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Епидемиолошка
ситуација
стабилна
З

бог епидемиолошке ситуације
на територији Републике Србије од почетка октобра 2017.
године, уведен је пооштрен надзор
над малим богињама на територији
Сремског округа.
Према подацима из Завода за јавно здравље у Сремској Митровици
је закључно са 20. фебруаром 2018.
године на територији Сремског округа регистровано укупно десет случајева малих богиња од којих је девет
потврђено у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак “. На
територији општине Рума је пријављена породична епидемија малих
богиња са три оболеле особе. На
територији Сремског округа регистровани су појединачни случајеви
оболевања од малих богиња и то на
територији општине Рума два случаја и на територији општине Сремска
Митровица два случаја, као и код
здравствених радника запослених
у здравственим установама у Београду са територија општина Рума,
Инђија и Стара Пазова. Оболели су
одрасле особе за које се не зна јесу
ли примиле вакцину против малих
богиња као и једна десетомесечна
беба непознатог вакциналног статуса. Особе са којима су оболели

Мале богиње су
изразито заразно
обољење које се лако
преноси са оболеле
на осетљиву особу.
Вакцинација је
неопходна да би
се ширење ове
појаве спречило,
рекла је докторка
Јасмина Јандрић
Кочић

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

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

Др Јасмина Јандрић Кочић

остварили контакт у периоду заразности су под здравственим надзором. У складу са предложеним
мерама Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“
на територији Србије као и Сремског
округа се интензивно спроводи вакцинација свих невакцинисаниих особа узраста навршених 12 месеци до
навршених 14 година.
- Мале богиње су изразито заразно обољење које се лако преноси са оболеле на осетљиву особу.
Вакцинација је неопходна да би
се ширење ове појаве спречило.
Број оних који оболевају од грипа и
респираторних инфекција је и даље
на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период а регистроване стопе
оболевања од грипа и респираторних инфекција су ниже од забележених у односу на претходну недељу. Да би се спречило добијање
респираторних инфекција потребно
је заштити се на адекватан начин.
Хигијена руку, исхрана богата витаминима, редовно проветравање
просторија, чишћење, усисавање
простора и предмета које свакодневно користимо – рекла је докторка Јасмина Јандрић Кочић.
А. Димић
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Крлежа у Митровици

О

ткако смо се разишли са „браћом“ Хрватима, ретко
имам прилике да се сусрећем са Мирославом
Крлежом, кога сам имао среће да упознам
захваљујући школској лектири из времена Југославије.
Нема га ни на те-веу, у библиотекама се могу наћи тек
полуисцепани и замашћени рестлови некадашње обавезне
школске лектире, а издавачи који се такмиче за тираж на
киосцима радије бирају неке јуродиве ликове из миљеа
дежурних мудросера.
Митровачко Позориште направило је прошлог четвртка,
22. фебруара запажен репертоарски искорак, организујући
гостовање београдског ансамбла који је демантовао моју
грешну мисао да представе „за два глумца и три столице“
морају бити нужно недовољне за прави позоришни
доживљај.Митровчани су имали задовољство да на даскама
свог позоришта гледају Крлежину култну драму „У агонији“, у
независној продукцији „Беоарта“, у режији Ане Ђорђевић.
Три одлична глумца – Марија Вицковић, Радован Вујовић и
Бранко Цвејић, играју Крлежу тако да се може заиста
уживати у разбарушеном, али прецизном и истанчаном
богатом вербалном спектру великог писца. Ономе ко је
икада читао или гледао Мирослава Крлежу, јасно је о чему
говорим и сматрам да нема потребе објашњавати да је вода
мокра. Хтео сам, овом приликом о нечем другом...

Иако је аплауз након представе био довољно дуг, као
што и приличи, није се могло сакрити да сала није баш
била дупке пуна, као кад гостују представе које се више
труде да целом доживљају дају известан естрадни шмек.
Да ли то Митровица више нема тзв. „елиту“, или тзв.
„елита“ из неког разлога више не одлази у позориште?
Мада, руку на срце, коме треба још тај цинични Хрват, који
оштро сецира стање у друштву, скидајући са његове
образине лажни гламур извештаченог „грађанства“, коме је
на жалост, тек пре неки дан отпао реп у цивилизацијском
смислу. То је суштина Крлежине критике и зато га
подједнако не воле ни Хрвати, ни Срби. Наша позоришна
(театарска такође) публика још увек највише воли оне
ликове који знају да одиграју представу на наручене ноте,
типа „Глумац, ајде кажи нешто смешно!“. Те вечери,
пролазећи кроз град на путу до Позоришта, срео сам многе
уважене Митровчане који за себе воле да кажу да
припадају културној елити, ма шта под тим они
подразумевали.
ој лични утисак да би добар део такве „елите“
радије отишао на бесплатни Томпсонов концерт
него да гледају Глембајеве. Ваљда зато што у
Глембајевиума има толико тога што личи на њих. Као и код
Томпсона уосталом...
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ЛИЦИТАЦИЈА У ШИДУ

Интересовање за веће парцеле

У

сали Скупштине Општи
не Шид у понедељак
26. фебруара, почело
је тродневно јавно надмета
ње за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног
земљишта у државној сво
јини. Првог дана јавног над
метања, пољопривредници
са подручја шидске општине
лицитирали су за земљиште
у К.О. Адашевци, Бачинци,
Беркасово, Батровци и Бин
гула:
- У програму за 2017. годину
су надметања за катастарске
општине Адашевци, Бингула,
Бачинци, Батровци и Берка
сово. Прве две понуде, пре
шле су почетну цену и оне
износе скоро 50.000 динара.
Очекујемо да ће и остала
јавна надметања такође пре
вазићи почетну цену. У над
метању за Беркасово имамо
два понуђача, за земљиште у
Бачинцима једног понуђача, у
Батровцима имамо понуђаче
за сва јавна надметања, док
за Бингулу немамо ниједног
заинтересованог понуђача. С
обзиром на понуђену количи
ну земљишта од 812 хектара,
у коју је уврштен и део про
грама из 2015. године, могу
рећи да је заинтересованост
што се тиче ових већих парце

Чланови комисије за лицитацију

Бранко Митровић

ла велика. Мислим да ће све
веће парцеле које су у ком
плексима и које превазилазе
мање површине испод једног
хектара, бити излицитиране
- истакао је председник коми
сије за лицитацију Општине

Шид Дејан Вученовић.
Поред земљишта у наве
деним катастарским општи
нама, другог и трећег дана
јавног надметања, пољопри
вредници из шидске општине
лицитирали су за земљиште у
Вашици, Вишњићеву, Гибар
цу, Ердевику, Ђипши, Јаме
ни, Кукујевцима, Моловину,
Моровићу, Привиној Глави,
Соту и Шиду.
Међу понуђачима на лици
тацију је изашао и Бранко
Митровић из Беркасова, који
је био заинтересован за мању
површину земљишта:

- Дошао сам да излицити
рам око 57 ари земље. Не
бих ни дошао да се тај део
земљишта не налази непо
средно поред мог ланца
земљишта, па сам хтео да
проширим ту обрадиву повр
шину, а веће површине ме не
интересују. Почетна цена тог
земљишта које мене интере
сује, износи 25.000 динара по
хектару. То је нека трећа кла
са земље и налази се у „шпи
цу“, али мислим да цена није
тако велика и ако буде већи
износ, ја ћу одустати - каже
Бранко.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ШИД

Привремена управа у селима

Ч

ланови Општинског већа Општине
Шид су на седници која је одржана
21. фебруара, између осталих
тачака дневног реда, усвојили извештаје
о раду као и планове рада месних зајед
ница за ову годину. Такође, једна од бит
них тачака дневног реда, како је на кон
ференцији за новинаре истакао члан
Општинског већа Драган Гутић, односи
ла се на годишњу одлуку о ангажовању
екстерног ревизора.
- Тај посао се одрађује заједно са
Државном ревизорском институцијом и
у том смислу ће бити реализован и ове
године код нас. Такође усвојили смо и
измену одлуке о локалним администра
тивним таксама у којој је један део такси
промењен, а оне се односе на регулиса
ње конверзије земљишта. Дошло је и до
измена у Савету за здравље Општине
Шид у којем је један део чланова разре
шен, а именовани су нови чланови.
Дошло је до промена и код Савета за
запошљавање Општине Шид где су
такође извршене одређене измене истакао је Гутић.
У месним заједницама у шидској
општини именована су и образована

привремена тела која ће вршити ту
функцију до избора нових савета месних
заједница.
- Сви извештаји о раду и програми
рада месних заједница за 2018. годину
су једногласно усвојени. Није било диле
ме у томе и сви извештаји ће бити унети
у завршни рачун, а њихови планови
рада у нову одлуку о буџету која важи од
1. јануара 2018. године. Познато је да
нам предстоје нови избори за савете
месних заједница, тако да смо на седни
ци донели предлоге решења за привре
мена тела у месним заједницама који ће
бити задужени за организацију избора,
изузев месне заједнице Вишњићево где
мандат савета још увек није истекао рекао је Гутић.
Од стране Одељења за инфраструк
туру Општине Шид било је неколико
предлога који ће бити прослеђени над
лежној комисији за располагање непо
кретностима у јавној својини. Један од
разматраних захтева на седници одно
сио се на одобрење финансијских сред
става предшколској установи „Јелица
Станивуковић Шиља“ ради наставк а
учешћа у реализацији пројекта „Унапре

ђивање мера популационе политике
јединица локалне самоуправе у Репу
блици Србији“. Ради се о ангажовању
пет васпитача у периоду од 1. марта до
30. јуна текуће године. Пројекат ће бити
подржан од стране локалне самоуправе.
Део финансијских средстава биће обез
беђен из општинског буџета а део из
других извора. Усвојена је и измена
одлуке у остваривању права у области
социјалне заштите.
Пред члановима Општинског већа
нашао се и предлог програма достављен
од стране инспекцијских органа, а који се
односи на смањење напуштених паса и
мачака на територији шидске општине.
Предлог тог решења је усвојен и након
извесне процедуре, како је речено на
конференцији, јавност ће бити упозната
са детаљима усвојеног програма.
Ускоро ће према речима Гутића, бити
објављено јавно обавештење ради
доставе годишњих програма и посебних
програма из области спорта за 2019.
годину. Сви спортски клубови су у обаве
зи да до 20. априла Спортском савезу
Општине Шид доставе планове и про
граме рада за 2019. годину.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
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НОВИ ИНВЕСТИТОР СТИГАО У ИНЂИЈУ

Комшијска сарадња
отвара 50 радних места

Н

ови инвеститор стигао је у Инђију
из комшијске Нове Пазове. У
питању је компанија „Прича кете
ринг“ која је купила земљиште површи
не 2,3 хектара у индустријској зони.
Уговор о куповини земљишта потписа
ли су у уторак, 20. фебруара председ
ник Општине Инђија Владимир Гак и
представници поменуте компаније.
- Општина Инђија отуђила је земљи
ште из јавне својине вредности 12,7
милиона динара, што је директан при
ход за нашу локалну самоуправу, а
оно што је још значајније, јесте чиње
ница да ћемо у првој фази запослити
50 радника - истакао је председник
Општине Инђија и додао:
- Дугорочно гледано ми смо за Инђи
ју направили нешто што је далеко
више од овог износа који сам поменуо,
јер на 50-так радника, који ће бити
запослени код овог инвеститора, моћи
ћемо у будућности да рачунамо и на
приход од пореза на зараде и пореза
на имовину.
Изградња објекта површине 1000
квадратних метара требала би да поч
не до краја године, најављују инвести
тори из Нове Пазове. Компанија „При
ча кетеринг“ бави се индустријским
кетерингом и у логистичком центру у
Инђији спремаће се преко 200 оброка
различитих нутритивних вредности.
- Због добре сарадње са Општином
Инђија и препознатим привредним
потенцијалом, успели смо да се дого
воримо и добијемо добре услове. Још
увек радимо на пројекту и сигуран сам
да ћемо пред крај 2018. године старто
вати са радовима на изградњи нашег
логистичког центра - истакао је Марко

Председник Гак са представницима компаније „Прича кетеринг“

Крајишник, директор компаније „Прича
кетеринг“ и додао да би изградња
логистичког центра у Инђији требала
да учврсти позиције компаније на
тржишту.
- За почетак ћемо отворити 50 рад
них места а надам се да ће тај број
врло брзо бити много већи. Верујем да
ћемо имати нових инвестиција а самим
тим и нових клијената, што би треба
ло да утиче на проширење капаците
та. На нашим просторима не постоји
оваква врста организовања посла,
тако да ћемо из Инђије снабдевати све
наше пословне јединице у земљи рекао је Крајишник.

Председник Општине Инђија Влади
мир Гак још једном је подсетио да та
локална самоуправа чини максималне
напоре како би се што већи број инве
ститора определио за долазак у инду
стријску зону која је у претходне две
године уређена по највишим стандар
дима.
- Наша намера је да Инђија буде по
мери сваком инвеститора и мислим да
смо на правом путу - рекао је Гак и
додао да му је највеће задовољство
када неко од домаћих привредника
инвестира и тиме директно утиче на
јачање привреде.

М. Ђ.

ВОДОВОД У ЧОРТАНОВЦИМА

Настављају се прикључења на мрежу

У

наредних неколико дана биће
расписана јавна набавка за
куповину унифицираних шахто
ва који ће бити постављени на неко
лико локација у Чортановцима. У
питању је само део планираних радо
ва предвиђених пројектом изградње
водоводне мреже у том селу инђијске
општине. Како је истакао Драгољуб
Трифуновић, директор инђијског ЈКП
„Водовод и канализација“ на послед
њем састанку Система 48 одржаном у
петак, 23. фебруар
 а у питању је део
завршних радова.
- Остаје нам да у наредних неколи
ко дана извршимо дезинфекцију дела
водоводне мреже која је изграђена

у оквиру друге и треће етапе. Када
добијемо исправан резултат воде,
наставићемо са прикључењима дома
ћинстава на водоводну мрежу - каже
Трифуновић и додаје да се пријавило
око 50 власника објеката који су заин
тересовани да убудуће користе град
ску воду.
- Свим заинтересованим лицима
омогућићемо да у Чортановцима пот
пишу уговор, јер ће наши запослени
боравити одређеним данима у про
сторијама Месне канцеларије. Цена
прикључка остаје иста, 52.200 динара
и омогућено је плаћање у 12 месечних
рата - каже директор инђијског „Водо
вода“.
М. Ђ.

Драгољуб Трифуновић
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Заштита деце
од насиља
Општина Инђија потписала
је Протокол о међусекторској
сарадњи на превенцији и
заштити деце од насиља, зло
стављања и занемаривања у
који су укључени Центар за
социјални рад, полиција и све
васпитно –о бразовне устано
ве. Споразум се односи на
заштиту деце у свим средина
ма у породици, у установама
где деца бораве у краћем и
дужем периоду, на улици,
спортским, забавним или дру
гим догађајима, у дигиталном
простору и другим местима где
се деца налазе.
Како истиче Жељка Годић
Аврам ов ић,
директ ор иц а
инђијског Центра за социјални
рад у споразуму су дефиниса
не улоге свих институција.
- Веома је важно да се наси
ље одмах пријави и по службе
ној дужности одмах реагују
педагошко - психолошке слу
жбе у складу са својим прото
колима - истакла је Годић
Аврамовић.

Лични пратиоц
и
Пројекат „Лични пратиоци“
који реализују Центар за соци
јални рад „Дунав“ и Општина
Инђија финансира се из ИПА
фонда Европске уније и већ
неколико месеци уназад пока
зао се као веома успешан,
што потврђују надлежни али и
родитељи деце са сметњама у
развоју. Реализација пројекта
почела је у новембру прошле
године када је ангажовано 15
лиценцираних личних прати
лаца који су, неколико месеци
раније, прошли акредитовану
обуку.
- Сваки дан четворо личних
пратилаца са децом одлази
у Нови Сад, у ШОСО „Милан
Петровић“. Четворо путује у
Стару Пазову, у ШОСО „Антон
Скала“, док осталих седам лич
них пратилаца, од куће до шко
ле и назад одлазе са децом која
похађају наставу у образовним
установама на територији наше
општине- истакла је директо
рица Центра за социјални рад
Жељка Годић Аврамовић.
Средства за реализаци
ју пројекта „Лични пратиоци“
обезбеђена су до краја јануара
2019. године.
- Водили смо рачуна о томе
да сваки лични пратилац одго
вара детету са којим борави
сваког дана. Прво су се упозна
ли са родитељима, затим и са
децом и мислим да смо успели
да направимо праве комбина
ције- каже директорица инђиј
ског Центра за социјални рад.
М.Ђ.
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ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ПОСЕТИЛА ЗАГРЕБ

Дан државности
у амбасади Србије

Председник Гак у посети амбасади Србије у Хрватској

Д

елегација
општине
Инђија
предвођена
председником Влади
миром Гаком присуствовала
је у четвртак, 15. фебруар
а
свечаности
обележавања
Дана државности Републике
Србије у Загребу. На позив
Мире Николић, амбасадор
ке Србије у Хрватској, на до
сада најпосећенијем и нај
боље организованом скупу
поред инђијске делегаци
је, присуствовали су број
ни чланови дипломатског
кора, војни аташеи, чланови
владе Хрватске, привред
ни субјекти, градоначелник
Загреба, представници срп
ских политичких странака и
невладиних организација у
Хрватској, свештенство Срп
ске православне, Римока
толичке цркве и Исламске
заједнице.

