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ВЕЛИКИ РАДИНИЦИ

Отворена реновирана
амбуланта
Као локална
самоуправа смо
посвећени
здравственој
заштити и
желимо да
свако наше село
има сређену
амбуланту и
доктора у селу,
рекао је
градоначелник
Сремске
Митровице
Владимир
Санадер

П

рошлог
четвртка
15. марта отворе
на је реконструис а
на амбуланта у Великим
Радинцима. Отварању су
присуствовали
градона
челник Сремске Митро
вице Владимир Санадер,
помоћник директора Кан
целарије за управљање
јавним улагањима Зоран
Диздаревић,
начелник
градске управе за здрав
ствену заштиту Војислав
Мирнић,
директорица
Дома здравља др Миро
слава Шево, начелник
опште медицине Дома
здравља Адил Елхаг, као и
председник Савета месне
заједнице Велики Радинци
Милан Маринковић.
– Као локална самоупра

Реконструис
 ана амбуланта

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

СА ОТВАРАЊА АМБУЛАНТЕ: Зоран Диздаревић,
Владимир Санадер и др Мирослава Шево

ва смо посвећени здрав
ственој заштити и желимо
да свако наше село има
сређену амбуланту и док
тора у селу. С обзиром
на то да финансирамо 10
лекара из градског буџета
овим показујемо да нам је
важна примарна здрав
ствена заштита грађана
у срединама у којим живе
– рекао је градоначелник
Сремске Митровице Вла
димир Санадер.
Помоћник
директора
Канцеларије за управљање

јавним улагањима Зоран
Диздаревић је објаснио да
се наставља са реализа
цијом обнове и унапређе
ња јавних објеката како у
Србији тако и у Сремској
Митровици у сарадњи са
службом Владе Републике
Србије.
– У пројекат је уложено
око три и по милиона дина
ра. Пројекат је финанси
рала Канцеларија за упра
вљање јавним улагањима
као служба Владе Репу
блике Србије, у срадањи

са локалном самоуправом
која је имала обавезу да
уради пројекат, спрове
де надзор и самим тим да
обезбеди део средстава
за овај пројекат – рекао је
помоћник директора Кан
целарије за управљање
јавним улагањима Зоран
Диздаревић
Председник
Савета
месне заједнице Милан
Маринковић се захвалио
Влади Републике Србије и
локалној самоуправи што
су омогућили реализацију
овог пројекта. Он је такође
додао да се у овој години
очекује помоћ покрајине
да се школа у селу рекон
струише као и то да су од
стране локалне самоупра
ве обезбеђена средства за
завршавање сеоске капеле.
Како се могло чути овај
пројекат је први који је
завршен у овој години али
не и једини. У Сремској
Митровици су предвиђена
још два објекта која ће се
радити, а то су амбуланта у
Раденковићу и митровачка
Болница.
Андреа Димић
Фото: Владимир Цуцанић
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Но пасаран!

Pi{e:
Vladimir ]osi}

С

рушићу споменик Милошевићу, ако било ко реши
да га подигне! Злотвор не може да добије споменик
– изјавио је председник Зелене еколошке партије
– Зелени, Дејан Булатовић из Шида. Дејан каже да није
заборавио батине које је добио зато што је носио
Милошевићеву лутку у природној величини и у
затворском оделу, а ни затворску казну на коју је осуђен
због тога.
Уколико се неко ипак усуди да споменик подигне, он
обећава да ће га срушити и да не постоји начин да га
било ко у тој намери заустави. Спреман је, каже, да
поново жртвује слободу, јер по њему „највећи злотвор
српског народа не може да добије споменик“. Дејан
Булатовић има и лични однос преме Слободану
Милошевићу и његовим стрводерима из тадашње власти.
У тексту који је пре годину и по дана написао за М
новине, Булатовић каже:
„Тог 24. новембра 1996. године десио се општенарод
ни бунт против режима Слободана Милошевића. Тај и
такав режим понизио је Србију, осрамотио њене грађане и
једноставно речено гушио је и сваку помисао на жељу за
слободу, бољим животом и тежњом да се Србија развија,
да буде демократска и да буде место где ће њени грађани
да живе срећно, да се млади школују, да имају посао, да
радници и паори живе нормално од свог рада.
Такво стање у Србији изазвало је велико незадовољ
ство народа (студената, радника, паора, професора,
инжењера, лекара и других). Нисмо се са тим мирили и
храбро смо кроз протесте изражавали своје незадовољ
ство.
Наравно, био сам у првим редовима у таквим протести
ма. Тај 24. новембар је карактеристичан по томе што сам
тог дана на челу огромне масе људи храбро носио лутку
са ликом Слободана Милошевића у затворском оделу.
Лутка је била симбол режиму и жеље да диктатор оде у
историју. Лутка је и данас у главама слободоумних људи
и симболизује жељу за просперитетом Србије и бољим
животом свих њених грађана.
Тог дана, наравно доживео сам страхоте које норма
лан човек не може да учини другом човеку. То су бати
не, премлаћивање, нечовечна малтретирања у затвору
од стране животиња у лику чувара режима Слободана
Милошевића.
Такве страхоте које сам преживео су нормално остави
ле трајне последице на моје здравље, али су несумњиво
показале да је жеља за слободом јача од пендрека и дру
гих чудних помагала које су зликовци користили за муче
ње. То ме је само ојачало у уверењу да се борим и даље.
Циљ овог мог саопштења за јавност је да се народ
подсети на таква времена и да схвати да се за слободу и
бољи живот мора безрезервно борити.
Током те борбе која ни данас није престала стекао сам
много пријатеља и сабораца. По одласку диктатора многи
од њих заузели су високе позиције у држави. Неки од њих
данас нису међу живима, неки су нестали са политичке
сцене јер нису оправдали поверење које им је народ ука

зао (пљачкашка приватизација, лично богаћење, повећа
ње незапослености и сиромаштва, неадекватна спољна
политика, преферирање личних интереса...)“
бог његове последње изјаве Дејан се у приличној
мери замерио члановима шидског огранка СПС.
Иако је једно време, пре доласка напредњака, са
њима био у владајућој коалицији...
Мени лично занимљивије су неке друге ствари. Да ли
ће Милошевић добити споменик, као и Зоран Ђинђић на
пример, тиче се Београда, и нико због тога неће питати
некога из Шида, Дакле, тамо је адреса за протесте и
подршку. Шидски СПС би, ако хоће могао да нађе тему
захвалнију и ближу свом провинцијском статусу. На
пример, Зрењанин. Који додуше није тако близак Шиду,
али му је примеренији од пачања у београдска посла.
Јер нисам чуо да је ико од левичара поменуо покушај
да се Зрењанину промени име у складу са нарастајућим
неговањем неофашизма. Нико се од чланова Дачићеве
странке не пита зашто је њихова партија изгубила оне
предзнаке које је имала на почетку вишестраначја у
Србији: Антифашизам је потиснут флертовањем са
неофашизмом, а за социјалну политику уместо СПС-а се
бори „пензионер“ Кркобабић. Да ли нас је СПС
изневерио, обећавши наставак нечега што су започели
СКЈ и ССРН, а што је у међувремену заборавио?

