који располажу
са већим ауторитетом. Будите
мудри, нема потребе да отворено
причате о својим интимним плано
вима.
РАК: Имате утисак да
се прилике на послов
ној сцени мењају у
позитивном правцу и у
складу са вашим интересима. Због
сукоба различитих интереса, често
наилазите на изненадне проблеме
у сусрету са сарадницима. Вољена
особа неће дозволити да породица
трпи због ваше каријере или вели
ких амбиција које вас међусобно
удаљавају. Усмерите своје страсти
и емоције у правцу заједничке
визије.

СТРЕЛАЦ: Ако падате
с ногу, ове недеље ће
вам и планете бити
наклоњене за одмор и
опуштање уз друштво и вољену
особу. Посветите се себи и својим
потребама, а остале пустите мало
по страни. Тренутно вам је то нај
важније. Права особа ће разумети
да је ово само привремено. Финан
сијски ова недеља није идеална па
ћете морати више пажње посвети
ти трошењу новца.
ЈАРАЦ: Стало вам је
да остварите високо
професионалне стан
дард е,
али
ваш и
сарадници имају другачија мерила
вредности и често мењају страте
гију деловања. У љубавном односу
сачувајте трезвеност духа и мудро
сти, партнер може да вас изненади
на неуг одан начин својим понаша
њем или новом одлуком. Не жели
те да прихватите споредну емотив
ну улогу коју вам неко намењује.

ЛАВ: Потребно је да
прецизније разграни
чите своје пословне
обавезе. Претерана
ангажованост на различитим стра
нама може да проузрокује низ неу
годних ситуација. Немојте дозволи
ти да вам неко намеће напорне
обавезе за које немате довољно
интересовања. Имате осећај да
вам недостаје нечије присуство и
емотивна пажња. На срећу, љубав
на криза се ускоро решава на ваше
задовољство.

ВОДОЛИЈА: Јасно вам
је да претерано експо
нирање или додатни
ризик у пословним
сусретима представљају лош
избор, боље је да следите зацрта
на правила и утврђене критерију
ме. Понекад је тешко предвидети
ток догађаја у ситуацијама када се
сукобљавају пословни интереси.
Не можете да останете равноду
шни, пред особом која вас прово
цира на бурну емотивну реакцију.

ДЕВИЦА: Успех који
сте остварили даје
вам за право да при
метите нове критери
јуме или услове у пословно–
финансијској сарадњи. Делујете
нескромно и умете да претерујете
у својим захтевима. У љубавном
животу очекују вас неки нови али и
интригантни догађаји. Ако сте сло
бодни прате вас интересантни
сусрети. Инспирисани сте за нову
љубавну везу.

РИБЕ: Налазите се у
доброј форми у пози
тивн ом
окруж ењ у.
Добра пословна про
цена представља основни услов за
успешну сарадњу. Пријало би вам
неко краће путовање, промена или
излет у пријатном друштву. Осећа
те унутрашњи немир и потребу да
са емотивне дистанце анализирате
нечије понашање. Будите мирни,
након љубавног затишја очекује
вас изненадна срећа.

Crkveni
kalendar
Среда, 7. фебруар (25. јануар)
Свети Григорије Богослов, Пре
подобни Публије
Четвртак, 8. фебруар
(26. јануар)
Преп од обн и Ксен оф онт
Марија

и

Петак, 9. фебруар (27. јануар)
Пренос моштију Светог Јована
Златоус та
Субота, 10. фебруар
(28. јануар)
Преп. Јефрем Сирин; Преп.
Исак Сирин – Задупшнице
Недеља, 11. фебруар
(29. јануар)
Пренос моштију Св. Игњатија
Богоносца (Месне покладе)
Понедељак, 12. фебруар
(30. јануар)
Света Три Јерарха
Уторак, 13. фебруар
(31. јануар)
Свети бесребреници Кир и
Јован

Пита са хељдом
Састојци: 6 јаја, 7 дл млека, 15
пуних кашика хељдиног брашна,
пола кашичице соде бикарбоне,
соли по укусу, уље, 300 г уситње
ног сира, 1 везица першуна.