Присутни амбасадори из
различитих европских зема
ља били су заинтересовани
за Инђију и шта као повољна
привредна дестинација ова
сремска локална самоупра
ва може да понуди потенци
јалним инвеститорима. Међу
заинтересованим инвести
торима било је и хрватских,
а неки од њих изразили су
жељу да посете Инђију и
ближе се упознају са могућ
ностима инвестирања.
Прва хрватска компанија
која је изразила конкретну
жељу за улагање у општину
Инђија је загребачки „Алтпро“
која се бави производњом и
развојем сигнално-сигурно
сне опреме за железничка
возила и инфраструктуру.
Председник Владимир Гак
имао је прилику да разговара
са директором поменуте ком

Инвеститор из Хрватске заинтересован за улагање у Инђију

паније Звонимиром Видуком
о могућностима улагања ове
компаније у Инђију. Као један
од циљева, Видука је иста
као ширење производних
капацитета у Србији и осва
јање нових тржишта. Руко
водство компаније изразило
је жељу да посети општину
Инђија како би се на лицу
места уверили о свим пред
ностима које српска општина
нуди заинтересованим инве
ститорима.
- Потпуно опремљена
индустријска зона и повољан
географски положај издваја
ју Инђију као најбоље место
за улагање у Србији. Додат
на повољност је то што у
пречнику од 50 километара
живи преко три милиона ста
новника, што представља
неисцрпан извор радне сна
ге свих профила- истакао је
Владимир Гак, председник
Општине Инђија у разговору
са хрватским инвеститором.
Током боравка у Загребу
Гак се сусрео и са српским
политичким организацијама
и удружењима који делују
у Хрватској. Они су још јед
ном указали на тежак поло
жај српске заједнице као и са
којим се све изазовима сва
кодневно суочавају. Општина
Инђија била је једина локал
на самоуправа у Србији која
је добила позив од амбасаде
у Хрватској и чија је делега
ција присуствовала обележа
вању државног празника.
М. Ђ.
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ОПШТИНА ИНЂИЈА НА 40. САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

Богата летња туристичка понуда

Т

уристичка организација општи
не Инђија представила је своју
понуду заједнички са свим срем
ским локалним самоуправама у окви
ру штанда Туристичке организације
Војводине од 22. до 25. фебруар
 а на
40. Међународном сајму туризма у
Београду. Овогодишња, заједничка
тема било је „Лето у Срему“, те је и
инђијска Туристичка организација у
својој понуди издвојила најатрактив
није дестинације.
Маја Бошњак, директорица ТО
општине Инђија истакла је да су акце
нат ставили на уживање у природи и
природним лепотама - обали Дунава,
гастрономији, рибљим чардама, вина
ријама и салашима.
- Промовишемо и манифестације
које су у нашој општини бројне током
летњег периода. У првом плану су
излети који подразумевају вожњу бро
дићима до ушћа Тисе у Дунав, посе
та Крчединској ади, авантуристички
излети кроз Чортановце, једини део
Националног парка Фрушка гора који
излази на Дунав - истакла је Бошњак
и додала да су задовољни интере
совањем које су показали посетиоци

Maja Бошњак и Слађана Судар из ТО општине Инђија (фото Михаило Берчек)

Сајма туризма у Београду.
-Посетиоцима је локација наше
општине веома интересантна. Нала
зимо се између Београда и Новог
Сада који важе за два највећа тури
стичка тржишта у овом делу Србије.
У смислу неког излетничког туризма
јесмо јако атрактивна дестинација јер
људи могу, уз веома мало напора, да

проведу леп дан далеко од урбане
средине и у прелепој природи, што је
најважније - каже директорица Тури
стичке организације општине Инђија
и истиче на крају да су за овогодишњи
Сајам туризма израдили нови пропа
гандни материјал где су издвојили нај
атрактивније из летње понуде.

М. Ђ.

НОВИ СЛАНКАМЕН

Поклон за сеоску амбуланту

З

емљорадничка задру
га „Воћар Сланкамен“
у четвртак, 22. фебру
ара поклонила је амбулан
ти у Новом Сланк амену
интернистички сто и инха
латор у оквиру акције опре
мања здравствених устано

ва на територији општине
Инђија. Доктор Јово Кома
зец, директор инђијског
Дома здравља „Др Мило
рад Мика Павловић“ захва
лио се задругарима на
донацији која ће доста уна
предити рад и квалитет

услуга у сеоској амбуланти.
- Донација има посебну
вредност јер су се задруга
ри одрекли дела својих
зарада како би помогли
нама и пацијентима који
користе услуге амбуланте у
Новом Сланкамену. На овај

Интернистички сто и инхалатор донација ЗЗ „Воћар Сланкамен“

начин показали су изузетну
хуманост и људскост - иста
као је Комазец.
Донацију представницима
Дома здравља уручио је
Никола Котарац, директор
Земљор адн ичк е задруге
„Воћар Сланкамен“ из Новог
Сланкамена који је рекао да
су веома срећни што могу
да помогну онима којима је
то неопходно.
- Ми ћемо и даље у скла
ду са могућностима помага
ти свом селу и људима који
ма у њему живе, а којима је
помоћ неопходна - каже
Котарац додајући да се
нада да ће следећа донаци
ја бити много веће вредно
сти.
Прилик ом потписивања
уговора о донацији, шеф
Кабинета општине Инђија
Немања Милојевић рекао је
да локална самоуправа
планира да прошири акцију
и на остале амбуланте, а
све у циљу побољшања
здравствене неге и заштите
грађана.
М.Ђ.
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ИРИГ

Пољопривредницима
подељена 44 телета

Председник Општине Стеван Казимировић

У

циљу повећања сточ
ног фонда и расног
састава грла, иришка
општина је у марту 2012.
године по конкурсу за доде
лу квалитетних приплодних
јуница расподелила 250
приплодних јуница.
До краја поменутог про
јекта, а то је децембар про
шле године, 23 грла су, због
неплодности, преведена у
статус товних грла, док је
број квалитетних приплод
них јуница износио 225.
Услов је био да они који су
добили ова грла уступе жен
ско теле за даљу поделу, те
су тако 23. фебруар
 а пот

Иришки пољопривредници

писани уговори са 44 пољо
привредника који су добили
по једно женско теле.
– Процењујемо да је про
сечно свака јуница додеље
на на конкурсу од пре шест
година отелила по три теле
та, што значи да је сточни
фонд увећан за нових око
800 грла сименталске расе.
То је свакако добар резул
тат када је реч о омасовље
њу нашег сточног фонда.
Настојаћемо и у наредном
периоду да на овај начин
што више људи повећа број
својих грла и то квалитетних
– рекао је на потписивању
уговора Стеван Казимиро

Јосип Сич са добијеним телетом

вић, председник иришке
општине.
Федор Пушић, директор
Агенције за рурални развој
Ириг истакао је да је овај
петогодишњи циклус успе
шно спроведен.
– Више од 90 процена
та јуница је опстало, а исто
толико је и телади враћено
на даљу поделу и сматрамо
да ће ово свакако подићи
квалитет сточарства у нашој
општини, јер и сами знате
како је то било. Наш основ
ни циљ је био побољша
ње сточног фонда и његов
састав, уз жеље да и даље
радите на његовом развоју

– рекао је пољопривредни
цима Пушић.
Један од оних који су пот
писали уговор и добили
теле је и пољопривредник
Јосип Сич из Ирига.
Јосип је на конкурсу из
2012. године добио јуницу,
али је био међу оним рет
ким чија је јуница остала
неплодна.
– Надам се да то сада
неће бити случај и да ће
бити све у реду. Што се
тиче услова под којима сам
добио теле, задовољан сам.
Сада имам десет грла и
нешто свиња за своје потре
бе. Бавим се и ратарством
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и производим колико ми је
потребно за исхрану сто
ке, буде и вишка – каже за
наше новине Јосип Сич.
На наше питање како се
од сточарства може живе
ти, Јосип одговара да може,
али није баш профитабил
но.
– Ако погледамо свиње,
стално варира њихова цена,
а исто важи и за крупну сто
ку, несигурна је. Хранимо их
годину дана и више и чека
мо моменат да их продамо,
а тог момента цена може
да буде лоша. Требало би
да добијем и 10.000 динара
по грлу субвенцију, у авгу
сту сам избацио 12 комада
товних бикова , сада сам тај
број смањио на десет. Пре
дао сам све папире још у
августу, а те паре још нисам
добио. Очекујем те паре,
пуно би ми значиле – прича
Јосип Сич.
У његовој штали смо виде
ли и коње.
– Имао сам пет коња, али
сам два продао. То је само
моја жеља да их гајим, ту
рачунице никакве нема.
Само служе да се некада
провозам фијакером или за
јахање за Божић. Имам два
сина, обојица су завршила
школе, један се бави пољо
привредом, они мени доста
помажу. Имам и комплетну
ситну механизацију која ми
је потребна, као и два трак
тора – каже Јосип.
За ИПАРД програме за
пољопривреду зна, али
неће да конкурише.
– Ја ћу да гурам докле
могу, а синови после како
хоће – рекао нам је на крају
разговора Јосип Сич, пољо
привредник из Ирига.
С. Џ.
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Буџет увећан за
50 милиона динара

– Морали смо да урадимо ребаланс јер смо добили одређена
средства по пројектима са којима смо конкурисали и то нисмо
могли ставити у одлуку о буџету која је усвојена половином
децембра. Да бисмо могли расписати јавне набавке та сред
ства смо морали обухватити ребалансом, каже председник
општине Стеван Казимировић

О

дборници Скупштине
општине Ириг су на
својој седници, одр
жаној 20. фебруара, усвоји
ли први ребаланс општин
ског буџета.
Буџет за 2018. годину је
усвојен 15. децембра про
шле године и износио је 715
милиона динара, а ребалан
сом је повећан на 766 мили
она динара.
– Морали смо да урадимо
ребаланс јер смо већ до кра
ја децембра добили одређе
на средства по пројектима
са којима смо конкурисали
и то нисмо могли ставити у
одлуку о буџету која је усво
јена половином децембра.
Да би могли расписати јав
не набавке та средства смо
морали обухватити реба
лансом. Такође, добили смо
и сагласност Републичке
комисије за јавно – приват
на партнерства
за јавну
расвету на територији целе
иришке општине. То ће бити
комплетна замена са лед
расветом, а реч је о суми од
преко милион евра која се
дели на 13 година. Ми смо у
ребалансу ишли, за ову годи
ну, са 12,5 милиона динара.
Очекујемо да ће комплетна
реконструкција расвете бити
урађена у наредних годину
и по дана – говори о раз
лозима ребаланса Стеван
Казимировић,
председник
Општине Ириг.
Такође, за 20 милиона је
повећан буџет јер постоје
два пројекта која су добије
на од Канцеларије за јавна
улагања Србије – то је за
амбуланту у Крушедол селу
(завршена) и ОШ „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу.
– Ми за ова два пројекта
плаћамо ПДВ и за то смо
морали одредити поменута
средства, а има и око седам
милиона динара која иду на
нас, а ми их пребацујемо

Стеван Казимировић

вртићу, као и неке сопствене
приходе исте установе . То
су неке новине које су кре
нуле од ове године, а није
тако било у прошлој годи
ни. Дакле све то је резулти
рало да смо увећали буџет
за нешто преко 50 милиона
динара – каже за наше нови
не Стеван Казимировић.
Такође, битна одлука је и
она везана за финансијску
помоћ породици за новоро
ђено дете.
– До сада смо имали да
само прворођено дете доби
ја накнаду од 25.000 динара,
а овом одлуком регулише
мо новчано давање за свако
новорођено дете закључно
са четвртим дететом у виси
ни од 25.000 динара. То је
оно што у овом тренутку
можемо да урадимо и то ће
свакако помоћи родитељи
ма, а надамо се, и поспе
шити рађање деце – каже
Владислав Илкић, председ
ник СО Ириг. Он додаје да,
према последњем попису,
у иришкој општини има око
11.000 становника, али је и
овде присутан тренд одла
ска младих људи у оближње
велике градове.
На овој седници је фор
мирана и Комисија за изра
ду антикорупцијског плана
иришке општине која ће

Владислав Илкић

анализирати огледни при
мерак локалног антикоруп
цијског плана и прилагоди
ти га потребама Општине.
Комисија има шест чланова,
а председница је Оливера
Филиповић Протић, начел
ница Општинске управе.
Локални
антикорупцијски
план би требало да се усвоји
на седници СО Ириг, а рок је
30. мај ове године.
Одборници СО Ириг су
за вд директора Дома здра
вља именовали др Биљану
Милошевић која је и до сада
била директор ове здрав
ствене установе.
- АП Војводина би тре
бала у прва два месеца ове
године да преузме оснивач
ка права на домовима здра
вља у Војводини, а после
усвајања новог Закона сле
ди и усклађивање оснивач
ких аката здравствених уста
нова. Зато Управни одбор
Дома здравља Ириг није у
законском року расписао
конкурс за директора, а уко
лико Управни одбор не извр
ши тај избор, онда оснивач,
а то је још увек Општина,
именује в. д. директора на
период од шест месеци што
је управо и урађено – поја
снио је Владислав Илкић,
председник СО Ириг.
С. Џ.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА НА 40. МЕЂУНАРОДНОМ
САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

Лето у општини Стара Пазова

Ј

убиларни 40. Међуна
родни сајам туризма
у Београду ове годи
не одржан је од 22. до 25.
фебруар
 а у халама Бео
градског сајма у којима се
представило више од 1.200
излагача из 55 земаља
света. Сајам чији је слоган
„Одмор те чека“ свечано
је отворила председница
Владе Ана Брнабић.
Била је то још једна при
лика да у оквиру заједнич
ког штанда под слоганом
„Диван је кићени Срем“ у
хали број 4 свих седам тури
стичких организација, међу
којима и старопазовачка,
представе своју туристичку
понуду с освртом на то како
провести одмор током лет
њег периода у Срему.
Туристичка организација
општине Стара Пазова је,
између осталог, посетиоц
 и
ма представила нову тури
стичку брошуру штампану
под слоганом „Из срца све
лагано“ штампану двојезич
но: на српском и енглеском
језику, истакла је директор
ка Туристичке организације
општине Стара Пазова Дра
гана Зорић Станојковић:
- Ово је општа брошура
која се састоји од 32 стра
не и 16 целина, а поред тога
богато је илустрована фото
графијама. У првом делу
Добро дошли у општину
Стара Пазова приказани су
основни подаци о општини,
други део 18 ствари које
треба да знате о општини
Стара Пазова, трећи део
Лепоте и чари реке Дунав,
четврти део Историја и
знаменитости, пети део
Спортско – рекреативни
садржаји, шести део Тра
диција, седми део Савре
мена уметност, осми део
Манифестације,
девети
део Смештај, десети део
Ресторани,
једанаес
 ти
део
Посластичарнице,
дванаести део
Винарија
Милановић, тринаести део
Шта пробати, четрнаести
део Сремски речник, петна
ести део ЕуроВело6 рута,
каже Драгана Зорић Станој
ковић.
Она додаје да ова срем
ска општине током лета
итекако има шта да пону

Сремски заједнички штанд

ди, с обзиром да се током
године одржи око 40 мани
фестација. Као једну од
најзначајнијих представље
них на овогодишњем сајму
истакла је, свакако, „Гастро
Срем“:
- У питању је јединстве
на туристичко – гастроном
ско манифестација на овом
простору која се одржава
почетком септембра. Кроз
богату гастрономску, кул
турну, туристичку и едука
тивну понуду спаја традици
онално и савремено доба, а
учесници манифестације су
пољопривредни произвођа
чи месних и млечних произ
вода, удружења из земље
и иностранства, винарије,
произвођачи меда, ракије
и бомбонџије, објашњава
Драгана Зорић Станојко
вић.
Поред ове, представље
но је још неколико које се
одржавају током лета, а у
питању су Међународни
фестивал дечијег фолкло
ра „Видовдански сусрети“
крајем јуна у Старој Пазо
ви, Међународна веслачка
регата „Дунавске авантуре“
крајем јула у Старим Банов
цима, као и „Бановачка
бућка“ почетком августа у
овом насељу, док се крајем

августа одржавају „Војачки
пударски дани“ у Чортанов
цима у организацији УГ које
носи исти назив као мани
фестација:
- На овај начин упозна
јемо традицију и културу
баштине различитих наро
да, промовишемо веслач
ки спорт, пре свега код
младих, али и туристичке
потенцијале приоб
 аља уз
очување
биодиверзитета
и развоја еколошке све
сти. Поред тога, „Бановач
ком бућком“ апелујемо на
заштиту речног екосистема,
док с друге стране промо
вишемо виноградарство и
воћарство – истакла је Ста
нојковић Зорић.
таропазовачка Тури
стичка организација
другог сајамског дана
представила је посетиоци
ма локалитете који се ника
ко не смеју заобићи током
летњег периода.
- Уколико се посетиоци
одлуче да летњи одмор
проведу на подручју општи
не Стара Пазова, препо
ручујемо Белегишку аду у
Белегишу, малу речну оазу
за кампере и љубитеље
природе, реке и риболо
ва, а на располагању су и
Пазовачки базени на путу

С

Драгана Зорић Станојковић

између Старе и Нове Пазо
ве, комплеск базена „Хори
зонт“ у Сурдуку и Спортско
рекреативни центар „Посе
идон“ у Старим Бановцима.
Уколико посетиоци разми
шљају да одмор проведу
јашући или возећи се фија
кером на само 20 киломе
тара од Београда, право
место за то је Коњички клуб
„Мирела“ у Белегишу. За
традиционалне рибље спе
цијалитете права препору
ка су ресторани „Дунавска
тераса“ у Новим и „Венен
ција“ у Старим Бановцима
– препорука је директорке
ТО Стара Пазова.
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СТАРИ БАНОВЦИ

При крају
уређење Будовара

Ушће потока Патка, познатијег као Будо
вар у Старим Бановцима једна је од најсла
бијих тачака ако се узме у обзир свеукупна
безбедоносна ситуац
 ија са аспекта одбра
на од поплава. Пре нешто више од шест
месеци започели су радови на његовом
уређењу које изводи Водопривредно пред
узеће Галовица. Како би се заштитило при
обаље Дунава од потенцијалних поплава,
на потоку Патка изграђена је нова устава за
одбрану од високих вода која ће спречава
ти њихов продор. Урађена су два ревизио
на шахта, изливна и уливна грађевина на
којој је монтирана уставска табла, а поред
тога део потока дуг 150 метара је заце
вљен. Надлежни истичу да је основна
намена овог потока, заправо одвођење
сувишних вода са југоисточне падине Фру
шке горе, с обзиром да се са Голубиначким
каналом улива у Дунав. Радове са 48 мили
она динара заједнички финансирају Воде
Војводине, Општина Стара Пазова и Покра
јинска влада.
С. С.