З

* Osniva~ i izdava~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Sremska Mitrovica,
Kraqa Petra Prvog 5a. Odgovorni urednik Svetlana Cucani} * telefon /
faks 022/ 611-556 * e-mail: redakcija@m-novine.com * teku}i ra~un: 160-15283-11, Banka Inteza, filijala
Sremska Mitrovica * cena primerka 50 dinara. Godi{wa pretplata 2.600 dinara, polugodi{wa 1.300
dinara, tromese~na 650 * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi Sad * Nenaru~eni
tekstovi i fotografije se ne vra}aju.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}.
- God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica :
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno.
ISSN
1451-8597
COBISS.SR-ID
165382407

4

M NOVINE

АКТУЕЛНО

21. MART 2018.

БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ И ИГОР МИРОВИЋ У ХРТКОВЦИМА

Гради се насип
Хртковци  Јарак

П

редседник Покрајинске владе
Игор Мировић и Бранислав
Недимовић, министар пољопри
вреде, шумарства и водопривреде
обишли су 16. марта, заједно са пред
седником румске општине Слађаном
Манчићем, радове на изградњи
одбрамбене линије, односно обалоу
тврде, на левој обали реке Саве код
Хртковаца.
Изградња насипа на левој обали
Саве од Хртковаца до Јарка је почела
у октобру прошле године а прва фаза
завршена је ових дана. Инвеститор
радова су ЈП Воде Војводине.
Покрајински премијер Игор Мировић
је истакао да су на овом месту прили
ком великих поплава пре четири годи
не имали кризне тачке и да је зато и
припремана пројектна документација
да се ови проблеми превазиђу.
– Ови радови на насипу су потпуно
готови, вреде преко 120 милиона
динара, а припремљена је и пројектна
документација за остале три фазе
које ће се радити. Верујем да ћемо
имати обезбеђена додатна средства
да наредне бар две, од три фазе реа
лизујемо током ове године, што значи
да ћемо, када је реч о одговорности
Покрајинске владе, а сигуран сам да
ћемо радити заједно са Министар
ством пољопривреде, са обе стране у
овој и наредној години имати потпуно

Нису тачне изјаве неких политичких странака да држа
ва ништа није радила од тих великих поплава. Радили
смо, јер да нисмо на време пројектовали и обезбедили
средства и уводили извођаче не бисмо имали ове оба
лоутврде – истакао је Игор Мировић приликом обиласка
насипа код Хртковаца
обезбеђену линију и насип на Сави.
Тако можемо предупредити ситуацију
коју смо имали 2014. године и ранијих
година и обезбедити сигурност за
пољопривредна газдинства, куће и
становништво. Нису тачне изјаве
неких политичких странака да држава
ништа није радила од тих великих
поплава, радили смо, јер да нисмо на
време пројектовали и обезбедили
средства и уводили извођаче не би
имали ове фазне радове које данас
видимо. Кроз заједнички рад и плани
рање, поделу посла, излазимо из јед
ног по једног проблема и верујем да
ћемо за мање од годину дана са обе
стране имати саниране готово све
кризне тачке које би могле правити
проблеме и у будућности – истакао је
Игор Мировић приликом обиласка
насипа код Хртковаца.
Министар пољопривреде, водопри
вреде и шумарства Бранислав Неди
мовић је подсетио да, на неких 700

метара одавде, 2014. године је узиман
песак да би се бранио добар део
митровачке и румске општине, а овај
објекат данас је само доказ колико се
радило.
– Координисаним радом Владе
Србије и Владе Војводине учинили
смо и леву и десну обалу Саве без
бедном, сада смо много безбеднији и
далеко се отишло у погледу планира
ња. Што се тиче других делова Срби
је, ради се много објеката и стање је
много боље. Када је реч о очекивањи
ма у наредних месец – два, пошто
често у неким медијима видим најаву
наиласка великих таласа од 1,5  2
метра, такве најаве нису тачне и
ником не доприносе, али је јако важно
да ми спремно дочекамо април. Сава
ће имати благи пораст у наредних
неколико дана, можда на простору
Шапца дођемо до ванредне одбране,
али то није за бригу. Наравно, наш
део посла је да се обезбедимо, са ова
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Ова обалоутврда ће значити и за нас и за Сремску
Митровицу и за будућа поколења у смислу безбедно
сти, јер смо саставили одбрамбени прстен између Хрт
коваца и Јарка, рекао је председник румске општине
Слађан Манчић

Можемо да будемо пот
пуно мирни што се овог
дела Србије тиче, указао
је министар Бранислав
Недимовић и најавио да
ће панели који су плани
рани да се поставе у
Сремској
Митр о ви ци
бити постављени 2019.
године

Обилазак насипа

два – три пројекта на левој обали
Саве, а рађено је и са друге стране на
критичним тачкама, тако да можемо
да будемо потпуно мирни што се овог
дела Србије тиче – указао је министар
Недимовић. Он је најавио и да ће
панели који су планирани да се поста
ве у Сремској Митровици бити поста
вљени 2019. године.
Слађан Манчић, председник румске
општине је истакао да овај насип
показује одговоран однос државе пре
ма друштву, будући да је на овом
месту 2014. године Сава претила да
угрози Хртковце.
– Ми смо се сви суочили са нечим
што је до тада било незамисливо, да
вода буде преко 666 цм на мерењу
код Шапца. Уложено је око 130 милио
на да се ова обала утврди и предупре
де неке сличне ситуације. Ова обало
утврда ће значити и за нас и за Срем
ску Митровицу и за будућа поколења
у смислу безбедности, јер смо саста
вили одбрамбени прстен између Хрт
коваца и Јарка. Већина Румљана и
нема осећај да ми излазимо на Саву,
а ми имамо 27 км савске обале и када
дођу велике воде неке месне заједни
це, Хртковци, Кленак и Грабовци су
тада угрожене, а овакви пројекти
доприносе да буду безбедније. У рум
ској општини постоје брањени и
небрањени делови, брањени делови
су око насељених места и ми имамо