Припрема: Умутите јаја, па
додати млеко, брашно и соду
бик арбону. Мутите све док не
добијете смесу мало гушћу од оне
за палачнике. Намажите плех
уљем и у њега нанесите онолико
смесе колико је потребно да се
покрије дно. Тепсију ставите у
рерну и пеците до 5 минута. Када
извадите кору из рерне, поспите
је уситњеним сиром и першуном,
па одозго опет прелијте смесом
од хељдиног брашна, а затим теп
сију вратите у рерну да се кора
пече. Овај поступак понављајте
док не потрошите тесто и сир.
Када се мало запече последњи
слој коре, питу исеците на коцки
це и вратите је у рерну да се пече
док не добије фину боју.

• Пред нашим судовима
одговарају само они
који се ништа не питају.
• Земља је пренасељена,
али одстојање од човека
до човека је све веће.
• Најтеже је доћи до речи
од оних који немају шта
да кажу.
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ОШ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ ШИД

Светосавска
повеља
Основна школа „Бранко
Радичевић“ у Шиду, на
предлог Школске управе
Нови Сад, овогодишњи је
добитник републичке Све
тосавске повеље, најви
шег признања у области
просвете у Републици
Србији.
Свет ос авс ку
награду за допринос обра
зовању директору основне
школе у Шиду Далибору
Фарбашу, као и осталим
појединцима, установама
и компанијама у Србији,
на свечаности у Београду
27. јануара, уручио је
министар просвете Мла
ден Шарчевић. Као обра
зложење за добијање овог
прес тиж ног
приз нањ а
Основној школи „Бранко
Радичевић“ у Шиду, наве
дено је да је у време када
су преовлађивали отпори
према образовању деце
миграната у рад школа,
они преузели улогу лиде
ра у локалној средини и
врло
брзо
постигли
видљиве резултате. Како
је истакнуто, посебно су
посвећ ен и
разв оју
вршњачког учења, мен
торства и демократске
културе. Поводом добија
ња републичке Светосав
ске повеље, у суботу 3.
фебруара у ресторану
„Гурман“ у Шиду, одржана
је проширена свечана сед
ница Наставничког већа
колектива ОШ „Бранк о
Радичевић“.

7. FEBRUAR 2018.

РУМСКА БИБЛИОТЕКА

Промоција награђеног романа

Представљање романа Дарка Суџума

„Триптихон грозоморе“, први
роман Дарка Суџума, предста
вљен је 1. фебруар
 а у Град
ској библиотеци и то је и прва
активност у овој установи у
новој години.
Подсетимо, Дарко Суџум
је освојио награду „Атанасије
Стојковић“ за први роман на
конкурсу Градске библиотеке
за 2016. годину, која је и изда
вач награђеног романа.
Директор Градске библиоте
ке Жељко Стојановић је рекао
да овај роман, као триптихон,
садржи три дела и говори о
три важна периода: први је
иришка куга, други се односи
на страдање у Другом свет
ском рату, а трећи је савре
мени период и везан је за
бомбардовање земље 1999.
године.
– То је роман хроника који
је тешко писати, да је аутор
остао и само на првом делу,
било би то довољно за добар

роман. Тај први део, у складу
са годинама на које се односи
(1795. година) писан је арха
ичним језиком, како се тада
говорило. Кроз цео роман се
провлачи један дуд и једна
кафана „Три Сремца“ и око
њега се плету људске судбине
– рекао је Стојановић.
Тодор Бјелкић, песник и
новинар, члан жирија за доде
лу награде „Атанасије Стојко
вић“ је указао да је основна
вредност награђеног романа
што обухвата и слика нас, наш
карактер и судбине.
– Главни јунак је један дуд
око кога се много тога догађа
и плету људске судбине, а за
Сремце је дуд свето дрво, као
за Словене храст или липа –
рекао је Бјелкић.
Аутор романа је изјавио да
је желео да крене од неког
симбола и определио се за
дрво и то дуд.
- Познато је да је још Мари