набавка грађевинског материјала и изград
ња монтажних кућа.
С. С.

Стара Пазова

Куће за расељене
За пет породица које имају боравиште
или пребивалиште на територији општине
Стара Пазова са статусом интерно расе
љених лица са Косова и Метохије обезбе
ђена су средства у износу од 9.500 евра за
куповину кућа са окућницом и 1.500 евра за
додатну помоћ у грађевинском материјалу.
Тим поводом 26. фебруара корисници су у
згради Општине потписали уговоре за
побољшање услова становања. У оквиру
пројекта Комесаријата за избеглице Репу
блике Србије вредног 11,5 милиона динара
који ова сремска општина суфинансира са
10 посто, откупљене су три куће у Новој
Пазови, Војки и Белегишу и по једна кућа у
иришком насељу Крушедол и сремскоми
тровачком селу Шуљам у којима ће ових
пет породица коначно наћи свој кров над
главом и тиме трајно решити стамбено
питање.
С. С.

ПОЉОПРИВРЕДА

Представљен
ИПАРД

СТАНОГРАДЊА

169 станова
за избеглице

Почетком пролећа у Фрушкогорској ули
ци у Старој Пазови креће изградња 169
станова намењених избегличким породи
цама. Половином јануара пројекат је пред
стављен грађевинским компанијама како
би се подстакле домаће компаније да узму
учешће у изградњи комплекса зграда. У
Општинској стамбеној агенцији ове срем
ске општине истичу да је циљ пројекта
обезбеђивање трајних стамбених решења
за преко 5.000 избегличких породица у 117
градова широм Србије међу којима је и
Стара Пазова. Пројек ат се финансира
средствима Европске уније, а вредан је 335
милион
 а евра. Подсећамо, општинско
руководство у сарадњи са Општинском
стамбеном агенцијом и Комесаријатом за
избеглице, предуз има више значајних
активности које доприносе решавању стам
бених питања за избеглице као што су
куповина сеоских кућа са окућницом,
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Савеза пчеларских организација Србије, на
предавању које је у суботу организовало
Удружење пчелара из Старе Пазове. Оно
што је важно истаћи, последица по човека
нема, у случају конзумирања меда, који су
произвеле заражене пчеле.
Ј. К.

ИЗЛОЖБА

Библија
на путевима

„Библија на путевима“ назив је изложбе
библија која се може погледати у простори
јама старог парохијског дома Словачке
евангеличке цркве у Старој Пазови. Изло
жбу приређује истоимено грађанско удру
жење из Словачке, чији оснивач Милан
Шурман каже да је настала пре 6 година и
моментално садржи 250 књига. Може се
видети најстарији примерак из 1693. годи
не, ручно илустроване књиге, аудио записи,
али и дечје, илустроване Библије. Пажњу
посетилаца свакако привлачи и највећа
Библија која има 17 килограма. Свето
писмо је од изузетне књижевне вредности и
управо на ову тему синоћ је говорила Татја
на Самарџија, доценткиња на Филолошком
факултету у Београду. Изложене примерке
Библије могу се погледати у времену од 10
до 19 часова.
З. К.

БИБЛИОТЕКА
Пољопривредни произвођачи са терито
рије општине Стара Пазова упознали су се
са мерама које пружа ИПАРД програм које
се односе на принципе и механизме функ
ционисања самог програма, инвестиција у
физичку имовину пољопривредних газдин
става и прераду и маркетинг пољопривред
них производа и производа рибарства, као
и улагања у руралну економију. У оквиру
предавања које је организовано у малој
сали Беле зграде у Старој Пазови захваљу
јући Одељењу за пољопривреду пољопри
вредници су се упознали са процедуром
конкурисања за ИПАРД и израдом бизнис
планова у оквиру самог програма.
С. С.

Предавање
за пчеларе
Америчка куга, најгора је од 52 болести
које нападају пчеле, јер терапија не посто
ји. У том случају је једино решење спаљи
вање заражене кошнице, рамова са саћем,
пратећег пчеларског прибора и опреме,
коришћене заштитне одеће, рукавица. Ова
заразна болест појављује се и шири вели
ком брзином свуда у свету од пролећа до
јесени, зато што је то болест легла и то
затвореног легла. О узроцима америчке
куге код пчела, како је како је препознати и
како превентивно деловати, говорио је
проф. др Душан Бањац, потпредседник

Књижевно вече

На Међународни дан матерњег језика у
Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“
у Старој Пазови одржано је књижевно вече
под називом „5 песника, 3 преводиоца, 2
народа, једна поезија“. Овом приликом
представљени су преводи поезије Радоми
ра Андрића, Јеремије Лазаревића, Драгана
Јовановића Данилова, Ивана Негришорца
и Зорана Ђерића а преводиоци су Зденка
Валент Белић, Мирослав Демак и Мартин
Пребуђила. Ова издања и преводи настали
су као сарадња између Друштва књижевни
ка Србије и Удружења словачких писаца а
која се у последњих 10 година интензиви
рала, на задовољство писаца и читалаца.
Има превода како српских песника на сло
вачки, тако и словачких на српски језик,
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ДРУШТВО
организују се сусрети, разговори, промоција а као круна ове сарадње јесте пројекат о
поезији посвећеној Дунаву назван по песми
Васка Попе Велики господин Дунав, у оквиру ког ће бити обједињена поезија свих
писаца из земаља, које повезује ова велика
река.
З. К.

Зависност
од интернета

28. FEBRUAR 2018.
ник Клинике за болести зависности Института за ментално здравље у Београду, који
је био и предавач на предавању о превенцији болести зависности, које је данас организовао Црвени крст Стара Пазова. Ј. К.

ВОЈКА

Рок вече

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Реновирање сале
Центар за културу Стара Пазова, уз
подршку Општине и Месне заједнице Стара Пазова, наставља и ове године са реновирањем позоришне сале. Тренутно се
ради на уређењу хола. Део је реновиран
прошле године, а с обзиром на велики број
културних програма, који се одвијају како у
позоришној сали, тако и у самом холу,
показала се потреба и за уређењем гардеробе. У овој фази реновирања, биће решен
и проблем недостатка простора за одлагање сценографија, костима, реквизита, чега
има пуно, јер је у Старој Пазови веома
развијен и аматеризам. За те намене биће
уређен подрум. Од почетка године саниран
је и део крова позоришне сале, а у наредном периоду у плану је замена пода и
седишта у гледалишту и реновирање
позорнице.
Ј. К.

Резултати испитивања спроведени у
школама на територији старопазовачке
општине показују, да код више од четвртине деце постоји сумња на зависност од
интернета. Овим прелиминарним истраживањем било је обухваћено 1.177 основаца
и средњошколаца. “Интернет зависност” је
по симптомима, кажу стручњаци, идентична зависности од наркотика, алкохола, коцке и слично. Лечење траје две године, а
проблем зависности од интерната је у
последњих пет година у великом порасту,
каже прим. др Ивица Младеновић, начел-

„Некад и сад“, рок вече у Војки, традиционална манифестација окупила је ове године четири војачка рок бенда, али има их и
више. Рок се у Војки слуша и свира деценијама. Некад је било знатно више добрих
рок концерата, сви још памте наступ групе
„Смак“, данас по који годишње. Али не дају
војачки музичари, а има их доста, да пропадне рок енд рол и већ једанаесту годину
за редом заједно са љубитељима овог
музичког правца одржали су вече посвећено рок енд ролу.
Ј. К.

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ИРИГ

Ирижани у Верони

Важна су нова знања: Ирижани у Верони

А

генција за рурални развој Ирига
у свом опису посла има и студијска путовања пољопривредника
из ове општине како би могли да виде
шта је ново и актуелно у овој области.
Такав је био и одлазак, почетком
фебруара, на велики Сајам у Верону
који је, превенствено, посвећен воћарству и виноградарству.
Ишло је 30 пољопривредника из
свих иришких МЗ како би они касније
могли да пренесу другим пољопривредницима шта су тамо видели.
-Ми се трудимо да, сходно нашим
средствима, годишње организујемо
бар два – три слична одласка. Италија је једна развијена земља, поготово

када је воћарство и виноградарство
у питању. Изузетно су напредни када
је обрада земљишта у питању. Наше
земљиште је много квалитетнија, али
они то надокнађају квалитетном обрадом и на савремен начин и постижу врхунске резултате – каже Федор
Пушић, директор Агенције за рурални
развој.
Он истиче да је основа развоја у
пољопривреди удруживање и Италијани су познати по томе.
- Код њих су мали поседи, као и код
нас, они породично живе од тог посла
са два до три хектара може да то
функционише, ако се на квалитетан
начин земљиште обрађује и ради по

свим стандардима како наука налаже
- истиче Пушић.
У наредних месец дана, вероватно у
марту, треба да се распише конкурс
за доделу средстава пољопривредницима за воћњаке, винограде и нешто
мање за пластеничку производњу.
- Реч је о мањим средствима које
је обезбедила иришка општина и акценат стављамо на специфичности на
нашој територији – првенствено да
мало подигнемо ниво виноградарства,
на пример набавку лозних калемова. Реч је о суми до 50.000 динара по
домаћинству – рекао је за наше новине Федор Пушић.
С. Џ.
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ЧЕТВРТИ ПУТ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЈЕ ДОБИЛА ПРИЗНАЊЕ ФАЈНЕНШЕЛ ТАЈМСА

Митровица међу десет најбољих

Ч

етврти пут заредом Сремска
Митровица је добила признање
Financial Times-а, овај пут у
категорији топ 10 европских микро
градова будућности у овој и наредној
години, по ефик асности трошкова.
Град Митровица у континуитету доби
ја признања овог часописа, од 2012.
године.
Признања енглеског часописа која
се додељују на сваке две године, три
пута за редом дошла су у Сремску
Митровицу.
Четврто признање за град овога
пута је у категорији топ 10 европских
мик рог рад ов а
буд ућн ос ти
за
2018/2019.год ин у.
Предс тавн иц и
лок алне самоуправе истичу да је
томе допринело комплетно комунал
но опремање индустријских зона и
путне инфраструктуре.
Поред тога, предузимљивост над
лежних омогућила је повољну послов
ну климу за оне који ту послују, пружа
јући подршку од тренутка јављања
идеје па све до њене реал
 изације.
Следећи корак јесте одржавање
стандарда, јер је граду у интересу да

оправда овакво признање. Велики
број погона навео је локалне власти
да размишљају и о проширењу инду
стријских зона Север и Језеро, а
поред тога у плану је и формирање
Трга инвеститора на улазу у Сремску
Митровицу. Поред домаћих, овде
послују аустријске компаније, америч

ке, затим словеначке, италијанске. У
наредном периоду очекује се долазак
једне велике турске фирме, чија
делатност спада у пољопривредну,
али и још једне аустријске.
Овим признањем Град је доказао
да је перјаница у регион
 у по страним
директним инвестицијама.

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Акција бесплатних прегледа

У

митровачкој Болници 25. фебруа
ра је настављена акција бесплат
них превентивних прегледа коју
организује Министарство здравља.
Овом приликом су грађани могли да
обаве офтамолошки преглед и интерни
стички преглед као и лабораторијске
анализе тумор маркера (јајника и про
стате) без заказивања. У акцији је уче
стовало једанаест лекара специјалиста
и седамнаест медициниских сестара и
техничара.
- Код нас је већ пети пут организована
акција бесплатних прегледа и интере

Лекарски тим током прегледа

совање је велико као и сваког пута. Ми
смо обезбедили сто шездесет реагенса
од којих иде по осамдесет за тумор јај
ника и простате. Што се тиче тракица за
шећер и то је обезбеђено тако да није
било проблема. Треба позвати све гра
ђане, а нарочито оне који немају осигу
рање да дођу и да без много чекања
обаве ове прегледе – рекао је директор
Опште болнице др Живко Врцељ.
Специјалиста офтамологије Светла
на Живковић је овом приликом указала
на важност превентивних прегледа код
деце и одраслих и подсетила које су то

најчешће очне болести које се јављају у
одређеном животном добу.
- За децу смо организовали системат
ске прегледе у четвртој години живота,
затим пред полазак у основну школу
као и у седмом разреду. На тај начин
можемо на време да откријемо код које
деце је потребна оптичка корекција и да
тако превенирамо појаву слабовидости
код деце. Превентивни прегледи су
такође битни код старије популације
посебно код оних који болују од одређе
них системских болести које могу дове
сти до промена на очном дну. Чест
узрок слепила код нас је дијабетес јер
нерегулисане вредности шећера у крви
могу да доведу до губитка вида. Поред
тога још један од узрока је и глауком
ока. Нашим пацијентима саветујемо да
поред редовних прегледа да би зашти
тили свој вид носе и заштитне наочаре
и користе друга средства заштите на
раду да би спречили повреде ока које
најчешће воде у трајни губитак очне
функције – рекла је специјалиста офта
мологије Светлана Живковић.
Током прошлонедељне акције урађе
но је 581 специјалистички преглед и
лабораторијска анализа. Од тог броја
93 очна прегледа, 164 кардиолошка
прегледа, 164 анализе шећера у крви и
160 анализа тумор маркера јајника и
простате.
А.Димић
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Будући изглед Житног трга

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Житни трг добија нов изглед

Процењује се да ће укупна вредност
радова бити негде око тридесет два и по
милиона динара са декоративном расве
том. Очекује се да завршетак радова буде
до 31. маја, каже начелник Илија Недић

Ч

увени Житни трг један
од тргова који су обе
лежје Сремске Митро
вице ће засијати у пуном
сјају до лета, а све то захва
љујући реконструкцији овог
археол ошког локалитета.
Готово да нема тог Митров
чанина који не зна за ово
место и свима је добро
познато под називом Житна
пијаца. На том месту некада
давно су бројни трговци про
давали кукуруз, пшеницу и
остале житарице.
Ових дана Митровчани
могу видети како се ради на
обнови Житног трга те сви
ишчекују завршетак радова.
Начелник за културу, спорт и
омладину Илија Недић је за
М новине објаснио колико је
уложено у овај пројекат и
шта Митровчани могу да
очекују од новог Житног трга.
- Што се тиче реконструк
ције житног трга укупна
средства која су издвојена су
три милиона динара од стра
не града Сремска Митрови
ца. Град је добио на конкур

су од Министарства културе
и информисања двадесет
четири милиона динара.
Прошле године и ове године
је предвиђено пет и по мили
она динара за декоративну
расвету и то такође издваја
град. Процењује се да ће
укупна вредност радова
бити негде око тридесет два
и по милиона динара са
декор ат ивн ом
расветом.
Очекује се да завршетак
радова буде до 31. маја.
Тако је по плану предвиђено,
а упоредо ће тећи радови на
уређењу декоративне расве
те свих стаза које се налазе
око Житног трга и радови
који теку на самом локалите
ту. Прво су урађени радови
како би се очувао локалитет,
а у склопу радова предвиђен
је и амфитеатар са од шесто
педесет до седамсто места
за седење. Планирамо у
наредних пар дана да на
оном билборду који се нала
зи код Житног трга постави
мо слику како ће трг изгледа
ти након уређења. Овај план

Начелник за културу спорт и омладину Илија Недић

уређења Житног трга је
важан да би се заштитио од
даљег урушавања. Голим
оком се не види колико је
претходних година дошло до
улегнућа тог локалитета, али
када погледате раније фото
графије и када упоредите са
скорашњим види се улегну
ће које је неопходно средити

– каже Илија Недић
Он додаје да ће поред
лепшег и новијег изгледа
Житног трга Митровчани
добити и место где ће моћи
да испрате будуће градске
манифестације нарочито у
летњем периоду.
- Поред завршетка радова
планирамо и још један дога
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ђај, тачније манифестацију
за јун месец на самом Жит
ном тргу ради промоције
трга у сусрет летњим догађа
јима и предстојећем Фолк
фесту. Поред тога што је
циљ овог пројекта очување
овог културног налазишта
план је такав да Житни трг
постане функционалан и да
се уреди за одржавање
манифестација и то не само
Фолк феста, већ и програма
који ће трајати од двадесет
до тридесет дана и који ће
бити прилагођен за све узра
сте и свачија интересовања.
Јако је велико интересовање
које влада за реконструкцију
Житног трга и ово је један од
пројеката који је наишао на
позитивне коментаре грађа
на. Чак је било и радозналих
који су покушавали да уђу и
виде шта се ту ради – иста
као је начелник за културу,
спорт и омладину Илија
Недић
Како су писали многи ауто
ри, а међу њима и професор
Живко А. Попов овај простор
са занимљивим троугластим
тлоцртом у дугом времен
ском распону од античких
времена, прек о средњег
века па све до данас, кори
шћен је углавном у исте свр
хе – производњу и размену
робе. Археолошка ископава
ња на старој Житној пијаци
су открила читаву једну град
ску четврт и приоб
 ални део
старог Сирмијума. Остаци
објеката нису били украше
ни фрескама и мозаиц
 има
што је значило да су у пита
њу били магацини за робу.
Трг је добио своје архитек
тонско уобличавање током

Изглед Житног трга пре адаптације

Мењао име кроз историју
Име Житна пијаца било
је народни назив за најлеп
ши митровачки трг. Међу
тим, то име се кроз истори
ју мењало. Како пише про
фесор Живко Попов, кра
јем 19. века трг је носио
име грофа Куена Хедерва
рија. Након Првог светског
рата добија назив Трг Кра

ља Петра Првог. За време
другог светског рата звао
се Трг Адолфа Хитлера,
све до 1944. године. После
рата социјалистичка држа
ва му је дала име Трг брат
ства и јединства, да би у
последњој деценији 20.
века поново постао Трг
Житна пијаца.