десетак километара брањеног дела
обале , а небрањени део су атари,
шуме и ливаде – истакао је Слађан
Манчић.
Славко Врнџић, директор ЈП Воде
Војводине је изјавио за наше новине
да је урађен насип у дужини од три
километра.
– Реч је о обали високог терена која
је показала 2014. године да јој је
потребно додатно ојачање на тих три
километра  око 1.500 метара земља
ног насипа и 1.500 метара се радио
заштитни зид. Надвишење је у просе
ку од једног до 2,5 метара и оно треба
да обезбеди пољопривредно земљи
ште и насеља од неких великих вода.
Ми сада радимо на левој обали, а
десна је готова. Прва, друга, трећа и
четврта фаза се односе на Гомолаву,
део који се налази низводно где има
око 1.000 метара нестабилне облоге и
ту се раде камени набачаји у доњој
зони да би се спречила даља ерозија
обале. Прва фаза је урађена, друга
фаза ће бити финансирана из програ
ма Светске банке, а у трећу и четврту
ми крећемо током наредног месеца
средствима које је обезбедила Покра
јинска влада. Значи све те фазе се
односе на Гомолаву, а ова три киломе
тра насипа су јединствена фаза која је
завршена – појаснио је директор Врн
џић.
Смиља Џакула
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Обилазак погона

АЛБОН РУМА

Ускоро градња друге фабрике
– Британска компанија по својим резултатима показује да је озбиљан инвеститор
који своју производњу комплетно извози у Америку и ЕУ, што показује и вредност
извоза од 20 милиона евра. Нас радује њихова одлука да се уђе у реализацију другог
пројекта у Руми, истакао је председник општине Рума Слађан Манчић

А

лбон, фабрика енглеске фирме
Агена, успешно послује у Руми
од 2013. године. Тренутно 200
радника у овој фабрици производи
клипњаче, комплетно намењене изво
зу, углавном на америчко тржиште, за
познате марке, највише за Форд, Мер
кјури Марин, Каминс, Нисан и Пола
рис - а најављена је и сарадња са
Реноом што, ако се оствари, отвара
могућност нових погона, јер постојећи
не би били довољни.
Вредност прошлогодишњег извоза
је била 20 милиона евра, а ове године
процењује се да ће извоз достићи 28
милион
 а евра.
Зато и намера ове компаније да
крене у изградњу друге фабрике у
Руми, а укупно треће у Србији (послу
ју и у Пећинцима).
То је и био повод да румску општи
ну и Албон 14. марта посети државни
секретар у Министарству привреде
Драган Стевановић који је о тој новој
инвестицији разговарао са директо
ром Албона Исметом Гребовићем и
председником Општине Слађаном
Манчићем.
Државни секретар Драган Стевано
вић је истакао да сви могу бити задо
вољни како се развија румска општи
на, а када је реч о Албону имао је
само речи хвале – да је заиста реч о

свемирској технологији и одличним
условима за рад .
– Оваквим односом према послу,
новцу и развоју заиста може да буде
поносна цела држава. У отварање
погона ове фирме у Србији држава је
била партнер кроз подстицајна сред
ства преко Развојне агенције Србије и
немам сумње да ће се и трећа инве

Фабрика Албон у Руми

стиција спровести кроз партнерске
односе. Вредност нове инвестиције је
преко девет милиона евра, надам се
да ћемо се усагласити и по процедури
утврдити коначан износ подстицаја.
Јако је важно да се истакне да држа
ва жели да подстакне производњу
која се реализује кроз капитално
интензивне пројекте, јер смо до сад

M NOVINE

21. MART 2018.

7

БУЂАНОВЦИ

Реконструкција
две улице

Паковање клипњача

били у фази радно интензивних про
јеката – рекао је Драган Стевановић,
уз констатацију да је свакако важно и
да ће се упослити нових 200 радника,
али и податак да све што се произве
де иде у извоз.
– Ова компанија је сјајан амбасадор
Србије у свету и јако нам је важно јер
тако имамо шансу да у Србију дођу
озбиљне светске аутомобилске и дру
ге машинске компаније и да нас пре
познају као квалитетну инвестициону
дестинацију. Задовољан сам услови
ма за рад, платама које се овде при
мају, али још више плановима за
ширење ове компаније – закључио је
државни секретар Стевановић.
– Британска компанија по својим
резултатима показује да је озбиљан
инвеститор који своју производњу
комплетно извози у Америку и ЕУ,
што показује и вредност извоза од 20

милиона евра. Нас радује њихова
одлука да се уђе у реализацију другог
пројекта у Руми. То ће свакако обра
довати и оне који траже посао у ова
квој фабрици. Наиме, привредници су
ти који подижу животни стандард, али
и општину. Влада и надлежно мини
старство су препознали значај ова
квих инвестиција, а ово показује и
колико је пословна и привредна кли
ма у нашој општини добра – истакао
је Слађан Манчић.
Директор Исмет Гребовић је подсе
тио да је фирма у Руми од 2013. годи
не и да је одмах био план да се раз
вија кроз две фазе.
- Планирано је било да инвестира
мо девет милиона евра, а ми смо до
данас инвестирали већ 16,5 милион
а
евра. Сада смо на почетку следеће
фазе а то је нови производни погон од
11.000 квадратних метара који би упо
слио нових 200 радника. Пројекат је
урађен и очекујемо почетак градње у
следећих пар месеци, а погон би
почео са радом у јуну следеће године.
Задовољни смо партнерством са
ресорним Минситарством и локалном
самоуправом. Најважније је да смо
наишли на квалитетну радну снагу
која је омогућила да ово производи
мо. Квалитет је перфектан, рокови се
поштују и то нам је омогућило и пот
писивање нових уговора са партнери
ма. Нови погон значи нова радна
места, већу производњу и већи извоз,
дакле, ми смо дошли да останемо. У
Шимановцима запошљавамо само
високо образовану радну снагу, тамо
имамо 100 радника, који производе и
опрему за ову фабрику у Руми, то
даје могућност да се буде конкурен
тан на тржишту – изјавио је, после
обиласка Албона директор Исмет
Гребовић.
С. Џакула

Како је и најављивано, у Буђановцима
су 12. марта започели радови на потпуној
реконструкцији Партизанске и Улице
Небојше Јерковића која је у веома лошем
стању. Вредност поменутих радова је
скоро 56 милиона динара. Управа за
капитална улагања АП Војводине обезбе
дила je 46,3 милиона динара, а остатак
румска општина.
– Када буду завршени радови на сана
цији, то ће пуно значити како мештанима
Буђановаца, тако и свим учесницима у
саобраћају који користе ове путне прав
це. Коловоз ће бити проширен за један
метар, асфалт ће се радити у два слоја,
а биће постављени и ивичњаци – рекао
је председник Општине Рума Слађан
Манчић.