ја Терезија наредила да се у
Срему засади доста дудова.
Иза историјске позорнице и
поменуте три грозоморе фокус
је на унутрашњем животу јуна
ка и како ће те пошасти успети
да превазиђу – рекао је аутор
Дарко Суџум и додао да је
први део романа писан како се
тада и говорило, језиком Доси
теја Обрадовића и да је ишчи
тавао доста његових дела.
– Желео сам да покажем
пролазност живота и свега
оног што људске руке и ум
стварају, све њих је надживео
један дуд – закључио је Дарко
Суџум.
Роман „Триптихон грозо
море“, на почетку има испод
наслова натпис да је то хро
ника о рођењу и смрти једног
дудовог дрвета од лета 1788.
до 1999. године и о сенкама
које су, под њим што сазреше
и свануше, сведочиле о грозо
мори.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обележен
Дан Библиотеке

Б

иблиотекa
„Глигорије
Возаровић“ из Срем
ске Митровице прошлог
понедељка, 5. фебруара обе
лежила је 152 године постоја
ња.
Рођендану Библиотеке су
присуствовали представници
локалне самоуправе, библио
текари из Срема као и дирек
тори јавних установа.
Поред презентације о раду
Библиотеке, подељене су
и захвалнице највернијим
читаоцима, донаторима књи
га као и школама са којима
Библиотека успешно сарађу

је. Захвалницу за највернијег
читаоц
 а са дечијег одељења
примила је Маша Беловић,
док је највернији читалац оде
љења за одрасле Наташа
Ракић.
- С обзиром на то да је
библиотека културна установа
њен рад се базира на привла
чењу нових читалаца. Прошле
године смо себи задали да
програми у оквиру библиоте
ке буду што разноврснији и да
обухватају књижевност, ликов
ну и музичку уметност. Поред
тога дали смо себи још један
задатак, а то је да обезбеди

Обележавање Дана митровачке библиотеке

мо програме и за млађе и за
старије читаоце. У томе смо
и успели јер током године ми
организујемо 240 културних
догађаја у библиотеци. Мла
ђи представници библиотеке
су освојили значајне награде
на литерарним и ликовним
секцијама као и на Међуна
родном фестивалу културног

стваралаштва у Лазаревцу.
Издали смо једну дечију књи
гу као и једно озбиљно фило
зофско дело Дарка Марковца
– рекао је директор Библиоте
ке Рајко Секулић.
У даљи рад Библиотеке ће
се укључити и познати хор
Сирмијум канторум.
А. Димић
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СПОРТ

САВАТЕ БОКС КЛУБ РУМА

Три злата у Будимпешти

Успешни и у Будимпешти

Н

а Светском купу у саватеу који је
одржан 27. јануара у Будимпе
шти такмичари из Савате бокс
клуба Рума су освојили три златне,
као и по једну сребрну и бронзану
медаљу.
Златна одличја су освојили кадет
Петар Јованов, у категорији до 55
килограма, јуниор Марко Видаковић у
категорији до 80 килограма и Јована
Kасап, кадеткиња у категорији до 60
килограма.
Сребрна медаља је припала Нико
лини Kасап, а бронзана Kрсти Јанко
вићу.

- Ово је велики успех, поготово ако
имамо у виду да је почетак године и
нисмо имали средстава да дођемо
дан раније и преспавамо у Будимпе
шти као остали. Рано смо кренули на
пут, а чим смо дошли морали смо да
почнемо са такмичењем. Упркос умо
ру ови млади људи су били изузетни
и остварили су одличан резултат. То
доказује да њихови успеси у прошлој
години нису били случајни и да наш
клуб није без разлога био најуспешни
ји клуб Савате савеза Србије у про
шлој години – истиче Миодраг Ракић,
тренер и председник СБК Рума. С. Џ.