18. и 19. века и дао печат
старом градском језгру. Тада
своје куће на Житном тргу
почињу да праве Срби,
трговци у успону. С обзиром
на њихово богатство куће су
обиловале бројним архитек
тонским украсима и живим
бојама, а све то да би репре
зентативност била што упа
дљивија. Што се тиче трго

вине на овом месту било је
бројних вашара и пијачних
дана где се могла наћи
разноврсна роба будући да
је пијаца била изузетно
добро снабдевена. Посебно
су биле чувене мануфактур
не радње огромних лагера,
најбољег текстила. Поред
тога испред занатлијских и
трговачких радњи у то време

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Грејање 24 сата дневно

П

оводом наглог захла
ђења које је наступи
ло, јавности се обратио
директор ЈКП „Топлификаци
ја“ Славко Сладојевић у поне
дељак 26. фебруар
 а. Према
његовим речима, Митровчани
ма је омогућено целодневно
грејање, које је започето дан
раније.
– Уз сагласност локалне
самоуправе донели смо одлу
ку да у наредном периоду гре
јемо 24 часа, с чим смо и поче
ли у недељу 25. фебруара.
Овај режим грејања ће трајати
док то буду налагале времен
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ске прилике, рекао је Славко
Сладојевић.
Он је додао да ова зима до
сада није била јака као прет
ходних година, и да није било
одступања што се тиче потро
шње енергената.
- Грејемо се на био масу, а
са испоруком топлотне енер
гије није било проблема. Што
се тиче даљих активности, у
наредном периоду наставља
мо инвестирање у капедомско
насеље и у насеље Стари мост
где ћемо наставити послове
аутоматизације, закључио је
Славко Сладојевић.
А. Ћ.

Славко Сладојевић

била је изложена разнора
зна роба опанчара, папуча
ра, сапунџија, чешљара,
кројача.
Међутим, поред тога што
је Житни трг био на неки
начин трговински центар он
је такође био и значајно
седиште духовне и матери
јалне културе града у раздо
бљу од око две хиљаде
година. То је било место где
су се збивали важни поли
тички и друштвени догађаји.
Некада је било тако, а данас
је Житни трг модернизован.
Нема више пијачне буке,
нити вашарских шатри. На
тим местима су данас бути
ци, кафићи, књижаре и мно
ги други објекти а ускоро ће
и Житни трг добити ново
модерније рухо које ће са
поносом носити.
Андреа Димић
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КУПИНОВО

Реновира се амбуланта

П

редседник општине
Пећинци мр Жељ
ко Трбовић посетио
је Купиново у среду 21.
фебруара. Том приликом
је, у пратњи председника
Месне заједнице Купино
во Перице Одобашића и
одборника из Купинова у
Скупштини општине Пећин
ци Милоша Маријана, оби
шао пошту и амбуланту
на којима су током јануар
а
завршени радови на рено
вирању објеката, у оквиру
којих је на амбуланти угра
ђена нова пвц столарија, а у
пошти је уграђен нови пулт
и уређена унутрашњост
објекта
- Полако приводимо крају
пројекте чију смо реализа
цију започели током децем
бра. Више од половине од
34 мања инфраструктурна
пројекта које смо започе
ли у свим насељима наше
општине је већ завршено,
док ће за завршетак оста
лих пројеката морати да се
сачека пролеће. Грађани
Купинова сада имају врло
пристојне услове за лече
ње и квалитетнију услугу
у месној пошти – изјавио
је Трбовић и најавио да ће

Председник општине Пећинци мр Жељко Трбовић у обилсаку амбуланте у Купинову

током лета почети радови
на комплетној реконструк
цији зграде основне школе
у Купинову.
Први човек пећиначке
општине је искористио при
лику да се у разговору са
представницима
локалне
заједнице упозна са теку
ћим проблемима.
- Добра комуникација са
саветима месних заједни
ца је изузетно значајна, јер

су то људи који су најбоље
упознати са проблемима у
насељу и преко савета нај
брже можемо да решимо
неке ситне проблеме у насе
љу, за које је потребно мало
средстава и добра воља, а
чије решавање грађанима
олакшава живот. Тако смо
се данас договорили да на
пролеће буде уређено дво
риште месне амбуланте, у
којем ће бити засејана нова

трава и постављена нова
гарнитура за седење, а про
стор ће бити оплемењен и
са неколико садница, па ће
грађани Купинова здрав
ствене услуге добијати у
много лепшем амбијенту.
Средства за ово уређе
ње ће обезбедити локална
самоуправа, а саме радове
ће спровести Савет месне
заједнице – изјавио је Трбо
вић.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ДРАГАН ФУНДУК“ ПЕЋИНЦИ

Бесплатни прегледи
У
пећиначком Дому здра
вља „Др Драган Фундук“,
у недељу 25. фебруа
ра обављени су бесплатни
интернистички и офталмоло
шки прегледи пацијента са
територије општине Пећинци,
у оквиру акције које је покре
нуло Министарство здравља.
У периоду од 8 до 16 часова
пацијенти су били у прилици
да у специјалистичким амбу
ланта одраде офталмолошки
и интернистички преглед, гли
кемију и УВ срца.
Према речима директорице
пећиначког Дома здравља и
специјалисте интерне меди
цине Дубравке Цветковић
Мићић, задовољни су одзи
вом грађана, поготово јер су
дошли пацијенти који су први
пут контролисали гликемију
и којима је била неопходна
нова терапија.
- Изузетно су важни пре
вентивни прегледи јер пружа

ју могућност да се на време
открију здравствени пробле
ми. Ми смо данас имали неко
лико пацијената са изузетно
нерегулисаном
гликемијом
којима је била неопх одна про
мена терапије. Превентива
код нас није довољно иско
ришћена, тако да овим акци
јама Министарства пацијенти

полако стичу навику, прате тај
претпоследњи викенд у месе
цу да виде који ће се прегледи
обављати и сами долази, што
ми је посебно драго – рекла
је Цветковић Мићић и додала
да је наше поднебље специ
фично због изузетно тешке и
масне хране, те да се оваквим
прегледима стичу навике пре

вентивних прегледа и редов
них контрола, али и навике
здравог начина живота.
Током данашњег дана пре
гледано је укупно 30 паци
јента у интерн
 истичкој амбу
ланти, којима је урађена и
гликемија, док је ултразвук
срца урадило три пацијента.
У офталмолошкој амбуланти
урађено је укупно девет пре
гледа.
Грађани пећиначке општи
не, како је напоменула и
директорица Дома здравља,
редовно прате акцију бес
платних прегледа и одази
вају се, а како нам је рекла
Марија Трифуновић, пензи
онерка из Шимановаца, која
се данас први пут одлучила
да дође јер је недавно има
ла кардиолошких проблема,
акција бесплатних прегледа
је добра идеја јер не мора
да се заказује и дуго чека на
преглед.

ОПШТИНА РУМА
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Бесплатна ужина
за децу у вртићима

Р

умска општине је ове године у
буџету определила 25 милио
на динара за суфинансирање
остваривања јавног интереса у обла
сти јавног информисања, а одлука о
расписивању конкурса је донета на
седници Општинског већа која је одр
жана 26. фебруара.
На овој седници чланови Општин
ског већа су донели решење о употре
би средстава текуће буџетске резерве
у висини од 2,5 милиона динара за
УПВО „Полетарац“ за потребе обезбе
ђивања ужине за малишане у румским
вртићима.
– Од 1. јануар
 а ове године вртић
је у нашој општини бесплатан за сву
децу, а у пројекцији буџета нису узе
та у обзир она наша давања по осно
ву плаћања наших обавеза за треће
дете, за децу која су социјално угроже

на и утврдили смо да је 2,5 милион
а
динара оно што недостаје „Полетарцу“
– појаснио је Слађан Манчић, председ
ник Општине.
Занимљиво је да су се у општински
буџет слили и неки непланирани при
ходи – наиме, у оквиру пројекта уна
пређења управљања грађевинским
земљиштем у румској општини, а чија
је вредност била 140.000 евра, остало
је 14.000 евра и та средства ће бити
пренета у општински буџет.
Такође, 11.660 евра ће, по оставин
ском решењу иза Обрада Малешеви
ћа, бити пренето у општински буџет,
будући да преминули није имао закон
ских наследника.
Чланови Општинског већа су донели
и одлуку да са 30.000 динара помогну
одлазак Иванке Прелић из Грабова
ца на семинар у руски град Вороњеж.

Слађан Манчић

Иванка је одличан студент четврте
године руског језика и књижевности.
Такође, дата је и сагласност на
измене и допуне статута ЈКП „Паркинг
и инфраструктура“, а које се односе на
нову делатност овог предузећа у обла
сти бриге о јавној расвети на јавним
површинама.
С. Џ.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Лиценце за две услуге

Р

умски Центар за соци
јални рад добио је од
Министарства за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања лиценцу
за своје две услуге Дневни
боравак за децу и младе са
сметњама у развоју и Днев
ни центар за одрасле са
интелектуалним и ментал
ним сметњама.
Ове дневне боравке сва
кодневно похађа 35 кори
сника који имају неопходне
услове за боравак, струч
ну помоћ за психофизички
развој и потребну медицин
ску негу што пуно значи не
само корисницима већ и
њиховим родитељима.
– Уз значајну финансиј
ску подршку румске општи
не трудимо се да пружимо
нашим корисницима ква
литетну услугу, да им омо
гућимо да се друже, да се
упознају са другом децом,
другачијим окружењем, да
не буду само у затвореном
простору, тако да немају
осећај одбачености од дру
штва, да су део овог света
коме са правом припадају.
Ресорно Министарство је
веома захтевно и лицен
цу смо добили захваљују
ћи одличној и квалитетној

Програм у Дневном боравку

услузи коју пружамо кори
сницима, а лиценца важи
у наредних пет година –
рекао је директор Центра
за социјални рад Слободан
Красић.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је указао
да је добијање лиценце
потврда
професионалног
рада запослених у Центру
за социјални рад.
– Румска општина је у
овогодишњем буџету опре
делила преко 150 милиона
динара за социјалну зашти
ту и бригу о деци, а од тога

10 милиона је издвојено за
рад Дневног центра и Днев
ног боравка за децу и мла
де са сметњама у развоју
– истакао је Стеван Кова
чевић.
За госте, представнике
локалне самоуправе, као и
непалске компаније за про
изводњу нудли, корисници
Дневног боравка су извели
приредбу која се састојала
од игре, песме и стихова.
Непалска компанија Ваи
Ваи је кориснике Дневног
центра обрадовала пригод
ним поклонима.

Освојили
рачунар
и таблет
„ФИМЕК награђује зна
ње“ је такмичење за све
матуранте из Војводине из
области опште културе и
информисаности које орга
низује Факултет за еконо
мију и инжењерски менаџ
мент у Новом Саду.
На деветом по реду так
мичењу је учествовало 45
школа из 21 војвођанског
града , а међу њима су
били и Румљани - ученици
ССШ „Бранко Радичевић“
– економски техничари
Јелена Силађи, Ана Мар
четић и Никола Премић, са
менторком професорком
српског језика и књижевно
сти Наташом Додић, која
већ пет година припрема и
води ученике на ово такми
чење.
И ако су показали завид
но знање у квалификаци
јама, нису се пласирали
у финале,
али су уче
ствовали у ФИМЕК-овим
наградним играма на дру
штвеним мрежама Фејсбук
и Инстаграм.
Јелена Силађи је побе
дила и на Инстаграм так
мичењу и освојила таблет,
јер је поставила фото
графију са најкреативни
јим објашњењем на тему
„Лидерство“. 
С. Џ.
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БАТРОВЦИ: МИНИ ФАРМА ДЕЈАНА БУЛАТОВИЋА

Екологија и пољопривреда
нису празне приче

Радост посла и игре

И

ако је, у данашње време, у
оквиру бављења политиком
у Србији, нарочито пред
изборе, веома пожељно причати о
пољопривреди, а као одраз модер
ног и ширити свест о екологији, не
значи да су баш све појединачне
такве приче само мртва слова на
папиру. Екологија и пољопривреда
у нашој земљи, нажалост, постале
су велике речи у које највећи део
друштва једноставно не може да Дејан Булатовић прима награду
верује, када је реч о одрживости
система у оквиру поменутих обла
Дејан Булатовић
сти. Чека се лични пример, чека се
иницијатива, макар и најмања.
развио је мини фарму
Људи који су разочарани и уплаше
на површини од само
ни поводом расула у пољопривреди,
држе и до става да они који много при
једног јутра земље.
чају, наравно, не раде ништа, нити шта
Он је недавно, на
знају о томе. Ипак, председник Зелене
еколошке партије – „Зелених“ у Шиду
овогодишњем
Дејан Булатовић, на неки начин, могао
би да демантује бар неки такав клише.
такмичењу Balkan
Булатовић који живи у Батровцима, у
Awards (Награде
оквиру свог домаћинства развио је
мини фарму на површини од само јед
Балкана) за
ног јутра земље. Он је недавно, на
пољопривреднике,
овогодишњем такмичењу Balkan
Awards (Награде Балкана) за пољо
добио награду за
привреднике, добио награду за најбо
љи козји сир.
најбољи козји сир

Јелена, Дејанова супруга и
његов дванаес тогодишњи син
Ненад, подједнако деле ентузија
зам кад је у питању посао на фар
ми. Како каже Јелена Булатовић,
тај посао је све, само није лак, али
јесте леп.
- Као сви остали, и овај посао
захтева пуно радно време, барем
осам сати дневно да би се дошло
до жељених резултата. Имамо 20
алпских коза и 15 јарића, краву, пет
телади, зечеве и украсну живину.
Дневно произведемо пет килогра
ма сира – каже Јелена.
Ненад Булатовић, ученик шестог
разреда Основне школе „Вук Караџић“
у Вашици, поноси се признањем које
је добио његов отац и каже да је сре
ћан због живота на селу и да не разми
шља, бар за сада, о томе да је мудро
напустити село и здраву животну сре
дину. Уз своју мајку помаже на фарми,
или боље рећи, ради равноправно.
- Лепо је на селу и не мислим да је
град бољи. Радује ме обавеза коју
имам и то што учим од тате о послу, за
сада храним животиње и за некима од
њих чистим. Забавно је на фарми, а
највише од свега волим да се играм са
јарићима – говори Ненад.
Ова мала фарма може да буде пока
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Дан матерњег
језика

Поносни: Супруга Јелена и син Ненад

- Као сви остали, и овај посао захтева пуно
радно време, барем осам сати дневно да би се
дошло до жељених резултата. Имамо 20 алп
ских коза и 15 јарића, краву, пет телади, зечеве
и украсну живину. Дневно произведемо пет
килограма сира – каже Дејанова супруга Јелена
затељ да, када је реч о пољопривреди
и екологији, Дејан Булатовић најпре,
што би се рекло, ради у свом двори
шту, како оно што изнесе пред јавност
не би било дочекано само као празна
прича, што је усуд мање-више сваког
политичара данас. Дејан је радо виђен
гост и у Визиторском центру СРП
„Засавица“, где се, такође недавно,
расправљало о добробитима које могу

Млади наследник са љубимцем

да се извуку из пољопривреде у окви
ру пројеката у екологији. Поред куће
Булатовића протиче Босут, на јутру
земље планира се повећање броја
коза. Лепо место за живљење, Батров
ци, село са еколошким потенцијалом.
- Добио сам признање за пољопри
вреника који је произвео најбољи козји
сир, чиме се исплатило све што сам
до сада радио и осмислио на својој
фарми. Планирам да повећам
број коза и увишестручим произ
водњу млека, односно сира. Сма
трам да би требало најпре личним
примером доказати своје тврдње,
а што се тиче скептика, верујем да
ће их бити све мање и мање. Еко
логија и пољопривреда нису само
празне приче, већ теме које траже
иницијаторе – тврди Дејан Булато
вић.
Сир од алпских коза познат је по
томе што је блажег мириса, а цена
коју је одредио Дејан Булатовић
зависи од старости сира и евенту
алних додатака, тако да се креће
од 1.000 до 1.500 динара за кило
грам. Што се тиче дистрибуције,
угоститељи појединих београд
ских ресторана имају на свом
менију здраву и укусну храну за
своје госте, произведену у Срему.
Александар Ћосић
Фото: Владимир Цуцанић

Гимназија „Сава Шумановић“ у
Шиду, већ десет година сваког 21.
фебруара свечано обележава Међуна
родни дан матерњег језика. У редовној
настави поред српског језика, ученици
ове школе изучавају енглески, немач
ки, руски и латински језик, а поред тога
изводи се и факултативна настава на
русинском и словачком језику, језици
ма националних мањина који су у слу
жбеној употреби на територији шидске
општине:
- Свакако да је врло важно да негу
јемо свој матерњи језик, али и друге
језике. Богатство сваког човека лежи
пре свега у његовом говору, култур
ном изражавању без обзира на ком
језику то било. Интересовање ученика
за изучавање свог матерњег језика је
нажалост нешто мање него што би
требала бити. Сматрам да је основни
разлог више због оптерећености уче
ника наставним и ваннаставним актив
ностима, него што су они сами незаин
тересовани да га изучавају. Што се
тиче осталих језика, изучавају их у
потпуности јер им је то у нашој школи
омогућено - каже Зденко Лазор профе
сор руског језика.

Деца из Пакистана

Ученици Гимназије су се у пригод
ном програму представили рецитали
ма и песмама на српском језику и на
језицима свих националних мањина, а
поред тога представили су се и учени
ци из Пакистана на фарси језику.
- Ја сам изузетно поносна због тога
што се у нашој школи пре свега негује
дух толеранције и што се ми волимо и
поштујемо. Али исто тога сам поносна
што ми наше ученике учимо да воле
свој матерњи језик и да поштују све
остале језике. Ми смо то показали
тиме што смо пружили добродошлицу
и ученицима мигрантима. На овој при
редби могли смо чути много тога на
свим као и на језицима националних
мањина који се негују у нашој општи
ни. То је пре свега оно што одликује
нашу Војводину и Србију, која је увек
на неки начин спремна да пружи
добродошлицу и подршку свим људи
ма, свим народима а љубав и толе
ранцију треба посебно да негујемо
када су млади људи у питању - иста
кла је директорка гимназије Љупка
Радишић.
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БИЉА КРСТИЋ, ПЕВАЧИЦА

Старе песме доносе мир,
оне су лек за душу
- Ово је музика која прилично
дуго траје и она тражи време.
Док је слушате имате неки
осећај заустављеног време
на, јако је важно да све то
некако одстоји, да добије
неко своје место у сада
шњем времену. Ипак су
то старе песме које су
се изводиле пре више
стотина година

П

евачица Биља Крстић је, широј
публици, свак ако прво била
позната као чланица познатих
група „Сунцокрет“ и „Рани мраз“, а
потом је уследила и њена соло карије
ра. Скоро две деценије Биљу знамо
као уметницу која изворној музици, у
новим аранжманима и извођењу, даје
другачији сензибилитет и са својом
групом „Бистрик“ чува од заборава
како мало познате, тако и широко
популарне музичке теме у оквиру
музичког правца за који се употре
бљава одредница „ворлд мјузик“.
Осим тога, Биља је и музичка уредни
ца Првог програма Радио Београда, а
има и своју радионицу где младим и
талентованим људима преноси своје
дугогодишње музичко искуство.
: Више од четири деце
MМNOVINE
НОВИНЕ:
није сте у музици, наступате на кон
цертима где људи могу да вас виде
и чују, шта планирате у овој години,
хоће ли бити и концерата у ино
странству, јер и тамо уживате попу
ларност или неки нови ЦД?
БИЉА КРСТИЋ: Пре две године
сам обележила четири деценије
бављења музиком, 1976. године сам
почела да певам са групом „Сунцо
крет“ и то је неки званични почетак.