ОКРУГЛИ СТО У РУМИ

Представљен немачки
развојни фонд
Округли сто под називом Интеракција
јавног и приватног сектора кроз развој
на партнерства у БФЦ СЕЕ општинама и
градовима одржан је 13. марта у румском
Културном центру. Прецизније, то је била
прилика да се представницима тридесе
так фирми из румске општине представи
фонд који финансира пројекте развој
ног партнерства који подржава немачко
Министарство за привредну сарадњу и
развој, а реализује ГИЗ, Немачка органи
зација за међународну сарадњу. Органи
затори округлог стола су били НАЛЕД и
румска општина, уз подршку ГИЗ-а.
За средства из овог фонда могу апли
цирати фирме које послују у Србији са
минимално 25 одсто капитала из Европ
ске уније. Други услов је да послују у
општинама и градовима који имају регио
нални сертификат општине са повољним
пословним окружењем за југоситочну
Европу, што румска општина има.
Текући позив је отворен до краја мар
та, а максимално ГИЗ учешће је 50 одсто
укупног трошка пројекта или максимално
до 200.000 евра. Максимално трајање
пројекта је три године.
– У румској општини, према анализи,
постоји петнаестак компанија које задо
вољавају услове за овај фонд и које тако
могу да подигну свој ниво пословања и
отворе више нових радних места. Драго
ми је што је НАЛЕД поново у Руми, доста
су нам помогли, па и мени лично, у бољој
презентацији општине и ово може свака
ко да користи и привредницима и локал
ној самоуправи – рекао је Слађан Ман
чић.

С. Џ.
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СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Ириг ће бити веома
добро место за живот

Гасификацијом, планом да се уради и тунел и осталим идејама и
пројектима, Ириг би подигао свој ниво, јер важни путеви воде преко
њега. Када буде готов тунел, у Нови Сад ћемо стизати за 10 минута, за
разлику од ове ситуације у којој нам треба дупло више времена. Ина
че, Нови Сад се све више шири на ову нашу страну, рекао је Стеван
Казимировић у интервјуу за Сремску телевизију
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едавно је председник Покрајинске
Владе Игор Мировић, после седни
це Скупштине АП Војводине, у сво
јој изјави говорио је о великом пројекту
гасификације општине Ириг. Гасифика
ција Ирига представља нове перспекти
ве за ову фрушкогорску општину. Са
председником општине Стеваном Кази
мировићем разговарали смо о том вели
ком инфраструктурном пројекту, али и о
другим актуелним темама.
– Увек напомињем да смо ми мала
општина која се труди постигне резулта
те да на неки други, специфичан начин,
опредељујући се за развој туризма и
пољопривреде – воћарство и виногра
дарство. Наравно, не можемо да се
поредимо са бројнијим и већим општи
нама које имају већи прилив финансиј
ских средстава. Да бисмо дошли до тога
да убирамо плодове од туризма, најпре
морамо да уредимо инфраструктура и
све што је потребно како бисмо аними
рали посетиоце и привукли их у нашу
општину. Пре око две године, саставили
смо тим младих људи који прати све
конкурсе, све пројекте. Прошла година
нам је била велики замајац, а сматрамо
да ћемо ове године већ показати и боље
резултате. У прошлој години имали смо
39 одобрених пројеката, са којима смо
конкурисали код разних нивоа власти,
попут покрајинских, Управе за капитална
улагања, републичких министарстава,
Републичке комисије за јавна улагања.
Од тих 39 одобрених, ми смо прошле
године завршили и оправдали средства
за 19 пројеката. Остале пројекте смо
пренели у ову годину и мораћемо током
прве половине године да их завршимо. У
питању је неколико пројеката који су нам
одобрени у децембру, тако да нису ни
могли да буду започети, нити да се ура
де тендери. Очекујемо да крену повољ
нији временски услови, мада, у току су
радови на основној школи у Иригу, који
су започети 15. јануара ове године. У
питању је велика инвестиција, у вредно
сти од око 130 милион
 а динара, каже
Стеван Казимировић.

Што се тиче саме гасификације,
пронашла сам податак да се ради о
пројекту вредном шест милиона евра.
Као општина, улазите у озбиљну при
чу са ЈП Србија гас, уз подршку
Покрајинске владе. Да ли сте спремни
на тако велики изазов?
– Да, то је веома озбиљан посао, а тај
пројекат је један од тих које смо пред
себе поставили. Потписао сам уговор са
ЈП Србија гас крајем новембра прошле
године, након чега се одмах приступило
изради пројектне документације. Пун
назив пројекта је Гасификација насеља
општине Ириг са Летенком. Одмах смо
ишли са анексом уговора, јер смо после
месец дана увидели да би било веома
добро, када крену радови, када се буду
полагале цеви, да се уједно стави и
оптички кабл, како би сва наша насеље
на места добила интернет. Вредност те
инвестиције, која ће се изводити две
године, износи око 6,5 милиона евра,а
израда документације је у току. Ове
године ће се урадити гасификација од
Ирига до Летенке, а следеће године
биће покривен источни део општине.
Сва насељена места у општини Ириг
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биће гасификована и имаће интернет
захваљујући поставци оптичког кабла.

До прошле године
основна школа,
као и болница
„Термал“ у Врднику
била је прикључена
на мазут, што је
представљало
проблем. Свакако је
највећи број људи
заинтересован за
гасификацију, како би
лакше могле да се
отварају и хладњаче
по локалним селима.
Све је повезано у
једну причу, јер
не могу људи
да се баве ни
воћарством ни
виноградарством,
ни туризмом без пута,
инфраструктуре и гаса

Помоћ породици
Шта локална самоуправа предузима
на плану демографије?
– До сада, одлуком наше Скупштине,
локална самоуправа је исплаћивала јед
нократну помоћ од 25.000 динара само за
прворођено дете. Међутим, због нередов
них исплата, дуг се нагомилао. Наше је
било да измиримо сва дуговања и ми смо
то и урадили. Дошли смо на идеју да пру
жамо помоћ не само за прво, него и друго,
треће и четврто дете. На Скупштини смо
донели одлуку да свако дете добије јед
нократну помоћ од по 25.000 динара,
дакле до четвртог детета. То је добра вест
за све који желе да прошире или тек
заснују породицу на територији општине
Ириг.