ОДБОЈКА

Визура победила
Црвену звезду

В

изура Рума уписала је победу
над одбојкашицама београд
ске Црвене звезде, у дербију
14. кола Супер лиге Србије, који је 30.
јануара одигран пред домаћом, рум
ском публиком.
После квалитетне игре и пет одигра
них сетова одбојкашице Визуре су сла
виле победу резултатом 3:2.
Меч је одигран пред око 600 гледа
лаца, а румска публика је са трибина

Дерби у Руми

дала велику подршку најбољим срп
ским одбојкашицама.
Најефикаснија у победничкој екипи
је била Сара Лозо, заменица капитена
Визуре, која је честитала својим саи
грачицама на борбености и великој
жељи да победе, а захвалила се рум
ској публици на пруженој подршци и
позвала их да их и даље прате и подр
жавају на свим мечевима које играју у
румској Хали спортова.
С. Џ.
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РУМСКА ГИМНАЗИЈА

Првакиње у рукомету

Ученице румске Гимназије „Стеван
Пузић“ су се, као школске државне прваки
ње у рукомету, пласирале на Светско
школско првенство. Ово првенство ће бити
одржано у Дохи, главном граду Катара, од
21. фебруар
 а до 1. марта.
Наиме, рукометашице румске Гимназије
– које тренира Вера Милованчевић, про
фесорка физичког васпитања – су уче
ствовале на републичком такмичењу
школског спорта које је средином децем
бра прошле године одржано у Лесковцу.
Оне су на том такмичењу приказале
добру игру и заслужено дошле до финала
где су играле са рукометашицама – сред
њошколкама из Лебана.
Од њих су изгубиле резултатом 20:17 и
тако заузеле друго место којим су, такође,
биле изузетно задовољне.
Међутим, крајем јануара у румску Гим
назију је стигло обавештење да је рукомет
на екипа из Лебана дисквалификована,
будући да су у њој играле и девојке које су
већ студенткиње, те да румске гимназијал
ке – ученице од првог до трећег разреда постају школске државне првакиње.
Уједно, тако су стекле право да, као
државне првакиње, представљају Србију у
рукомету на Светском школском првен
ству.
С. Џ.

КАРАТЕ

И девојчицама
занимљив
На територији општине Стара Пазова
функционише четири карате клуба од којих
су два у Новој Пазови и по један у Старој
Пазови и Старим Бановцима. Судећи по
броју деце која тренирају карате, интересо
вање за борилачким вештинама влада како
међу дечацима, тако и међу девојчицама.
Осамдесеторо чланова вредно тренира у
Карате клубу „Фронт“ у Старој Пазови.
Подељени су по групама према узрасту и
дисциплини за коју су се одлучили, док их
родитељи верно подржавају у томе. Судећи
по тренингу којем смо присуствовали, деца
већ од раног узраста тренирају, учествују
на разним такмичењима и освајају вредне
награде. Да деца имају вишеструку користи
од овог спорта потврђују и њихови родите
љи, али и четири тренера која раде у поме
нутом клубу. Репрезентација Србије међу
којима су и чланови овог карате клуба кра
јем јануара у Крагујевцу била је на завр
шним припремама уочи Првенства Европе
за кадете, јуниоре и млађе сениоре које ће
се одржати почетком фебруара у руском
граду Сочи.
С. С.
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СЛИКАР ЈАН АГАРСКИ

Уметник снажног колорита

К

рај 2017. године донео је академ
ском сликару Јану Агарском из
Старе Пазове још једну награду.
На Бијеналу словачких академских сли
кара у Србији освојио је награду „Карол
Милослав Лехотски“.
Бијенале словачких уметника у Срби
ји једна је од значајнијих ликовних мани
фестација Словака у Војводини. Учесни
ци су академски сликари, графичари и
вајара, чланови професионалних ликов
них удружења Војводине и Србије. Орга
низује се сваке друге године у Бачком
Петровцу у Галерији „Зузане Медвеђ“.
Свечано отварање 14. Бијенала словач
ких ликовних уметника било је полови
ном децембра када је Јан Агарски при
мио награду „Карло Милослав Лехотски“
за најбољу изложбу последње две годи
не.
- Бијенале је уствари смотра актуел
ног ликовног стваралаштва Словака у
Србији. Ја сам награду примио за само
сталну изложбу која је била половином
прошле године у галерији Центра за кул
туру у Старој Пазови. Поносам сам што
сам добио ову награду на бијеналу где
учествујем редовно - каже Јан Агарски.