Сећам се кад је радио
стигао у нашу кућу, то
нам је била светиња.
Само је тата смео да
укључи радио, а ми
смо седели и слушали
тада популарне
емисије. Тада сам
први пут чула за
Ксенију Цицварић,
Мару Ђорђевић,
Јордана Николића,
Цунета Гојковића

Нама је албум изашао пре годину
дана, објавила га је издавачка кућа
АРК мјузик из Лондона, рано нам је да
мислимо на неки нови ЦД, али свака
ко ћемо радити спотове. Ми до сада
нисмо имали толико спотова за један
албум, али захваљујући екипи која
нас подржава, на челу са Алексан
дром Шекуларцем, ми смо успели да
направимо неколико сјајних спотова и
срећна сам због тога. За месец – два
излази нови спот за песму „Смиљ,
Смиљана“, а у плану је бар још један
спот за песму „Чаје шукарије“, дакле
има пуно посла. Поред концерата
имамо и друге обавезе, али сигурно у
наредне две године нећемо ништа
ново објављивати, јер овај албум
мора да заживи (албум „Свод“) . То
није никакав мејнстрим па да се све
испуца у првих годину дана, и да већ
онда следеће године мора нови
албум, ово је музика која прилично
дуго траје и она тражи време. Док је
слушате имате неки осећај зауста
вљеног времена, јако је важно да све
то некако одстоји, да добије неко сво
је место у садашњем времену. Ипак су
то старе песме које су се изводиле
пре више стотина година и оне носе
неки други мир и оне су лек за душу.
Тако да се те песме дуго слушају. Пре
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Ружине креације
Увек на концертима имате инте
ресантну гардеробу, те хаљине су
заиста атрактивне, као неке скулп
туре. Како их бирате и ко се брине
о вашој сценској гардероби?
- Ми имамо срећу да је са нама
Ружа Рудић и она брине о томе. Она
купује те материјале, осмишљава
моделе, има заиста златне руке, све
сама шије. Као што нам је важна
фонотека за музику, у овом смислу је
то Ружа. Она осмисли свима гарде
робу. Тако да не морамо да зовемо
разне спонзоре или креаторе, наш
креатор је Ла Роуз, она је наш златни
рудник.
овог најновијег албума који је изашао
у Енглеској, ми смо последњи албум
имали 2007. године. Скоро десет годи
на је Бистрик био без албума, али смо
у међувремену снимили један акапе
ла албум „Извориште“ који је врло
специфичан. Такође, Мики Станоје
вић и ја смо радили музику за филм
„Бранио сам Младу Босну“ и за то смо
добили Гран при на фестивалу у
Сопоту. Те године је у фокусу и била
музика и то је највеће признање у
нашој земљи које може да се добије
за филмску музику. Добили смо и
награде за серије, дакле не радимо
само за „Бистрик“ већ и неке друге
ствари. Радим са младим певачима,
држим вокалну радионицу
„Бистрик“ већ пет година и
вечерас ме прате две девојке
из те радионице. Једна је из
Новог Сада, а друга из Манђе
лоса. Имам полазнике из целе
Србије и желим да ме прате
управо они који долазе из тих
градова где имамо концерт.
Поред тога, радим и као музич
ки уредник на Првом програму
Радио Београда већ пуних 35
година, тако да за три године,
када је тај посао у питању,
идем у пензију.
Што се тиче музике и
„Бистрика“ ту не идете у пен
зију.
- Сигурно не. Ја увек у шали
причам како је пред нама тек
каријера зато што велике кари
јере настају, поготово у овој
области
„ворлд мјузик“ негде у касним
годинама. Искуство је то које
прави каријеру, као што је то
својевремено урадио Буенови
ста соушл клаб оркестар. Сви
знамо да ти људи имају по 90
година, дај боже да доживимо
те године, дакле, пред нама је
тек каријера коју треба да
изградимо, ја имам тек 62 годи
не, шта је то, то је тек почетак.
И оно што је јако важно, конач
но смо покренули читаву ту

неку нову скаламерију, отворена је
наша нова јутјуб страница и то јако
лепо води наш Сале. Годинама се
бавимо музиком, а никада то нисмо
имали сређено како треба, имали смо
сајт који нисмо занављали, сада је то
све кренуло у новом смеру, имамо и
страницу за Биља Крстић и оркестар
Бистрик, има и радион
 ица своју стра
ницу. Сале нас наговора да урадимо и
неки ремикс и пошаљемо неке зани
мљиве ствари у иностранство, да
ди-џе-јеви то нешто одраде, може да
се деси да и у том смислу направимо
неку каријеру. Сада је све коначно
некако увезано како треба, баш се
добро осећам и имам утисак да ће то
све сада још много боље да функцио
нише.
Већ са групом „Сунцокрет“ су се
појавиле обраде неких старих,
изворних песама, да ли је то био
неки почетак Вашег интересовања,
јер када сте кренули у соло каријеру
на почетку је то била поп музика.
- То је било време акустичара. Сви
акустичари су обрађивали те традици
оналне теме, али ту је мелодија ком
понована, а коришћени су стари тек
стови, нпр „Мој ђердане“ или „А што ти
је мила кћери“. То су све биле нове
мелодије, тако да нисам сигурна да су
то били моји први кораци. У мојој кући
се много певала народна песма, слу
шао се Радио Београд 1 и оркестри
који су тада уживо свирали. Сећам се

Биља Крстић у Руми (Фото: Л. Јергић)
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кад је радио стигао у нашу кућу, то нам
је била светиња. Само је тата смео да
укључи радио, а ми смо седели и слу
шали тада популарне емисије. Тада
сам први пут чула за Ксенију Цицва
рић, Мару Ђорђевић, Јордана Николи
ћа, Цунета Гојковића. То је нешто што
сам понела од куће. Када сам отишла
на факултет имала сам предмет који
се звао музички фолклор, предавао
ми је наш еминентни етномузиколог
Драгослав Девић. Имала сам срећу да
нам око вокалних аранжмана сво вре
ме рада са „Бистриком“ помаже Микан
Обрадовић, познати етномузиколог.
Све се то негде увезало, дакле као
мала сам слушала ту музику, потом на
факултету, а онда је дошао тренутак
када сам рекла доста поп музике и
ушла ту, кроз та врата и све је испало
добро.
Ви тражите музику како са нашег
поднебља, тако и земаља у окруже
њу – Румунија, Бугарска. Шта је то
што вас привуче некој песми, да ли
је то текст, композиција…
- Све, мене јако занимају те варо
шке, градске песме са краја 19. века,
мада ја певам песме и „на глас“ и „из
вика“, дакле то је и старија и новија
вокална традиција. Мада, мени више
лежи и више волим да певам варошке
песме и на новом албуму све су такве
песме. Некако су оне запостављене, а
боље место су пронашле старе песме
на глас захваљујући етномузиколози
ма који то форсирају. Али, ја
мислим да нису ништа мање
лепе, напротив, те старе варо
шке песме. Оне имају један
посебан печат, имају феноме
налне мелодије и то је нешто
што људе највише привлаче.
Наравно, ту је текст, али када
се употпуни са неком раско
шном мелодијом онда је то пун
погодак. Песма мора, када је
бирам, прво да ми се допадне
ако је слушам, ако гледам нот
ни текст мора да ми се допад
не то што прочитам, дакле јако
је важан тај неки први контакт.
Некад се уради аранжман за
неку песму, али то није то, про
сто нека песма се не да обра
дити. Када се прича о аутен
тичности, то је дискутабилно,
јер ви чим певате неку песму
дајете јој нешто ново, и онда
нема ту аутентичности. Песма
има свој пут и живи свој живот
тако што се преноси с колена
на колено. Свакако ту помаже
и што радим у Радио Београду,
њихова фонотека је једна од
најбогатијих у Европи, тај извор
је врло битан. Ту су архивски,
теренски снимци и док сам
жива нећу стићи сигурно све да
преслушам, али ми је то
доступно и важно је да могу да
користим и нешто пронађем.
Смиља Џакула
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Фото: Зоран Јеремић

БЕЛЕГИШ

Уз широк Дунав
у равном Срему
Н
Данас је Белегиш
једно велико село са
1200 домаћинстава и
3960 становника. Село
је још у прошлом веку
привукло бројне
хедонисте из Београда
и Земуна да баш овде
себи саграде
викендице, а домаће
становништво се
и даље бави
пољопривредом, уз то
што су неки и даље
верни риболовачкој
традицији

а самом истоку Срема, где се
сремска равница додирује са
десном обалом Дунава, смештено је једно не тако мало и врло занимљиво село – Белегиш.
На благо таласастом терену дунавске обале, село се простире на око 43
квадратна километра, на око 25 километара од Земуна, и око 15 од Старе
Пазове, чијој општини припада.
Сам настанак села везује се за 16.
век и долазак 23 породице у овај крај.
Тада је село први пут почело да се
обликује, тако што су у њему почеле
да ничу плетене куће и црква, са

Вртић

Број деце расте
Основно образовање у овом сремском селу постоји још од половине 18.
века, а први учитељ према писаним
траговима био је Андрија Ивановић,
за кога се 1780. године говорило да је
„добар учитељ који учи децу читање,
писање и рачунање“. Стара школа у
Белегишу спаљена је 1943. године, а
данашња зграда изграђена је 1952.
године.
Како је васпитно – образовни рад
организован данас и на који начин
школа функционише, за М новине
објаснила је директорица Основне
школе „Вера Мишчевић“ Славица
Васић Илић.
- Што се тиче ове зграде, она изграђена је 1952. године. Школа има подручно одељење у Сурдуку, чија зграда је изграђена две године касније.
Тренутно у обе школе имамо 294
ученика, од којих је 225 овде у Белегишу. Што се тиче школске зграде,
она тренутно није у функцији због

Славица Васић Илић

несигурности, а према незваничним
информацијама следи нам изградња
нове школе. Ученици су нам тренутно
распоређени у школу у Сурдуку и у
адаптиране просторије ловачког
дома.

M NOVINE

28. FEBRUAR 2018.

Споменик учесницима НОБ

Реновирана црква

трском на крововима. Тадашњи жите
љи Белегиша претежно су се бавили
риболовом, исто као и њихов сусед
Бела Киш, по којем је село и добило
име.
У другој половини 18. века село
почиње масовније да се насељава,
претежно Личанима, а рибарство је
полако почело да јењава пред разво
јем пољопривреде. Тако су плетене
куће крај обале замењене оним зида
ним, које су биле смештене на сигур
нијем и сувљем терену.
За време Другог светског рата, у
Белегишу је формирана једна од
кључних партизанских база на терито
рији Војводине, а 1944. године овде је
формиран Главни Народноослободи
лачки одбор Војводине. У овом селу

Традиција дуга 85 година
Фудбалска традиција у Белегишу је
прилично дуга, а Фудбалски клуб
„Подунавац“, као један од заштитних
знакова села, овде постоји још од
1933. године.
- Фудбалски клуб „Подунавац“ из
Белегиша се такмичи у Војвођанској
лиги, сектор „Југ“, где се тренутно
налазимо на деветој позицији. Сада
је дошло до формирања нове екипе,
са којом планирамо да будемо при
врху ове године, а следеће године,
ако се укаже шанса, планирамо да
уђемо у виши ранг у Српској лиги.
Тренутно су у току припреме сениор
ског тима за првенство које почиње
11. марта, а прву утакмицу играмо у
Новом Саду – каже Александар
Мијић, генералним секретаром овог
клуба.
Према његовим речима, омладин
ски клуб броји око 120 дечака у кадет
ској, пионирској и млађој пионирској
(тзв. „петлићи“) селекцији, које се так
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Александар Мијић

миче у Сремској лиги. Они своје так
мичење почињу 15. марта ове године,
а тренутно се за то припремају у
спортској сали.

рођена је и Вера Мишчевић, борац
чувене Треће војвођанске бригаде,
која је погинула 1944. године у близи
ни Обреновца, приликом акције осло
бађања Београда. У борби против
фашизма погинуло је преко 100 ста
новника овог села, у чију част је подиг
нут споменик НОБ 1955. године надо
мак основне школе.
Данас је Белегиш једно велико село
са 1200 домаћинстава и 3960 станов
ника. Село је још у прошлом веку при
вукло бројне хедонисте из Беог рада и
Земуна да баш овде себи саграде
викендице, а домаће становништво се
и даље бави пољопривредом, уз то
што су неки и даље верни риболовач
кој традицији. Друштвени живот у селу
добро је организован, са бројним удру
жењима од којих су најзанимљивија
Ловачко удружење „Фазан“, Клуб
спортских рибол оваца „Деверик а“,
КУД „Никола Маринковић Митанче“ и
бројна друга. У Белегишу постоји и
фудбалски клуб „Подунавац“, оснoван
1930. године. У току је изградња нове
зграде са свлачионицама и другим
комплексима неопх одним за квалитет
није бављење спортом. У оквиру ста
диона постоје два терена, главни и
помоћни, која се наводњавају подзем
ним заливањем. На стадиону још
постоје и наткривене трибине, а ноћни
тренинзи су омогућени постојањем
рефлектора.
За образовање најмлађих ту је сео
ски вртић и Основна школа „Вера
Мишчевић“. У оквиру школе функцио
нише и продужени боравак за ученике
првог и другог разреда а последње
две године број ученика повећава.
Само претходне школске године и
почетком, ове доселило се десет уче
ника, а тај тренд ће се по свему судећи
наставити и у будућности.
Немања Милошевић
Фото: Владимир Цуцанић
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ФЕНОМЕНИ: ЗАВИСНОСТ ОД КОЦКАЊА

Зависност са најтежим
социјалним последицама
Коцкари су
манипулативне
особе, склоне
преварама и тешко је
утврдити да постоји
проблем док не
настану последице
патолошког коцкања.
Последице ове
зависности су
покушај самоубиства,
депресија,
злоуп
 отреба
алкохола и дрога,
јер више не може да
се сакрије проблем,
каже психијатар др
Станимир Чекеринац

К

оцкање као и све игре на срећу
се углавном посматрају као вид
друштвене рекреације. На ову
појаву се гледа изузетно благонакло
но, а када са та иста појава посматра
као проблем аутоматски постаје табу
тема. Све је више кладион
 ица, коц
карница на сваком ћошку и све више
оних који свакодневно улажући нека
да мале суме новца а неретко и вели
ке покушавају да брже и лакше зара
де. Зависност од коцке и свих игара
на срећу је како многи објашњавају
можда и најтежи облик зависности јер
поред осталих облика зависности који
се везују за хемијске супстанце овај
вид је искључиво везан за немогућ
ност конторлисања нагона за коцка
њем. Главни проблем настаје када се
та зависност испољава у таквом
облику да особа губи контакт са окру
жењем, доводи себе и друге око себе
у опасност, када особа показује агре
сивност, када лаже покушавајући да
прикрије проблем који има.
Упркос закону који строго уређује
ову област број оболелих од патоло
шког коцкања све више и више расте,
а поражавајућа чињеница је та да се
све више младих људи бори са ова
квим проблемом. Углавном су породи
це те које се када особа дође у стање
да не може да контролише своје наго
не одлуче да потраже помоћ у некој
од здравствених установа.

- Поремећај патолошко коцк ање
припада групи поремећаја који се
називају поремећаји контроле импул
са. Јављају се у адолесценцији и
раном одраслом добу, а један од фак
тора који утиче на развијање овог
проблема је поремећај прилагођава
ња још у детињству. Ти пацијенти
након тога развијају још неке од пси
хијатријских поремећаја који су веза
ни са патолошким коцкањем. Око три
посто популације има овај проблем и
најчешће се јавља код мушкараца, а
ређе код жена. Савремена култура и
савремен начин живота донекле дик
тирају и психијатријске поремећаје.
Сви психолошки поремећаји који се
данас јављају углавном осликавају
живот који водимо. Ово је група поре
мећаја у којима пацијент не може да
се одупре импулсу да нешто уради,
самим тим спада у најтежи понашајни
облик зависности тј. најтежи облик не
хемијске зависности – каже психија
тар др Станимир Чекеринац.
Он додаје да личности које су скло
не овом проблему можемо лако пре
познати по начину понашања јер су то
углавном особе које пуно воле себе,
имају утисак да су свемоћне и често
се воде тиме да када уплате тикет
или одиграју рулет да ће имати сигу
ран добитак. Један од проблема је и
тај што се пацијент са оваквим про
блемом може јако тешко препознати

Др Станимир Чекеринац

јер се они који имају проблем вешто
крију, манипулишу породицом, прија
тељима прикривајући овај проблем.
- Углавном се на лечење јављају
кад дугови буду ужасно велики, кад
постоје проблеми у породици, у про
фесионалном окружењу, када раде
неке криминалне радње. Тада поро
дица најчешће реагује и такви људи
тек тад долазе на преглед или консул
тацију и започињу процес. Делом се
шаљу у Институт за ментално здра
вље, а делом се овде разрешава про
блем уколико је то могуће. Болест
има хронични ток па се самим тим
неретко дешава да се особа која има
овај проблем и после лечења поново
враћа коцки. Постоје ситуације да
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АНКЕТА: Да ли посећујете кладионицу?