Како су реаговали мештани Ирига
кад су чули значајну вест за тако малу
општину која настоји да уради оно што
је у већим општинима већ давно ура
ђено? Да ли су заинтересовани да се
прикључе, да читав тај пројекат има
смисла?
– Петнаес так година уназад, Ириг је
једина општина која није гасификована,
већ зависи од Руме у том смислу. Веру
јем да ће бар 90 одсто њих бити прикљу
чени на гас, јер им је потребан за тури
зам, а нарочито јавне установе, школе,
амбуланте, све што локална самоуправа
опслужује. До прошле године основна
школа, као и болница „Термал“ у Врднику
била је прикључена на мазут, што је
представљало проблем. Свакако је нај
већи број људи заинтересован за гаси
фикацију, како би лакше могле да се
отварају и хладњаче по локалним сели
ма. Све је повезано у једну причу, јер не
могу људи да се баве ни воћарством ни
виноградарством, ни туризмом без пута,
инфраструктуре и гаса.
Недавно је, приликом обележавања
Дана општине, председник Покрајин
ске владе Игор Мировић изјавио да је
Ириг као општина био годинама запо
стављан и да тек следе права велика
улагања у Ириг. Како вам се чине те
најаве?
– Сама чињеница да нас је посетио
председник Покрајинске владе, који је
био веома задовољан том посетом, зна
чи да је у питању права ствар, јер не би
он тек тако посетио нашу општину.
Општина Ириг јесте на добром положају,
али изгледа као да смо свима само у про
лазу, никако да се неко задржи овде. А
сада, гасификацијом, планом да се уради
и тунел и осталим идејама и пројектима,
Ириг би подигао свој ниво, јер важни
путеви воде преко њега. Када буде готов
тунел, у Нови Сад ћемо стизати за 10
минута, за разлику од ове ситуације у
којој нам треба дупло више времена.
Иначе, Нови Сад се све више шири на
ову нашу страну. Кад говоримо о Фрушкој
гори, мислимо на гребенски пут који се
ради, за који је завршен тендер и чекају
се повољни временски услови. У изради
је пројекат који ће овог месеца бити
готов, од Иришког венца до раскрснице
Врдника и Раковца, до Змајевца, а ако
успемо да га окончамо на време, могуће
је да би до јесени буде завршен тај део
пута. Поента је да се Фрушка гора да
људима да је користе.
Кад покрајински премијер каже да ће
се у Ириг тек улагати, онда је то вама
ветар у леђа. Значи да можете да рачу
нате на велике пројекте и на стварање
бољих услова за ваше суграђане .
– Израђујемо документације за велике
пројекте, али сигурно не прескачемо ни
оне мале. Управа за капитална улагања
је одмах почетком године расписала кон
курсе у шест области, а ми смо конкури
сали у свих шест,заиста ништа не пропу
штамо. Пошто конкуришемо у свакој
области, остварујемо прилив новца са
више страна. У овој години смо добили
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нови пројекат, да се уради санација пута
од Врдника до Јазка, нашли смо финан
сијера за пројекат, пројектну документа
цију пута од Јазка до Мале Ремете. Оче
кујемо ускоро отварање тендера за јав
но-приватно партнерство, што се тиче
јавне расвете. Наиме, од Велике до Мале
Ремете биће инсталирана лед расвета, а
инвестиција је вредна око 1,5 милиона
евра.
Пољопривреда је нешто у шта тако
ђе улажете значајна средства, из
локалног буџета, али и кроз пројекте и
друге инстанце покушавате да обезбе
дите додатна средства. Да ли пољо
привредници то препознају и како реа
гују?
– Како да не. Ми смо прва власт која је
у прошлој години насула и уредила 20
километара атарских путева, не би ли
олакшали пољопривредницима. Сад сви
они лакше и брже долазе до својих пар
цела, што је до нашег подухвата било
незамисливо. И за ову годину имамо
план да урадимо још 20 километара ата
рских путева. Циљ нам је да сви наши
атарски путеви у следећих три до пет
година имају тврду подлогу. Санација
целе мреже атарских путева у иришкој
општини је велики залогај за локалну
самоуправу. Конкурисали смо прошле
године у Секретаријату за пољопривреду
и остварили могућност подстицаја од 50
одсто, односно 50 одсто учешћа локалне
самоуправе. Инвестиција је вредна 33
милиона динара. Очекујемо да то постиг
немо и ове године, јер не можемо сами
да финансирамо такав подухват, али
можемо да конкуришемо где год видимо
добру прилику. Не запостављамо ни сто
чарство, напротив. Имали смо пројекат
2012. године преко Министарства пољо
привреде, када је увезено 250 приплод
них јуница из Аустрије, које су подељене
нашим сточарима. Пољопривредници су
имали обавезу да женско теле дају
општини, како би се одређеним планом
број грла увећао. Недавно смо поделили
44 женска телета, и после равно пет годи
на, уместо тих 250 грла, сад имамо око
1.000 приплодних јуница, крава симен
талске расе на нашој територији.
Да би се неко бавио пољопривре
дом, мора да остане на селу и да има
добре услове. Колико се води рачуна
о томе да млади остану у селима, за
шта је потребно да имају све што и
млади у градским срединама? Школа
у Јазку је у пројекту енергетске ефика
сности?
– Да, учесници смо пројекта енергетске
ефикасности школе у Јазку која припада
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Ривица добар пример
Ривица је недавно била домаћин
великог винског фестивала, на којем је
Вама додељено признање почасног ста
новника села. Поделите са нама како је
било на лицу места, фестивал је трајао
више дана.
– Ривица је једино место у нашој општи
ни, које има две манифестације, лети дане
бостана, а зими дане вина. Ривичани су

мајстори за организовање манифестација.
Прошле године су учествовали на Сусрети
ма села Србије, где је освојила прво место
у Србији за насеља до 1.000 становника. У
том селу су људи сложни и без обзира на
узраст, спремни су да дају све од себе.
Реално је очекивати да кроз неко време тај
ривички фестивал прерасте у сајам тури
зма, вински сајам, који би био престижан.

Основној школи „Милица Стојадиновић
Српкиња“ у Врднику. Школа у Врднику је
у пројекту Канцеларије за јавна улагања
Републике Србије. До лета ће бити завр
шени и радови на школи у Иригу и у про
јектима смо санације школа. Што се тиче
останка младих у селима, наш најбољи
пример је село Ривица. То је специфично
село од око 600 становника, које се нала
зи веома близу Ирига и Врдника, и то је
место у којем млади остају. Ривица је
сређено село, има Дом културе, школу,
вртић, ловачко друштво, фудбалски клуб,
културно-уметничко друштво, актив жена
и тако даље. Дакле, Ривица има све што
је потребно за стимулацију младих да се
задрже у њој, а најинтересантније је да у
селу има 12 малих винарија, и има доста
младих људи и деце. То је модел који би
требало само да прихвате и друга села
да би младима направила добру атмос
феру. Ривица је најбољи пример како би
наша села требало да се развијају.