Вама ово није прва награда на овој
манифестацији?
- Управо тако, није то прва награда, јер
сам 2007 године добио откупну награду
Националног савета Словака за рад под
називом „Моровиђ“ рађену комбинова
ном техником.
Бијенале је специфично и по томе
што се поред изложбе и доделе награ
да организује и ликовно саветовање.
- Ово десето саветовање било је сво

јеврсна ретроспектива догађаја у оквиру
ликовног живота словачких професио
налних уметника. Ја сам као председник
Комисије за ликовну активност Одбора
за културу Национ
 алног савета предста
вио пројекат малих ликовних форми на
папиру Корени, који траје већ три годи
не. Уметници се представљају радовима
разних техника на папиру А4 формата.
Заступљени су цртежи, колажи, графи
ка, фотографије, комбинована техника.
Ове године планирам да наставим са
овим пројектом. Биће то Корени 4, а пла
нирам да додам и скулптуру.
Врло интересантан пројекат, изло
жбу Корени 3 видели су и Старопа
зовчани.
- Не само Пазовчани већ и љубитељи
ликовне уметности у Сремској Митро
вици у Музеју Срема, јер је изложба
била путујућа. Прве две изложбе биле
су само у Новом Саду у Галерији „Рајко
Мамузић“.
Ви сте један од седам уметника који
су били оснивачи галерије у Старој
Пазови. Колико пута сте излагали у
овој галерији?
- Јако сам поносан што сам један од
оснивача галерије у Старој Пазови, јер
Стара Пазова треба да има галерију. Ја
сам излагао те 2003. године, била је то
колективна изложба као и 2013. прили
ком десете годишњице и на још једној
заједничкој изложби крајем прошле и
почетком ове године. Самосталне изло
жбе сам имао 2004. године, били су то
цртежи и половином прошле године
биле су то слике прилагођене простору
галерије.

Поред споменутих награда ви сте
носилац и награде на Сремском сало
ну 1996. и две године касније награда
Галерије „Лазар Возаревић“ у Срем
ској Митровици. Радите као професор
у две основне школе у Старој Пазови,
где такође имате значајне резултате у
раду са децом.
- Споменуо бих неке прошлогодишње
резултате. У организацији Универзитета
„Матеја Бела“ у Банској Бистрици и Мето
дистичког центра за Словаке у дијаспо
ри у Словачкој на конкурсу „Фотографи
је и кратког филма“ ученика словачких
школа у иностранству, Основна школа
„Херој Јанко Чмелик“ добила је награде.
У категорији „Кратки филм и анимација“
прву награду освојио је Андреј Симен
дић ученик шестог разреда, а у катего
рији „Фотографија“ друго место освојила
је ученица седмог разреда Ивона Катић.
На Републичкој смотри ученичких радо
ва „Уметност на и из папира“ треће место
су освојиле ученице Андреа Туран и Леа
Хребик за заједнички рад скулптуре. На
манифестацији „18 Маковица“ у Бачком
Петровцу у новембру је неколико учени
ка радило у три радионице, графичкој,
сликарској и за скулптуре, треће место
у графичкој радионици припало је Ели
Балаж, а у радионици за скулптуре тако
ђе треће место освојиле су Дејна Домо
њи и Јана Јашо. Учествовали смо и на
Међународној изложби ученичких радова
и Дечјој колонији у Новом Саду и у Ста
рим Бановцима. Такође бих рекао да
сам добио и диплому и новчану награду
Општине Стара Пазова, која је награди
ла и ученике који су освојили прво, друго
или треће место на републичким и међу
народним конкурсима.  Ана Симоновић