Досада и разонода

Филип Цвијановић, Данило Бараћ, Радован Јуришић, Милан Ходоба, Александар Цундра и Бранислав Ђурак
Филип Цвијановић, ученик гимна
зије, Сремска Митровица: Да, јако рет
ко и углавном из досаде. Најчешће
уплаћујем мале износе.
Данило Бараћ, ученик гимназије,
Лаћарак: Не посећујем кладионице.
Нисам никад ни био нити уплаћивао.
Радован Јуришић, трговац, Срем

ска Митровица: Ретко, изузетно ретко.
Немам ту навику. Баш кад је нека вели
ка утакмица, на пример финале лиге
шампиона онда одиграм неки листић.
Милан Ходоба, тетовира, Сремска
Митровица: Не, ништа од тога.
Алекс андар Цундра, професор,
Сремска Митровица: Повремено посе

ћујем кладион
 ицу и уплатим тикет. Неко
лико пута сам добијао и углавном то
радим из разоноде зато што пратим
спортска дешавања.
Бранислав Ђурак, студент, Лаћа
рак: Кладим се и посећујем кладион
 ице
два пута недељно. Добијао сам неки
новац и често се кладим из разоноде.

када се људи који се задуже покуша
вају да се убију, јер не могу да реше
своје проблеме. Период адолесцен
ције је тај где се овај проблем најче
шће уочава. Мој последњи пацијент
који ми се јавио због сличних пробле
ма је имао двадесет година. Старији
се мало ређе јављају а ове млађе
обично натера породица јер се заду
же. То су особе које су манипулативне
и склоне преварама и тешко је утвр
дити да постоји проблем док не наста
ну последице патолошког коцкања.
Последице ове зависности су покушај
самоубиства, депресија, злоупотреба
алкохола и дрога, јер више не може
да се сакрије проблем – каже др Чеке
ринац.

Чињеница је та да
када шетамо улицом
у самом центру
Сремске Митровице
има око десетак
спортских
кладионица којe су
широм отворенe за
сваког ко је жељан
да уложи мало
а добије пуно

Поред дуготрајног лечења које уз
терапију лековима захтева и примену
бихевиоралне терапије најбољи саве
зник у лечењу је породица оболелог
како тврди доктор Чекеринац. Он
наводи да је породица та која може уз
помоћ лекара да испрати како иде ток
лечења као и да учествује у истом јер
једино чланови породице знају и могу
да пропрате како се пацијент који се
лечи од патолошког коцкања након
терапије понаша и да ли се враћа или
се не враћа својим старим навикама.
Социолози са указују на то да се
овај друштвени проблем практично не
третира као нешто што је алармантно
и да је већим делом. Деца гледају
своје родитеље како се коцк ају и
самим тим усвајају тај облик понаша
ња, а сама економска криза је утица
ла на то да људи поред потраге за
лаком забавом у циљу скретања
мисли на неке друге ствари траже и
прилику за лаком зарадом.
Како реаговати на овај проблем и у
коме тражити кривца? Да ли је дру
штво то које треба кривити што поред
прописаних закона који важе за ову
област имамо све више и више мла
дих људи који се лече од патолошког
коцкања, а још већи број оних који
имају овакав проблем али то не прија
вљују? Да ли је едукација та која тре
ба да спречи и пробуди свест код свих
нас да овај проблем није занемар
љив? Чињеница је та да када шетамо
улицом у самом центру Сремске
Митровице има око десетак спортских
кладионица којe су широм отворенe
за сваког ко је жељан да уложи мало
а добије пуно.
Истина је да се од малих улога
почиње а са великим улозима завр
шава али када поставимо сами себи
питање шта нама на крају остане
добитак или губитак одговор је врло
једноставан.
Андреа Димић

Проблем се
прећуткује
Психотерапеут у Центру за социјални
рад „Сава“ Дарко Ђорђевић каже да у
Сремској Митровици као и генерално
свуда по Србији људи не реагују на ова
кав проблем.
- Ово је једини облик зависности који
је друштвено прихватљив и који се пре
ћуткује. Ко год жели може слободно да
уђе у коцк арницу или кладион
 ицу а
поред тога има их свуда и у великом бро
ју јер једино што се отвара и јесу коцкар
нице и кладионице. Ретко ко проверава
колико деца која улазе у кладион
 ице
имају година ретко ко ако примети неко
дете и хоће да се коцка обавести његове
родитеље – кaже Дарко Ђорђевић.
Он такође додаје да се већина пације
ната оболелих од патолошког коцкања
шаље у Институт за ментално здравље
у Београду и да се у Центру за социјални
рад не баве тим проблемом. Међутим,
после терапије и успешног лечења као и
после фазе проласка зависности паци

Дарко Ђорђевић

јенти се могу обратити и Центру за соци
јални рад који у склопу свог рада има и
центар за решавање међуљудских одно
са да би преуредили породичне односе
на које је такав проблем неизоставно
утиче.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Рувимове
васкрсне вериге

Прошлог четвртка, 22. фебруара, у
библиотеци „Глигорије Возаровић“ у Сремској Митровици одржана је промоција књиге „Рувимове васкрсне вериге“, аутора
Ратка Марковића Риђанина. Ова књига на
поетски начин приказује изазове суочавања
са самим собом, бави се људским афектом
и поривима, успонима, падовима, обманама.
У програму су, поред аутора, учествовали митровачки књижевник Недељко Терзић
и библиотекарка Моравка Тодић, а промоција је започела музиком коју су гостима
приредили чланови Црквеног хора „Свети
Сава“ из Сремске Митровице.
Н.М.

УЛУ СИРМИЈУМ

Изложба минијатура
Удружење ликовник уметника Сирмијум ће традиционалну осмомартовску продајну изложбу минијатура отворити у среду 28. фебруара у 18 часова
у Царској палати.
Заинтересовани ће моћи осмомартовски поклон драгим особама да нађу
међу радовим чланова Удружења.

СА СВИХ СТРАНА
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ У РУМИ

Ништа нас не сме
изненадити

Обука чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације одржана је 20. и 21.
фебруара у румском Културном центру и
ОШ „Душан Јерковић“ а обуку су организовали Национални тренинг центар Сектора
за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са румском
општином и Црвеним крстом Рума.
Првог дана реализована је теоријска
обука која је осмишљена тако да унапреди
постојећа знања и начине реаговања у ванредним ситуацијама, док је други дан био
намењен практичној обуци.
У Културном центру је одржана командно - симулациона вежба за чланове румског
Штаба, а пошто је едукација о ванредним
ситуацијама од великог значаја за све грађане, битно је укључити и децу, радионица у ОШ „Душан Јерковић“ је обухватила
ученике трећег разреда ове школе који су
демонстрирали како да се понашају у случају ванредних ситуација, а ове њихове
вежбе су пратили и чланови Штаба за ванредне ситуације румске општине.

28. FEBRUAR 2018.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РУМА

Промоција романа
На споредном путу је назив новог романа новинара и писца Жељка Марковића,
који је светлост дана угледао у издању румске Градске библиотеке „Атанасије Стојковић“ у чијој је читаоници и представљен 23.
фебруара. Жељко је писац већег броја
романа, путописа и монографија за које је
добио и значајне награде.
Како је рекао сам аутор, реч је о роману,
психолошком трилеру чији је главни јунак

Лазар Аврамовић, архивар који је 30 година
живео неки свој папирни живот, ван оног
стварног. То се мења када открива да болује од рака, враћа се на Фрушку гору у жељи
да последњу годину свог живота проживи у
слободи, без терапија, али чудом се сам
излечи.
О последњем роману Жељка Марковића
говорио је Жељко Стојановић, директор
Градске библиотеке, као и др Медиса Колокаовић, библиотекар Библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

Пројекција филмова

Безбедност на интернету

У
Прошлог петка, 23. фебруара, у сремскомитровачкој галерији „Лазар Возаревић“
одржана је пројекција филмова „У завичају
после смрти живети“ и „Рестаурација једне
слике“. Филмови које су посетиоци галерије
могли да погледају говоре о животу и делу
сликара Лазара Возаревића.
Лазар Возаревић рођен је 1925. године у
Лежимиру, а прва сликарска знања стекао
је у Школи за примењене уметности у Београду. Академију ликовних уметности завршио је 1948. године. Његова дела се налазе у митровачкој галерији која носи његово
име, а сви посетиоци пројекције могли су
да виде један њихов део.
Н.М.

понедељак, 26. фебруара у Основној
школи „Јован Поповић“ у Сремској
Митровици одржан је час едукације
о безбедности на интернету и друштвеним мрежама. Ови часови предвиђени
су за ученике четвртог и шестог разреда
основне школе, а тренутно се одвијају у
свим основним школама на територији
Града Сремска Митровица. О безбедности
на интернету и ризицима које коришћење
интернета са собом носи, као и о мерама
превенције, ученицима је говорио Дејан
Корица, инспектор Одељења криминалистичке полиције ПУ Сремска Митровица.
- Ово је јако битна област. Интернет се
све више шири и деца све више знају. Зато
смо ми овде да их упутимо на неке ризике
који могу да проистекну из коришћења интернета, а највише из друштвених мрежа,

на којима се они дописују и износе своје
личне податке. Сви смо свесни чињенице да се путем интернета све више врше кривична дела, мада деца о томе не
размишљају. Ово предавање је зато врло
конструктивно, јер им дајемо примере злоупотреба на интернету – рекао је Дејан
Корица.
Поред њега, медијима се обратио и директор Основне школе „Јован Поповић“,
Слободан Стојиљковић и истакао да је
овај пројекат од изузетне важности за безбедност ученика. Према његовим речима,
деца нису свесна ризика од различитих
врста насиља којима могу бити изложена
на друштвеним мрежама, а на овај начин
сазнаће пре свега шта је то што им на друштвеним мрежама прети и на који начин се
могу заштитити.
Н.М.
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МИРОСЛАВ КАРАНОВИЋ: ПЕСНИК И СЕЉАК ИЗ БЕЛЕГИША

Председник
као инспирација
Највећи део
својих песама
Мирослав
Карановић је
посветио
је бившем
председнику
Савета МЗ
Белегиш и
садашњем
председнику
општине Стара
Пазова Ђорђу
Радиновићу,
као и
председнику
Србије
Александру
Вучићу

Т

Мирослав Карановић

ешко је проћи белегиПесма посвећена
шким улицама, а макар у
Ђорђу Радиновићу
пролазу не уочити човека
замишљеног лица на великом
мушком бициклу како иде некуд Да л’ је Ђорђе? Јесте Ђорђе овај који иде,
и махањем поздравља своје Многе очи сад у селу хоће да га виде.
познанике. Ово лице сигурно
познаје готово сваки становник Отиш’о је верујте му вратиће се вама,
овог села, а поред поздрава од Разумите у општини велика је тама.
њега се увек може чути и понеЈедног дана кад општина поново заблиста,
ки стих.
Мирослав Карановић, песник и Вратиће се вама Ђорђе јер му душа чиста.
сељак, како воли себе да назива,
у Белегишу је навелико познат И тамо га сада многи и грле и воле,
по својим песмама. Како каже, И деца су сва радосна јер цветају школе.
таленат за поезију увек је носио
у себи, а писањем је активно И свима ће сада вама много лакше бити,
почео да се бави крајем деведе- Јер Ђорђе ће свом народу срце поклонити.
сетих година.
Оно што овог песника разликује од да неко пати, а да он то не примети. Ја
осталих јесте извор његове инспира- не би’ никад открио то што имам да није
ције. Поред љубави према домови- Ђорђета и да није Вучића – рекао је
ни, његова највећа инспирација био Мирослав.
Мирослав Карановић све своје песме
је долазак на власт Српске напредне
странке, што је представљало прекрет- зна напамет, како каже целу будућу
ницу у његовом стваралачком раду. Нај- књигу, а неретко своје реченице наставећи део својих песама посветио је бив- вља стиховима.
Поред тога што се бави поезијом,
шем председнику Савета МЗ Белегиш и
садашњем председнику општине Стара Мирослав Карановић бави се и писаПазова Ђорђу Радиновићу, као и пред- њем прозе. Према његовим речима,
књига коју завршава, а која је посвећена
седнику Србије Александру Вучићу.
- Не пишем само о председнику Ђорђу Радиновићу и Александру ВучиОпштине, него је то обухваћено пира- ћу треба да буде објављена у току ове
мидално, рецимо, влада, Александар године. Он из дана у дан помно прати
Вучић и тако даље. Кад је Ђорђе дошао политичку ситуацију како у држави, тако
за председника, ја сам одмах стао иза и у свом селу и општини, а све оно што
тога и почео да пишем књигу. Он је мно- је у Србији напредно труди се да претоН. М.
го чинио за нас и не може да се деси чи у стих.
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
ДОБИЛИ СИНА : Горан и Драгана Јеленковић - Сремска Митровица, Зоран и
Љиљана Бојић - Вишњићево, Живко и Славица Словић - Сремска Митровица, Данијел
и Александра Благојевић - Сремска Митровица, Милош и Милица Михић - Стара
Пазова, Милош и Жељана Видњевић - Хртковци, Милош и Катарина Колибар - Сремска Митровица, Јовица и Снежана Банчевић - Равње.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ : Мирослав и Србијанка
Бараћ - Хртковци, Мирослав и Марија
Јешић - Инђија, Марко и Гордана Савановић
- Сремска Митровица, Владимир и Јована
Јесретић - Сремска Митровица, Милан и
Марија Турудић - Равње, Мишо и Николина
Гајић - Сремска Митровица, Ранко и Ивана
Јовановић - Вишњићево, Горан и Маријана
Шолаја - Мали Радинци, Славиша и Слађана Јовановић - Равње, Бранислав и Јелена
Вуковац - Сремска Митровица, Александар
и Драгана Бојовић - Бачинци.
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ: Срђан Рајић и
Александра Јовчић - Сремска Митровица.
УМРЛИ : Миличић Радован рођ. 1943,
Станојчев Даринка рођ. 1943, Мићић Горан
рођ. 1971, Батало Милан рођ. 1954, Боговац Никола рођ. 1934, Петковић Душан рођ.
1930, Рикић Нада рођ. 1954, Маринковић
Даница рођ. 1936, Дех Влатко рођ. 1955,
Николић Мирјана рођ. 1932, Радишић Даница рођ. 1933, Паклар Љиљана рођ. 1943,
Милутиновић Жарко рођ. 1930, Поповић
Јованка рођ. 1942, Бомбола Иван рођ.
1950, Галчић Слободан рођ. 1945, Мијатовић Милисав рођ. 1946, Никић Сава рођ.
1937, Цагарић Петар рођ. 1949, Бошковић
Душан рођ. 1946, Ћаћић Боро рођ. 1953,
Крчединац Катица рођ. 1936, Дмитровић
Анка рођ. 1930, Тахировић Ружица рођ.
1964, Ступкин Фјодор рођ. 1936, Пожар
Љубица рођ. 1935, Стевановић Катица рођ.
1945, Гемери Фрања рођ. 1947, Драгутиновић Петар рођ. 1950, Маричић Марија рођ.
1934, Вученовић Стеванија рођ. 1935,
Билић Бошко рођ. 1943, Борковић Миленко
рођ. 1930, Ђурић Ђуро рођ. 1928, Недић
Драгиња рођ. 1935, Петровић Славко рођ.
1949, Бертић Павлинка рођ. 1954, Кања
Самуел рођ. 1940, Анђелковић Бранимир
рођ. 1980, Јовичић Цвета рођ. 1933, Петровић Петра рођ. 1929.

RUMA
УМРЛИ: Божица Ушљебрка, рођ. 1937.
године, Јелена Ћулибрк, рођ. 1931. године,
Стево Асановић, рођ. 1925.године, Божидарка Бановић рођ. 1932. године, Мила
Смољановић, рођ. 1931.године, Босиљка
Ђорђевић, рођ. 1929. године, Борис Сватек,
рођ. 1961.године, Милош Пањак, рођ. 1946.
године, Душан Зиројевић, рођ. 1933.године,
Стевка Гагић, рођ. 1938.године, Сузана
Хаман, рођ. 1941. године, Спасоје Живановић, рођ. 1939. године, Ана Чолак, рођ.
1929. године, Иво Иванковић, рођ. 1938.
године, Марија Поповић, рођ. 1937. године,
Миланка Јовановић, рођ. 1948.године,
Душко Вукмановић, рођ. 1976. године, Драган Ђуровић, рођ. 1966. године, Милена
Тривковић, рођ. 1945. године, Вера Миливојевић, рођ. 1957. године, Јованка - Даница
Клевернић, рођ. 1937. године, Гојко Стојсављевић, рођ. 1945. године.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана 19.00 и 21.00 час
28.2. Берлински синдром
1 – 7.3. Стаљинова смрт
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VREMEPLOV
28. фебруар
1842. Рођен је српски филозоф
и писац Милан Кујунџић Абер
дар, један од првих професора
фил озофије на београдској
Великој школи, члан Српске
краљевске академије, председ
ник Скупштине и министар про
свете.
1916. У Првом светском рату
завршено је пребацивање на
Крф главнине од око 140.000
српских војника.
1. март
1872. Јелоустоун је постао први
светски национални парк. Јело
устоун је природни ботанички и
зоолошки врт у САД, највећим
делом у држави Вајоминг, повр
шине 8.963 километара ква
дратних, у којем је забрањен
сваки лов и оштећење природе.
2. март
1824. Рођен је Бедржих Смета
на, чешки композитор, диригент
и пијаниста, најзначајнији пред
ставник и зачетник чешког
музичког национализма.
1983. Филипс и Сони представи
ли су технологију снимања на
компакт диск.
3. март
1955. Елвис Присли се први пут
појавио на ТВ-у.
1956. Мароко је издејствовао
независност од Француске.
4. март
1941. Југословенски кнез наме
сник Павле Кар ађ орђ ев ић
састао се тајно у Другом свет
ском рату у Берхтесгадену с
вођом Трећег рајха Адолфом
Хитлером, који је затражио да
Београд приступи Тројном пак
ту, при чему би Немачка и Ита
лија гарантовале “интегритет и
независност” Југославије.
1945. Чланови Уједињеног саве
за антифашистичке омладине
Србије основали су Омладинско
фискултурно друштво Црвену
звезду. Међу оснивачима су се
налазили Небојша Поповић,
Мира Петровић, Светозар Гли
горић и Милован Ћирић.
5. март
1832. У Београду почела да
ради прва штампарија у Србији,
у којој је као прва књига штам
пан “Сабор истине и науке”
Јована Стејића. Штампарија
купљена у Русији и допремље
на у Београд у мају 1831.
1953. Умро совјетски диктатор
Јосиф Висарион
 ович Џугашви
ли Стаљин. Као генерални
секретар Комунистичке партије
од 1922. до смрти био неприко
сновен владар СССР и лидер
комунистичког света.
6. март
1945. Умрла је српска сликарка
Мил ен а
Павлов ић-Бар ил и,
уметник рафиниране културе,
која је сликала у надреалистич
ком маниру, с посебним осећа
њем за простор и поетичну
атмосферу.
1949. Радио Београд је први пут
емитовао хумористичку емисију
„Весело вече“.
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HOROSKOP
ОВАН: Упорно поку
шавате да импресио
нирате своју околину
или једну утицајну
особу, коју сте недавно упознали.
Ипак, све што чините више подсе
ћа на преувеличавање или на пре
терано експонирање. До успеха се
не стиже на лак и једноставан
начин. Уместо да интензивно раз
мишљате о нечијим манама боље
је да озбиљније анализирате своје
понашање.