обухватимо многа места у нашој општи
ни, да свако место има бар по један про
јекат. Један од најважнијих нам је проје
кат водоснабдевања, за који је урађена
пројектна документација за три нова
бунара, урадили смо исто и за чвориште
на Борковцу, јер смо ту прикључени на
регионални водовод, и у овом тренутку
имамо пет пројеката што се тиче водо
снабдевања, и можемо одмах да конку
ришемо. Веома важни су нам пројекти за
путну инфраструктуру. Код Управе за
капитална улагања добили смо инфра
структурни пројекат који се односи на
санацију пута од Врдника до Јазка, конку
рисали смо у шест области и добили у
једној. Много викендаша долази у нашу
општину, тако да у сезони буде у викенд
насељима исто толико људи као и у целој
општини. Кажу да смо мала општина,
наравно, али све наше установе опслу
жују око 25.000 људи у сезони, не само
12.000 колико има цела општина. Ти
људи су легализовали своје објекте и са
пуним правом желе да имају неометано
водоснабдевање и све остало. Ми овај
проблем не можемо сами да решимо.
Мораћемо да се окренемо вишим инстан
цама како би добили подршку и средства
потребна за решавање овог заиста замр
шеног проблема, како водоснабдевања,
тако и проблема отпадних вода. Немамо
завршену канализацију 20 одсто у Врдни
ку, дакле око четири километра и чак 50
одсто у Иригу, односно 10 километара.
Тражимо парцеле и израду пројектне
документације за пречистач у Врднику,
што нам је циљ да завршимо ове године,
затим ревизију пројектне документације
за исто питање за Ириг. Следеће године
би требало да је водоснабдевање, као
капитална инвестиција, у првом плану,
као што је су ове године гасификација и
јавна расвета.

Што се тиче ребаланса буџета, када
је рађен и зашто је заправо морао да
буде урађен, да ли је у питању био
прилив средстава?
– Већ у фебруар
 у морали смо да ура
димо први ребаланс. Буџет за 2018. годи
ну, први смо усвојили, још 15. децембра
прошле године, а он је износио око 715
милиона динара. Да би могли да распи
шемо набавке и све што је потребно,
одлучили смо се за ребаланс буџета, који
није много повећан, око 50 милион
а
динара, што су свакако значајна сред
ства за општину која располаже буџетом
попут нашег. Тако да, са овим првим
ребалансом имамо буџет од око 766
милиона динара.
Иришка општина има много пројека
та, можете ли да нам набројите бар
највеће и најзначајније?
– Остало нам је да завршимо и оправ
дамо средства за 20 пројеката, од којих
су неке јавне набавке завршене прошле
године. Пре свега, на инфраструктурне
радове се односи фактор повољних вре
менских услова, како би били започети.
Великим бројем пројеката настојимо да

Кажу да смо мала општина, наравно, али све
наше установе опслужују око 25.000 људи у
сезони, не само 12.000 колико има цела општи
на. Ти људи су легализовали своје објекте и са
пуним правом желе да имају неометано водо
снабдевање и све остало. Ми овај проблем не
можемо сами да решимо

Радили сте у претходном периоду
на решавању проблема дивљих депо
нија, докле сте стигли, шта би још
могло да се уради на терену?
– И ове године радимо акциони план за
уклањање отпада и депонија и очекујем
да ће се то појавити као тема на следећој
седници Скупштине општине Ириг, веро
ватно следећег месеца, а реч је о петого
дишњем плану. Прошле године смо кон
курисали у неколико наврата и од Покра
јинског секретаријата пољопривреде,
добили смо средства за уклањање
дивљих депонија на пољопривредном
земљишту. Менталитет људи у овој
земљи је такав да не постоји довољно
развијена свест о култури одлагања отпа
да и смећа, а казне предвиђене за немар
те врсте не могу ништа да промене, све
док санкције за тако нешто не буду дра
стичније и теже.

21. MART 2018.
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Посао за двадесетак радница

У

Иригу је 13. марта
одржана презентација
рада компаније „Алекс
фешн“ из Новог Сада која је
ову презентацију одржала у
сарадњи са локалном само
упправом. Наиме, ова ком
панија жели да отвори свој
погон у Иригу за производ
њу купаћих костима, а да би
почела са радом потребно
јој је, за почетак, двадесе
так жена које имају искуства
у шивењу – али и без иску
ства ако су заинтересоване
да похађају школу шивења
коју има ова фирма.
„Алекс фешн“ има свој
погон у Новом Саду у којем
је запослено 100 радника,
а то је углавном, женска
радна снага. Производе се,
поред купаћих костима и
доњи веш, памучни програм
и гардероба.
– Скоро читаву производ
њу извозимо, углавном на
западно тржиште, САД и
Јапан. Радимо годину и по
дана и жеља ми је била да
отворим фабрику која би
упошљавала женску рад
ну снагу, ево сада имамо
и десетак трудница. Плате
у фабрици у Новом Саду
се крећу од 28.500 па до
100.000 динара, зависно
од категорије стручности и
радног места – каже Алек
сандар Косовац, власник
„Алекс фешн“.
За отварање погона у
Иригу се определио, каже,

Алекс фешн Нови Сад

зато што је близу Новог
Сада и што му је циљ да се
и у мањим срединама омо
гући отварање нових радних
места.
У плану је прво погон за
производњу купаћих кости
ма, по којима су и најпозна
тији, који би упослио два
десетак радница, а касније
евентуално и погон за про
изводњу памучног програма
са могућношћу да се додат
но упосли до педесетак рад
ника.
Федор Пушић из Агенци
је за рурални развој Ирига
каже да би производња у
Иригу могла брзо да почне,
прво у изнајмљеном просто
ру, али је проблем са про

Федор Пушић и Александар Косовац

налажењем квалификоване
радне снаге.
– На овој презентацији је
говорио и власник компани
је који је истакао да, док се
не јави довољан број радни
ца, оне које се јаве могу, ако
желе, да раде у Новом Саду.
Сви заинтересовани могу

ИРИГ

Антикорупцијски план

Н

а седници СО Ириг –
која је одржана крајем
фебруара - форми
рана је Комисија за изра
ду антикорупцијског плана
иришке општине која ће
анализирати огледни приме
рак локалног антикорупциј
ског плана и прилагодити га
потребама Општине.
Комисија има шест чла
нова, а председница је Оли
вера Филиповић Протић,
начелница Општинске упра
ве.
Други састанак ове Коми
сије је одржан 13. марта и на
њему је утврђена радна вер

зија антикорупцијског плана.
– Следеће недеље ову
радну верзију ћемо дати на
јавни увид тако што ћемо је
поставити на наш општин
ски сајт. После јавног увида
и евентуалних примедби,
нацрт ће се наћи пред чла
новима Општинског већа, а
када га они усвоје, као пред
лог долази пред одборни
ке СО Ириг који би требало
да га усвоје – каже за наше
новине Оливера Филиповић
Протић.
Крајњи рок за усвајање
локалног антикорупцијског
плана је 30. мај.
С. Џ.

Оливера Филиповић Протић

податке добити или код нас
у Агенцији или у поменутој
фирми – каже за наше нови
не Федор Пушић.
Заинтересовани могу свој
ЦВ послати на office@alex
fashion.rs или га предати у
Агенцији за рурални развој
општине Ириг.
С. Џ.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

И на седници о (не)угрожавању
животне средине
Ја бих пре дао
оставку него
дозволио да се ту
гради нешто што
угрожава здравље
свих нас и животну
средину, био
је изричит
председник
општине
Слађан Манчић
Седница СО Рума

О

дборници СО Рума, на
седници одржаној 15.
марта, усвојили су
одлуку о изменама и допуна
ма одлуке о максималном
броју запослених на неодре
ђено време у систему локал
не самоуправе, као и пратећи
кадровски план Општинске
управе и општинског право
бранилаштва.
Ова одлук а је донета у
складу са проценом да су
потребне одређене измене,
тачније да негде има празног
хода, а на неким местима
недостаје људи. Овим изме
нама се број запослених у
Општинској управи смањује
са 132 на 130 запослених –
један радник се као саветник
придодаје Јавном правобра
нилаштву, а за једно лице се
повећава број запослених у
ЈПК Паркинг и инфраструкту
ра јер се од 1. марта надле
жност управљања јавном
расветом поново враћа овом
предуз ећу.
Одборници су донели и
одлуку о праву првенства
закуп а
пољоп рив редн ог
земљишта у државној своји
ни, као и закључак којим се
утврђује висина закупнине
која се остварује по основу
права првенства закупа
пољопривредног земљишта
у државној својини.
Како је објаснио председ
ник Општине Слађан Манчић
ради се о давању, по овом
основу, готово 97 хектара
италијанској фирми Ла линеа
Верде у Добринцима и то у
закуп на 30 година.

– Ова фирма је завршена
са преко 90 процената и већ
у њој ради 43 радника, оста
ли су само неки спољни
радови. То је једна здрава
инвестиција, а у закуп поме
нутог земљишта улазе од
1.октобра и на тим површи
нама ће гајити салату, јер се
том производњом и пакова
њем баве. Они сада, за своје
потребе, увозе салату из
Македоније, а после ће је
сами производити или је
набављати преко коопераци
је са нашим пољопривредни
цима. Ла линеа верде треба
ло би да упосли 150 радника
– истакао је Слађан Манчић.
Када је реч о цени закупа,
она је одређена на основу
цене коју је предл ожил о
Министарство пољопривре
де и заштите животне среди
не и износи 207 евра за њиву
треће класе, а на основу те
цене су прерачунате и цене
осталих култ ура и класа
земљишта.
На овој седници је дата и
сагласност ЈП „Водовод“ за
набавку цистерне за пијаћу
воду, као и на одлуку о утвр
ђивању минималне накнаде
за текуће и инвестиционо
одржавање зграда и накнаде
за рад принудно поставље
ног професионалног управ
ника. Утврђена је накнада
од 300 динара за принудног
управника и одређене накна
де за текуће и инвестиционо
одржавање, зависно од тога
да ли објекти имају лифт или
не. Реч је о минималним
износима , али сами станари

могу одредити и далеко веће
износе ако процене да је то
потребно.
На поменутој седници се,
ипак, највише дискутовало о
нечем што није било предви
ђено дневним редом, али
што су Ненад Боровић из
Демократске странке и Миро
слав Лукић из покрета Доста
је било предл ожили као
допуну дневног реда. Реч је о
прикупљању петиције против
изградње погона фирме
„Синофарм“ за прикупљање
и третирање отпада, о чему
смо и писали у прошлом бро
ју.
Председник Слађан Ман
чић је поновио оно што је
рекао на конференцији за
новинаре, да је парцела од
1,5 хектара продата пре
више од годину дана и то у
делу радне зоне који је наме
њен изградњи тзв „првљаве
индустрије“ и да још ника
квих активности на градњи
није било и да не зна, сем
ако није нешто политички,
зашто се баш сада почело
говорити о томе. Он је иста
као да ће се, свакако на сед
ници СО Руме, говорити о
томе када буде расправе о
процени утицаја на животну
средину, и ако та процена
буде сматрала да ће се рад
погона неповољно одразити,
сигурно је да одборници неће
дати зелено светло за тако
нешто.
– Да водимо рачуна о
животној средини показује и
податак да градимо пречи
стач отпадних вода управо у

Стеван Ковачевић

тој радној зони, а ја бих пре
дао оставку него да се ту гра
ди нешто што угрожава здра
вље свих нас и животну сре
дину – био је изричит пред
седник Манчић.
– Став свих нас који сноси
мо највећу одговорност за
функц ио н ис ањ е
локалн е
самоуправе је да на терито
рији румске општине нико
неће моћи да обавља ника
кву противзакониту делат
ност или делатност која угро
жава здравље људи. Према
томе, ми не бежимо од рас
праве на ту тему, али та тема
у овом моменту није уопште
актуелна. Нико се није нама,
покрајинском или републич
ком органу, колико знамо,
обратио са захтевом и дефи
нисањем намене погона који
се на тој парцели жели гра
дити – рекао је на ову тема
Стеван Ковачевић, председ
ник СО Рума.
На овој седници је за в. д.
директора Туристичке орга
низације поново именована
Мирјана Вујасиновић, а ЈП
„Комуналца“ Драган Панић.
С. Џ.
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СИСТЕМ 48

Неопходна улагања
у социјалне станове

Н

а последњем састанку Система
48 у Инђији одржаном у петак,
16. марта општински јавни сек
тор доставио је извештаје о раду у
протекле две седмице руководству
општине. Јавно комунално предузе
ће “Комуналац“ ових дана је ангажо
вано на успостављању сарадње са
Општином Стара Пазова како би се
спречило стварање дивљих депони
ја на граничним подручјима. Са дру
ге стране ЈП „Ингас“ је сервисирао
потраживања од великих потрошача,
али и дужника, произвођача дувана.
На овом састанку, ван дневног
реда, наметнула се тема општин
ских социјалних станова, јер локална
самоуправа располаже великим бро
јем смештаја, али већина је неуслов
на за живот, што је објаснио председ
ник Општине Владимир Гак.