ВАГА: Почетни неу
спех треба да вас
мотивише на додатну
упорност. Важно је да
направите листу приоритета или
да прихватите користан савет у
даљој пословној оријентацији.
Веома сте емотивно узнемирени
али партнер не жели да попусти
пред вашим молбама. Смислите
неко алтернативно решење.
Пријаће вам шетња или нека
спортска активност.

БИК: Не успевате нај
боље да предвидите
нечији одговор на
задату тему или да
успоставите добар однос у кому
ник ацији са сарадницима. Не
будите превише разметљиви, већ
на време затражите нечију морал
ну или материјалну подршку.
Вољена особа игнорише ваше
идеје и покушава да вас наведе
на своје планове. Пријаће вам
витаминска исхрана.

ШКОРПИЈА: Поку
шајте да се дистанци
рате према особи
која понавља погре
шну причу. Све што чините за
позитивном тенденцијом оста
вља добар утисак на сараднике
и потврђује вашу афирмативну
улогу у заједничком договору.
Будите довољно маштовити
планирајте неку нову забаву у
двоје. Учините више него обично
како бисте оставили утисак и
освојили особу до које вам је
стало.

БЛИЗАНЦИ: Потреб
но је да одложите
неке пословне догово
ре. Повремено постоје
ствари које захтевају креативно
размишљање или фазу ствара
лачке инкубације. За сада имате
више питања него задовољавају
ћи одговора, стрпљиво сачекајте
на бољу пословну прилику. Не
можете да се ослободите емотив
ног утиска о једној особи. Често
размишљате о једној особи.
РАК: Ваши сарадници
и пријатељи имају
добре намере, тако да
вас очекују позитивни
догађаји и успешни резултати на
различитим странама. На крају,
покажите искрену захвалност пре
ма свима који заслужују гест
пажње или емотивне наклоности.
Уколико сте млади или слободни,
немојте оклевати пред особом
која вам упућује емотивне сигнале
и искрене комплименте.
ЛАВ: Уколик о вас
привлаче неке тајан
ствене или необичне
ситуације морате да
прихватите и одређени степен
пословног ризика. Нема разлога
да преувеличавате своје могућно
сти или да кршите основна прави
ла о пословању. Изненадни
сусрет са једном особом за вас
представља емотивни врхунац
али на жалост то одушевљење
брже пролази него што бисте то
желели.
ДЕВИЦ А:
Имат е
добру
процен у
о
новим
пословн офинансијским прили
кама. Умете да наметнете своје
мишљење пред сарадницима и
добијете похвале са различитих
страна. Међутим, не желите да се
зауставите на садашњој позицији.
Осећате се као да вам неко ускра
ћује могућност новог избора или
емотивног задовољства. Смета
вам и сазнање да вам неко ускра
ћује могућност новог избора.

СТРЕЛ АЦ:
Нема
потребе да се пове
дете за лажним ути
сцим а
о
новим
пословним прилик ама. Добро
проверите различите информа
ције и нечију улогу у пословној
сарадњи. Понек ад комплетну
ситуацију треба поступно анали
зирати на више начина. Не
можете заваравати блиску особу
о неким стварима које делују као
позната прича.

Crkveni
kalendar
Среда, 28. (15) фебруар
Свети апостол Онисим; Препо
добни Јевсевије Пустињак
Четвртак, 1. март (16. фебруар)
Свети мученици Памфил, Пор
фирије и други
Петак, 2. март (17. фебруар)
Свети великомученик Теодор
Тирон
Субота, 3. март (18. фебруар)
Св. Лав Римски; Св. Флавијан
Цариградски
Недеља, 4. март (19. фебруар)
Свети апостоли Архип, Фили
мон и Алфија
Понедељак, 5. март
(20. фебруар)
Свети Лав Катански
Уторак, 6. март (21. фебруар)
Преподобни Тимотеј; Свети
Евстатије

Тестенина
са печуркама
Састојци: 1 паковање тесте
нине по жељи, 400 г печурки, 1
павлака, 1 јаје, мало тартар соса,
мешавина сувих зачина, мирођи
ја, оригано, 1 чаша јогурта, 3
кашике пармезана.

ЈАРАЦ: Уколико вам
недос таје
добра
воља или концентра
ција, препустите сво
јим сарадницима да се баве ком
пликованијим задацима који изи
скују већи напор. Морате имати
добру процену ко може да вас
замени у одлучујућем тренутку.
Немојте дозволити свом партне
ру претерану дозу самовоље или
да занемари неки заједнички
договор који имате.
ВОДОЛИЈА: Избега
вајте претерано екс
понирање у друштву
сарадника и немојте
причати о стварима које пред
стављају потенцијалну опасност
за ваше пословно – финансијске
интересе. Увек постоји фактор
промене и изненађења. Нема
потребе да наивно потцењујете
партнерове могућности или да
се сувише заносите за субјектив
ним проценама.
РИБЕ: Искуство вас
опомиње да не треба
веровати особи која
има необичну репута
цију или за коју ваши сарадници
говоре у неком негативном кон
тексту. Одложите нове финансиј
ске калкулације или неки вид
удруживања под сумњивим окол
ностима. Добро размислите и
немојте прихватити пасивну уло
гу пред вољеном особом.

Поступак: Тестенину скувајте,
а печурке пропржите. Промешајте
јаје, павлаку, тартар сос, зачине и
пармезан. Густину одредите
додавањем јогурта. Додајте
печурке. Врућу тестенину сипајте
преко припремљеног прелива,
промешајте и оставите покло
пљено неколико минута.

• Наш углед у свету стал
но расте. Нема дана да
нам неко нешто не уде
ли.
• Друштво мртвих песни
ка? Знам, ми смо их ски
нули са буџета!
• Тражиш промене?!
Хоћеш да почнем од
твог личног описа!?
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СРЕДЊЕВЕКОВНО УТВРЂЕЊЕ КУПИНИК ОДОЛЕВА ЗУБУ ВРЕМЕНА

Престоница Купиник стуб
одбране од Османлија

Реконструисани приказ Купиника

П
Први познати српски
великан, који је у
поседу имао Купиник,
према предањима
спомиње се Стефан
Лазаревић, али кад и
како га је добио није
познато. Након
Стефана њим
влада Ђурађ
Бранковић,
претпоставља се
да је то било
1427. године

од зеленом травом почивају оста
ци средњевековног утврђења
Купиник, који је 70 година после
пада Смедерева, био стуб европске
одбране од Османлија и чувар српског
идентитета. Престоница последњих
српских деспота Стефана Лазаревића,
Ђурађа Бранковића и Вука Гргуревића,
никада није археолошки истраживана.
Данас се налази на мапи Туристичке
организације Општине Пећинци, коју
обилазе знатижељни туристи, и ђачке
екскурзије.
Утврђење Купиник налази се поред
села Купиново на југу Срема. Изграђено
је на мањем острву на почетку Специ
јалног резервата природе Обедска бара.
Не зна се тачно када је град подигнут,
али према историјским изворима први
пут се помиње крајем 14. века у пове
љама краља Жигмунда Луксембуршког
из 1387. и 1388. године. Први познати
српски великан, који је у поседу имао
Купиник, према предањима спомиње
се Стефан Лазаревић, али кад и како га
је добио није познато. Након Стефана
њим влада Ђурађ Бранковић, претпо
ставља се да је то било 1427. године.
По црквеним изворима деспот Бран
ковић после пада Смедерева донео
је мошти Светог Луке, након што му је
угарски краљ Матија Корвин понудио
деспотску титулу у Угарској.
По доласку Вука Гргуревића у Угарску
1464/1465. године, Корвин њему доде
љује поседе, а међу њима и Купиник.
Касније се у историјским списима, као
власници овог сада такозваног „воде

ног града“, помињу и остали сремски
Бранковићи, Ђорђе и Јован. Да је ово
утврђење било њихов центар, сведо
че списи и повеље које су послате из
њега.
Приликом освајања Београда 1521.
године султан Сулејман Први Вели
чанствени разорио је Купиник, који је
пао нешто касније османлијским зау
зимањем Срема, 1526. године. Пошто
се турским продором и освајањима у
Панонији нашао дубоко у залеђу њихо
ве територије, ово утврђење губи свој

Остаци Купиника
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Црква
Светог Луке
У непосредној близини Купиника налази се црква Светог Луке коју је подигао
деспот Ђурађ Бранковић и која представља, по мишљењу бројних истраживача,
најстарију српску православну црквену
грађевину у крајевима северно од Дунава
и Саве.

значај као погранично место. Од тада
последња српска средњевековна престоница лежи у рушевинама, а занимљиво је да је њена опека коришћена
касније при обнови Београдске тврђаве.
Како објашњавају у Заводу за заштиту споменика културе у Сремској
Митровици, према нацртима, куле су
биле повезане масивним бедемима
око којих је постојао ров дубине око
три метара и ширине 17 метара на улазној страни. Улаз у тврђаву је био кроз
пету кулу на средини североисточног
бедемског зида, док су зидови грађени
од ломљеног камена споља обложеног опеком. Најбоље очувана осмоугаона кула Купиника, данас је висока око
осам метара, али то је тек око трећине
њене првобитне висине. Зидови кула су
били дебљине од 3,5 метара. До данас
је највећа тајна зашто је свака од кула
Купиника имала другачији облик, иако
су подигнуте у исто време. Прва кула је
била кружна, друга осмоугаона, трећа
шестоугаона и четврта квадратна.
Претпоставља се да је тврђава прошла кроз две фазе у изградњи, од утврђења угарског краља, једноставније
форме прилагођене ратовању хладним
оружјем, до утврђења српске властеле
и деспота у 15. и почетком 16. века са
топовским кулама и добро обезбеђеном
капијом са покретним мостом прилагођеној ратовању артиљеријом због опасности од Турака.
С. Костић
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Обилазак Сремске
Митровице

П

оводом Међународног дана водича
21. фебруара туристичка агенција
„Уно травел“ је организовала бесплатно разгледање Сремске Митровице.
Међу посетиоцима су били и ђаци средње економске школе „9. мај“. Разгледање
града је укључивало обилазак митровачких знаменитости. Поред тога сви посетиоци ове туре су могли да чују и нешто
више о историји Сремске Митровице,
некадашњег Сирмијума, као и о објектима који су се налазили у овом граду попут
форума, аустријске касарне, хиподрома,
јеврејске синагоге и многих других споменика културе. али и о бројним познатим

личностима које су овде живеле.
- Све је више младих који су заинтересовани да чују информације о историји овог града као и оних који желе да се
баве обим послом. Има доста страних
туриста који долазе код нас и који када
дођу желе да што више чују о граду.
Често се деси да дођу добро припремљени и са бројним питањима. Јако је важно
да се Митровчани упознају са својим градом и да ту своју историју, споменике и
ископине, негују и представљају посетиоцима на прави начин – рекао је туристички водич Милан Јаношевић
А. Димић

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Изложба о Кинеској
новој години

Отварање изложбе о Кинеској новој години

И

зложбе фотографија под називом
„Прослава Кинеске нове године“
отворена је 22. фебруара у Завичајном музеју у Руми.
Отварању ове изложбе је присуствовала Гиао Сјих, аташе за културу Амбасаде
НР Кине која је и била, уз Завичајни музеј,
организатор изложбе. Изложене фотографије приказује прошлогодишњу прославу
Кинеске нове године у преко 40 земаља
света.
По традиционалном кинеском хороскопу 2018. година је у знаку „Пса“, а овај
знак најизразитије симболизује искреност
и оданост. Долазак пса у кућу симболизује долазак среће, зато се верује да ће ова
година донети много позитивне енергије.

О начину обележавања Кинеске нове
године, која се слави и као празник пролећа, је говорио Драгомир Јанковић, а потом
је присутне поздравила Гиао Сјих која је
истакла блиске и пријатељске односе две
земље, као и чињеницу да је Амбасада
НР Кине у Београду успоставила блиске
односе са Румом и Завичајним музејом.
– Захваљујем на вашем интересовању
за кинеску културу која има дугу историју и
дубоко утемељење. Кроз овакве изложбе
надам се да ћете боље упознати кинеску културу и да ћемо успоставити емоционалне везе и сарадњу у будућности.
Надам се да ћете уживати у овим фотографијама – рекла је Гиао Сјих.
С. Џ.
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (8)
СИМОНИДА ПАЛЕОЛОГИНА СУПРУГА КРАЉА МИЛУТИНА

Краљица талац,
инспирација уметницима
Пише: др Снежана Булат

Пошто царева
сестра Јевдокија
нипошто није
хтела да се уда
за Милутина,
краљево тражење
невесте,
довело је цара
Андроника II
у вишеструке
неприлике.
Он је био
принуђен да
краљу скрене
пажњу на своју
кћер Симониду,
која је била
у узрасту
од пет година

Краљ Милутин и краљица Симонида (фреска из манастира Грачаница)

В

из ант ијс ка
принцез а,
Симонида Палеологина,
својом драматичном и
веома интересантном судби
ном оставила је дубок траг у
историји средњег века. Њен
живот је био инспирација мно
гим уметницима, те су јој
посвећена литерарна и умет
ничка остварења од изузетне
важности. Симонида Палеоло
гина, кћер византијског цара
Андроник а II, својом посве
драматичном и интересантном
судбином оставила је дубок
траг у историји средњег века.
Када се говори о детаљима
који су у вези са животом
византијске принцезе, у лите
ратури се неретко цитирају три
византијска извора које нам
доносе византијски историчар
и монах Георгије Пахимер,
византијски писац, државник,
филозоф и емисар ромејског
цара Андроника II Палеолога,
Теодор Метохит и византијски
историчар Нићифор Григора.
Симонида „која се касније
прозва Симонида Ирена, беше
прекрасна девојк а“ (Орбин).
Георгије Пахимер казује зани

мљиву причу о настанку Симо
нидиног имена. За време поро
ђаја царице Ирине, цар Андро
ник је био веома уплашен,
пошто му је већ умрло двоје
или троје деце. Због тога је
цар послушао савет искусне и
часне жене да се пред сваку
од постављених слика дванае
сторице главних апостола
учврсте подједнако дуге и
тешке свеће, истовремено
упаљене и да се појући моли
за новорођенче. Када се при
ближио тренутак порођаја, ове
свеће су редом паљене. Девој
чица се родила док је горела
свећа на којој је била слика
Симеона, те је по том свецу
добила име – Симонида.
Догађај који је заокупио
пажњу свих историчара, јесте
брак младе византијске прин
цезе и већ остарелог краља
Милутина. Нићифор Григора је
описао како је дошло до скла
пања овог брака. Пошто царе
ва сестра Јевдокија нипошто
није хтела да се уда за Милу
тина, краљево тражење неве
сте, довело је цара Андроника
II у вишеструке неприлике. Он

је био принуђен да краљу
скрене пажњу на своју кћер
Симониду, која је била у узра
сту од пет година. Краљ би је
узео себи да је одгаја док не
дође у законито доба за брак и
постане супруга“. Када је реч о
Симонидином узрасту пред
удају, Пахимер наводи њену
ненавршену шесту годину.
Занимљиво је напоменути да
Јиречек погрешно наводи Гре
горину тврдњу и каже да „по
Пахимеру, она не имађаше још
ни шест година, а по Грегори
осам“.
Драгоцене податке пружа
нам и Посланица о дипломат
ском путу у Србију поводом
женидбе краља са Симонидом
Теодора Метохита, у којој
дипломата наводи услове који
су стављени пред Милутина.
Међу најважнијим, нашла су се
следећа три услова: да се Ана,
трећа жена Милутинова, преда
Византијцима, да се тражи
присуство и учествовање на
свадби краљице Јелене и да
се утврди број и начин на који
би се таоци изменили. Према
Метохитовим речима, Милутин
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је пристао на све услове, сем
на размену таоц
 а и присуство
мајке-краљице. На Вардару,
Милутин је након много прего
варања и условљавања, ради
прекида сукоба, успоставља
ња мира и задржавања обла
сти које је освојио, предао
Византиjцима своју жену Ану и
српске таоце, а они њему
принц ез у
Сим он ид у
са
византиjским таоцима. Григора
и Пахимер сагласни су у томе
да је Симонида била краљева
четврта жена, међутим, у лите
ратури се појављује могућност
да је Симонида била пета
Милутинова жена.
азивање Нићифора Григо
ре, показатељ је да Симо
нида није била срећна у
Србији, у којој је провела више
од двадесет година. Након
смрти своје мајке Ирине 1316.
године, Симонида је пожеле да
остане у родној Византији и да
се не врати Милутину. Међу
тим, њен подухват био је неу
спешан, јер је краљ наредио
својим изасланицима да је
врате у Србију. Уплашена,
смислила је да обуче монашку
одећу и тако побегне од зајед
ничког живота с њим. Овај
покушај замонашења је такође
осујећен, јер је њен полубрат,
Константин Палеолог, у страху
од Милутинових претњи - које
су знатно могле да угрозе
положај Византије, извео мла
ду краљицу из манастира,
поцепао јој монашке хаљине и
вратио је у Србију, упркос грче
витом одупирању и сузама.
Након Милутинове смрти 1321.
године, Симонида се вратила у
Византију и замонашила.
Монашко име је остало непо
знато.
Осим у историјским записи
ма, Симонидин лик је своје
место пронашао и у српским
средњовек овним житијима.
Реч је Житију Стефана
Дечанског Григорија Цамбла
ка, Животу Краљице Јелене и
Животу
краља Милутина
архиепископа Данила II.
Житије Стефана Дечан
ског Григорија Цамблак а
Симониду представља у вео
ма негативној светлости. Цам
блакова Симонида је у потпу
ности негативно обојена и

К

Грачаница, Милутинова задужбина

Прича о посети краљица Симони
де и Каталине гробу краљице Јеле
не, указује на веома добре односе
међу женама краља Милутина и
Драгутина и њихово велико пошто
вање према мајци краљева
прик азана као безразложно
зла, бестидна, склона сплет
карењима, злонамерна и
лук ава жена. „Опште је
мишљење да средњи век није
био наклоњен женама. Веома
често у литератури жена је
приказана крајње негативно –
она је оличење зла, продуже
на рука ђавола, спремна да
учини или наговори на зло
дело“ (Светлана Томин). Цам
блак је Симониду означио као
главног кривца за Стефаново
ослепљење. Наиме, Милутин
је заведен и заслепљен, под
легао страстима своје младе
жене Симониде. Она је у Цам
блаковом житију окарактери
сана и као ђавољи изасланик.
Не би ли подробније описао
овај догађај и указао на готово
исте околности, прави парале
лу са византијским и библиј
ским наслеђем. Ипак, Цам
блак „не наводи начине којима
је млада Симонида успела да
наговори мужа на ово злоде
ло, нити спомиње било какве
оптужбе, али се на основу

паралеле са Константином
Великим, Фаустом и Криспом
могу наслутити мотиви које је
имала Симонида“. Ваља иста
ћи да се Цамблаково прикази
вање узрока ослепљења Сте
фана Дечанског, разликује од
онога што нам говоре историј
ске књиге, али и Живот кра
ља Милутина архиепископа
Данила II. Ови списи нигде не
помињу Симониду као кривца
за Стефаново лишавање
вида, већ побуну коју је Сте
фан подигао и очеву казну која
је следила након оваковог
поступка.
анило у Животу краља
Милутина, пак, осликава
Симонидин лик на потпу
но другачији начин. Давно је
Руварац запазио да „архиепи
скоп Данило спомиње у Жити
ју тога свог добротвора само
краљицу Симониду, а не каже
нам ни ко је Стефана Дечан
ског родио“ (Руварац 1934:
16). Данило Симониду прика
зује као добродушну и побо
жну краљицу. Детаљи из овог
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Уплашена, смислила је да обуче монашку одећу и
тако побегне од заједничког живота с њим. Овај поку
шај замонашења је такође осујећен, јер је њен полу
брат, Константин Палеолог, у страху од Милутинових
претњи - које су знатно могле да угрозе положај Визан
тије, извео младу краљицу из манастира, поцепао јој
монашке хаљине и вратио је у Србију, упркос грчеви
том одуп
 ирању и сузама
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житија су итекако од велике
важности, јер нам омогућавају
да дођемо до сазнања о томе
какав је био краљичин однос
према покојном краљу. Наиме,
„благочастива“ Симонида се
након Милутинове смрти, пре
ма Даниловим речима, врати
ла у Цариград. Милутин је две
и по године, након своје смрти,
био проглашен за свеца, а
када је Симонида чула ову
вест, веома се обрадовала.
Данило наводи овај чин како
би ставио до знања да Симо
нида није отишла из Србије
гневна, осећајући мржњу пре
ма покојном мужу, већ насу
прот томе, веома га је пошто
вала и, притом, одржавала је
везе са Србијом. Григор нам
оставља податак о томе да је
Симонида обукла монашку
одећу, али архиепископ Дани
ло прецизно наводи и мана
стир у коме се она замонаши
ла.
Живот краљице Јелене
архиеп
 ископа Данила II такође
садрже занимљиве детаље о
Сим он ид и
Пал еол ог ин и.
Симонида је у овом житију
осликана као „христољубива“
и „благочастива краљица“,
која исказује велико поштова
ње према мајци краља Милу
тина. Показатељ томе јесте
њена посета и поклоњење
гробу краљице Јелене. Колико
је Симонида водила рачуна о
породичним односима, тежила
помирењу браће Милутина и
Драгутина, огледа се и у
њеном тражењу допуштења
од краља Милутина да се
састане са краљицом Катали
ном. Прича о посети краљица
Симониде и Каталине гробу
краљице Јелене, указује на
веома добре односе међу
женама краља Милутина и
Драгутина и њихово велико
поштовање према мајци кра
љева. Принцеза Палеологина
је била инспирација многим
уметницима, те су јој посвеће
на литерарна и уметничк а
оствар ењ а,
од
изу зетн е
важности. Симонида је инспи
рисала Милутина Бојића, који
јој је посветио драму Краљева
јесен, Милана Ракића који је
написао песму Симонида, а не
треба заборавити незаобила
зну фреску из цркве Успење
Пресвете Богородице у Грача
ници, као ни оперу Симонида
Јосипа Кулунџића и Станојла
Раичића. Посебно је зани
мљива чињеница да је лик
краљице Симониде доспео и у
домене дечје књижевности.
Наиме, управо је она главни
актер дечјег романа Слобода
на Станишића, под називом
Симонида.
(У следећем броју:
Теодора, прва жена краља
Стефана Дечанског)
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РУМА

Румљанке у Дохи
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КМФ „ИНДИАНС 2013.“ ИНЂИЈА

Припреме за
предстојећу сезону

КМФ „Индианс 2013.“

Заједничка фотографија пред пут

Д

ан пред
одлазак у
Доху на Светско школ
ско првенство које су
избориле победом на репу
бличком такмичењу школ
ског спорта, рукометашице
румске Гимназије примио је
у Градској кући 20. фебруа
ра Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума.
Том приликом он им је као
поклон локалне самоуправе
уручио тренерке са општин
ским грбом.
Са ученицама Гимнази
је, најбољим републичким
рукометашицама, на при
јему су биле и Вера Мило
ванчевић, њихова професо
рица физичког васпитања и
тренер, као и Софија Благо
јевић, директорка Гимназије
„Стеван Пузић“.
Директорка Софија Бла
гојевић је истакла да је
школа
свесна
њиховог

великог успеха и да имају
велика очекивања од њихо
вог наступа у Дохи.
Стеван Ковачевић је иста
као да је ово велики успех,
не само рукометашица Гим
назије, већ је то и афирма
ција Руме.
Екипу чине: Нина Змија
њац, Бојана Ћулибрк, Деја
на Лакетић, Јелена Вукми
рић, Теодора Митев, Ана
Константиновић,
Јована
Аврамовић, Дуња Табак,
Зорана Чаврић, Ива Вуи
чић, Mилица Дрлић и Јелена
Шкондрић.
Светско школско првен
ство у далекој Дохи, глав
ном граду Катара, траје од
21. фебруара до 1. марта.
Пут за 12 румских рукоме
ташица и професорку Веру
Милованчевић финансира
Савез спортова Србије.
С. Џ.

ИНЂИЈА

Школа пецања

У

дружење спортских
риболоваца „Барица“
у сарадњи са Канце
ларијом за младе Општине
Инђија и Риболовачким
савезом Војводине, органи
зује у Инђији школицу
риболова за децу. Школа
рибол ова намењена је
основцима и средошколци
ма и биће реализована у
три категорије- основци од
првог до четвртог разреда,
основци од петог до осмог
разреда и средњошколци.
Како истичу представници

Удружења спортских рибо
ловаца „Барица“, током
школе полазници ће се
упознати са основама
риболовног спорта, техни
кама пецања, врстама
риба које постоје на нашем
подручју као и основним
правилима понашања на
води. Школа риболова је
бесплатна, а сви заинтере
совани могу се пријавити
на е-маил адресу: baricain
djija@gmail.com, као и
путем телефона на број
063-833-94-29.

К

луб малог фудбала
„Индианс 2013.“ из
Инђије полако ком
плетира редове за пред
стојећу такмичарску сезону
2018/2019. година у Футсал
лиги Војводине. Марио Мил
ковић, председник КМФ
„Индианс“ задовољан је
прелазним роком и нада се
да ће стићи до циља, а то је
савезни ранг такмичења.
-Одиграли смо до сада
једну припремну утакмицу
са трећелигашем из Београ

да. Ривал нам је био КМФ
„Грочански футсал клуб“ и
успели смо да остваримо
победу 9:7. Планирамо још
једну пријатељску утакмицу
у овом делу припрема како
би се екипа што боље уигра
ла- каже Милковић и дода
је да је Управа клуба задо
вољна приказаном игром
појединих играча те очекују
да ће у сезони која следи на
терену бити приказана игра
на завидном нивоу.
М.Ђ.
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ПРВО ЛИЦЕ ЈЕДИНИНЕ: БРАНИСЛАВ БАЈА НЕНИЋ

40 година у фудбалу
В
елики заљубљеници фудбалске
игре често знају да кажу све прола
зи фудбал остаје. Ко разуме схва
тиће да фудбал има магичну моћ, тач
није он зближује и фасцинира и старо и
младо, афирмише играче и фудбалске
посленике. Свака генерација има своје
амбасадоре, најбоље фудбалере, суди
је, функционере.
Да је све то тачно, најбољи пример
је фудбалски „полиглота“ Митровчанин
Бранислав Ненић популарни Баја, који
је у фудбалу преко четири деценије, што
као фудбалер, а касније судија и функ
цион
 ер. Ових дана, наравно на фудбал
ском терену, где сваког дана проводи
добар део дана, причали смо са њим о
почецима каријере, па до данас.
- Рођен сам 1962. године у Сремској
Митровици, граду који највише волим и
за који би све на свету дао. Фудбалом
сам почео да се бавим сада већ давне
1975. године у пионирском тиму Подри
ња из Мачванске Митровице код чуве
ног тренера Драгомира Лукића Пулета
бившег играча шабачке Мачве и Срема.
Најпре сам почео као голман, а касније
постао штопер па и центарфор. После
тога пут ме је водио преко давно угаше
ног митровачког Пољостроја до Трговач
ког. Касније сам завршио 1989. године
у боемском Академцу из Митровице,
клуба који се волео до бескраја, где се
фудбал схватао више као игра него так
мичарско надметање. Овај клуб је тако
ђе угашен 1990. године. Фудбал сам
више волео као забаву и дружење и зато
нисам постигао више од просечне кари
јере.
Одмах по окончању играчке каријере
на наговор мог великог пријатеља из све
та фудбала Саве Стојчевића, положио

сам испит за фудбалског судију 1989.
године. Почео сам брзо да напредујем
почевши од најнижег ранга и за свега
три године положио испит за републич
ког судију у комисији код чувеног Душана
Максимовића као најбољи у класи.
Убрзо сам почео судити Војвођанску
лигу где сам оставио упечатљив траг. У
то време а и данас морао си имати неко
га иза себе да би даље напредовао, а
ја то нисам имао јер сам свој пут кројио
сам. Иако сам годинама био међу нају
спешнијима по оценама, даље нисам
могао из наведених разлога.
У међувремену стигле су и године, а и
подмлађивање и татини синови па сам
схватио да је време за крај. После 13
година дружења са пиштаљком, опро
стио сам се 2002. године у пријатељској
утакмици на стадиону вољеног Срема,
у утакмици са прволигашем Војводином
из Новог Сада, пред 3000 мени много
драгих мојих суграђана. У каријери сам
судио или био помоћник на више од 280
утакмица широм Срема и Војводине, без
иједне мрље на образу.
Након тога постајем делегат – кон
тролор на листи Војвођанске лиге, а
у матичној организацији и председник
комисије за стварање и унапређење
младих судија, пуних шест година. За
то време створио сам преко 30 судија,
многи су превазишли самог учитеља у
напредовању.
Тада је Митровица имала шест глав
них судија на Српској лиги, 10 на Војво
ђанској лиги, што је многима упадало у
очи. Остаје жал што ниједан од њих није
судио Супер лигу Србије, највише због
мог горе наведеног примера, и ако су
све то били интелектуалци, економисти,
правници, агрономи, а давно су сви из

очаја напустили удружење судија.
2010. године када сам схватио да се
борим са ветрењачама и да је време
да млађи преузму одговорност трајно
напуштам удружење судија и посвећу
јем се раду клупском фудбалу, тачније у
ФК Раднички из Сремске Митровице. Са
мањим одсуствима у Хесни је већ пуних
шест година, завршава своју причу Баја.
Бранислав Баја Ненић тренутно је на
месту генералног секретара хеснерског
клуба. Свој посао обавља беспрекорно.
Тренутно је ФК Раднички у великој кри
зи и тешкој и одлучној борби за опстанак
у Српској лиги група Војводина. Брани
слав Баја Ненић је искусан, незамењив
и драгоцен члан управе и лева и десна
рука председника Лончаревића и дирек
тора Стојковића.
На крају нам је рекао: Фудбал значи
пуно одрицања од нормалног живота,
али без њега не могу и у њему ћу остати
све док он мене треба.
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15 ГОДИНА РАДА УДРУЖЕЊА НАУТИЧАРА У СТАРОМ СЛАНКАМЕНУ

Промо туре корак
ка развоју туризма

Стари Сланкамен

Природа је Старом Сланкамену подарила бројне тури
стичке вредности: лесне наслаге јединствене у Европи,
лековиту минералну воду, реку богату рибом, прелепу
обалу, пешчане аде и плаже

Н

а месту где Дунав подсеца крајње
обронке Фрушке горе и где се Тиса
улива у Дунав налази се Стари Слан
камен, најстарије насеље инђијске општи
не, мало сеоско насеље са серпентинасто
распоређеним улицама. Многобројни кул
турно-историјски споменици, сведоче о
бурној прошлости Старог Сланк амена.
Археолошки локалитет Градина са остаци
ма тврђаве Акуминкум и споменик Сланка
меначкој бици говоре о стратешком значају
овог места уз Дунав, који је вековима пред
стављао границу различитих империја.
Из ових али и многих других разлога Ста
ри Сланкамен представља најповољније
место за развој туризма у општини Инђија,
поготово речног јер се највећа река у нашој
земљи протеже дуж читавог насеља. Раз
воју речног туризма допринели су наутича
ри окупљени у Удружење основано 2003.
године а ове, са око 100 чланова, просла
вља 15 година постојања и рада.
Душан Егленџија, председник Удружења
наутичара Стари Сланкамен истиче да су
доста напредовали од оснивања до данас,
те да окупљају у својим секцијама веслаче,
спортске риболовце, старије али и оне мла
де који су ангажовани око пливања и једре
ња.
- Спортским риболовом се углавном бави
старија мушка популација која се са одла
ском у пензију учлањује у наше Удружење.
Они нешто млађи су ангажовани око свега
што је везано за реку и воду. Ми данас има
мо око 75 такозваних везова за мала плови
ла, бродиће, чамце, итд. - каже Егленџија.
Природа је Старом Сланкамену подари
ла бројне туристичке вредности: лесне

наслаге јединствене у Европи, лековиту
минералну воду, реку богату рибом, преле
пу обалу, пешчане аде и плаже. Извор леко
вите минералне воде Сланача, један од
ретких извора слане воде у Војводини,
коришћен је још у доба Турака и веома рано
послужио за формирање бањског лечили
шта. Уз Стари Сланкамен, на обали Дунава
смештен је Заград - некадашње рибарско
село које говори о традицији риболова и
добрим риболовним теренима који овде
постоје. Председник Удружења наутичара
каже да су то све разлози због којих туристи
желе да дођу у Стари Сланкамен, али да за
њих још увек нису створени сви неопходни
услови. Стога се Удружење наутичара, пре
неколико година, укључило у акцију Мини
старства туризма која подразумева развој
туризма на рекама и језерима у Србији.
- Ми смо одлучили да свој допринос раз
воју туризма дамо организовањем такозва
них промо тура које подразумевају пано
рамско разгледање Старог Сланкамена са
бродића којим посетиоце возимо до ушћа
реке Тисе у Дунав, које се налази на 1215
километру тока Дунава. Уз панорамско раз
гледање могу да уживају у музици и прича
ма нашег водича - каже председник Удруже
ња наутичара у Старом Сланкамену у дода
је:
- Промо туре се организују сваког викен
да, једном или двапут дневно, зависно од
броја посетилаца. Имамо добру сарадњу са
Туристичком организацијом Војводине која
организује посете Старом Сланкамену, али
сарађујемо и са туристичким агенцијама из
Мађарске, одакле нам долазе посетиоц
и
који живе у градовима који се налазе уз

Душан Егленџија
реку па их интересује да на лицу места
виде где се Тиса улива у Дунав.
Поред организовања промо тура Удруже
ње наутичара посетиоц
 има може да понуди
камп простор за приколице, затим део пла
же где су, поред многих других планова,
предвидели изградњу базена за најмлађе.
- Базен ћемо изградити јер је важно да
сви они који долазе и бораве поред реке
знају да пливају. Ми смо на дужи временски
период закупили градско грађевинско
земљиште захваљујући донетој одлуци
Скупштине општине Инђија и имамо много
планова. На закупљеном земљишту смо
изградили клупску зграду а уз њу поседује
мо и друге објекте, радионице за поправку и
одржавање пловила - каже Душан Егленџи
ја, председник Удружења наутичара у Ста
ром Сланкамену.
Он истиче да Стари Сланкамен има мно
го тога да понуди туристима и да би се уз
изградњу шеталишта поред реке повећао
број туриста који би желели да посете ово
место у општини Инђија. Када је само Удру
жење у питању, каже Егленџија, они се при
премају за предстојећу летњу сезону и са
првим лепим данима настављају са промо
турама.
М. Ђ.