Неопходно озбиљно улагање у социјалне станове

- Недавно смо направили анали
зу и дошли до података да 90 одсто
оних који живе у социјалним ста
новима испуњавају све неопходне
услове, док су код осталих 10 одсто

Крајем марта отварање „Агромаркета“
Председник Општине Владимир
Гак непосредно након састанк а
Система 48 потврдио је представни
цима медија да је свечано отварање
постројења компаније „Агромаркет“ у
североисточној радној зони заказано
за 30. март.
- Инвеститор који је стигао из Кра
гујевца до сада је запослио 50 лица,
од тога је 26 из Инђије, док су остали
радници из суседних општина, каже
Гак и додаје да су из „Агромаркета“

најавили изградњу још једног објекта
површине 5000 квадрата у којем би
запослење требало да нађе још 50
радника.
- Ради се о фабрици у којој ће се
производити фолијарна ђубрива.
Тако да дефинитивно идемо у
добром смеру и наш буџет ће осети
ти добробити ове инвестиције тек
када почну да се уплаћују порези и
доприноси - каже председник Општи
не Инђија.

уочене одређене неправилноститврди председник Гак и додаје да у
последњих 40 година није улагано у
социјалне станове те да ће Општи
на Инђија у наредном периоду обез
бедити средства у буџету како би се
поменуте стамбене јединице довеле
у нормалу.
- Озбиљан задатак је пред нама
и у погледу евиденције социјалних
станова, али што је важније, у њихо
вом опремању и оспособљавању
за нормалан живот. То је јавна сво
јина општине Инђија и ми можемо
да реагујемо. Претходних годину и
осам месеци нисмо успели да се
бавимо тиме јер није било времена
и новца те се надам да ћемо у наред
ном периоду те проблеме успешно
решити, истиче председник Општине
Инђија. 
М. Ђ.

ИНЂИЈА

Једнократна помоћ
младим предузетницима

О

пштина Инђија определила је
укупно пет милиона динара из
буџета за једнократну помоћ
која ће ускоро бити доступна пред
узетницима до 40 година старости.
Председник Општине Инђија Влади
мир Гак потврдио је да ће у наредних
неколико дана бити отворен конкурс.
– Желимо да подстакнемо мла
де привреднике који су се одлучили
на један веома битан корак, а то је
да покрену сопствени бизнис. Сред
ства која ће добити предузетници који
испуњавају услове конкурса нису пре
велика, али су за њих значајна, рекао
је председник Општине Владимир Гак.

Он је подсетио да је износ свих
врста субвенција које локална само
управа обезбеђује повећан у односу
на претходне године.
– Не постоји сегмент предвиђен
буџетом а да је мањи него што је био
прошле године. Свака ставка и сва
ко давање из буџета је увећано, јер
желимо подједнако да развијамо све
области, од образовања, спорта и
удружења, како би помогли нашим
суграђанима који су укључени у
разна удружења и организације- каже
председник Општине Инђија и додаје
да више средстава могу очекивати и
разна удружења, верске заједнице и

социохуманитарне организације које
делују на територији општине. Ове
године из буџета је опредељено и
девет милиона динара за удружења
чије се деловање односи на области
од јавног интереса као што су здрав
ствена заштита, наука, афирмација
грађанског активизма и многе друге.
За социохуманитарне организације
које се баве областима као што су
социјална заштита, борачко - инва
лидска заштита, особе са инвалиди
тетом, помоћ старима и друштвена
брига о деци, опредељено је укупно
14 милиона динара.
М. Ђ.
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ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СТАРА ПАЗОВА
др АЛЕКСАНДАР ОМЕРОВИЋ

Највећи број
пацијената
у последњих
45 година

З

а функционисање Дома здравља „Др
Јован Јовановић Змај“ у Старој Пазо
ви из општинске касе издвојено је
десет милион
 а динара што је само део
средстава, с обзиром да се домови здра
вља у Србији финансирају и из Републич
ког фонда за здравствено осигурање. У
овој установи преко 400 радника од којих
81 лекар је на располагању осигураницима
Републичког фонда за здравствено осигу
рање којих у општини Стара Пазова има
више од 62 хиљаде. У разговору са дирек
тором старопазовачког Дома здравља
Александром Омеровићем добили смо
одговоре на питања шта је највећи про
блем ове установе и како она данас функ
ционише.

: Упркос недовољном броју
MМNOVINE
НОВИНЕ:
лекара, с обзиром на велики број слу
жби које функционишу у старопазовач
ком Дому здравља, ова установа оцење
на је као једна од најуспешнијих када је
у питању функционисање?
ДР АЛЕКСАНДАР ОМЕРОВИЋ: Недово
љан број лекара јесте један од највећих
проблема са којима се сусрећемо, с обзи
ром да у оквиру ове здравствене установе
поједине службе захтевају рад током 24
сата. Напоменуо бих да смо један од ретких
домова здравља у Срему који имају три
хитне службе на располагању што изискује
додатни кадар, с обзиром да у Служби за
хитну медицинску помоћ са санитетским
превозом има тринаесторо запослених. Без
обзира на то, све наше службе су покриве
не максимално изузев Службе за физикал
ну медицину и рехабилитацију у којој су оба
лекара који раде у поменутој служби на
дужем боловању. Поред тога, наш дом
здравља има специјалиста који други домо

ви здравља у Срему немају, попут дермато
лога што значи да пацијенти не морају ићи
у Сремску Митровицу, Београд или Нови
Сад.
Шта је данас највећи проблем старо
пазовачком Дома здравља?
Наша установа се суочава са забраном
запошљавања која је на снази, па тако без
одлуке Владине комисије за запошљавање
нисмо у могућности да ангажујемо лекаре.
Поменутој комисији се обраћамо свакога
месеца, али безуспешно. Сагласност се
добија на кадрове који није актуелан у
нашој установи попут запошљавања вишег
физиотерапеута, а ми их већ имамо и више
него што то потребе захтевају.
Упркос томе, старопазовачки Дом
здравља је у новембру прошле године
имао конкурсе за запошљавање нових
лекара? На који начин су они ангажова
ни?
Прошле године смо спровели тај конкурс
на који се јавило 10 лекара од којих су само
два задовољили критеријуме за овај посао.
Та два лекара су ангажована на одређено
време, а нагласио бих да су у последње
две године преко 60-оро лекара који су
били запослени у нашој установи отишли
да раде у иностранство, па се тако указала
потреба за ангажовањем новог кадра.
Поједини лекари у оквиру старопазо
вачког Дома здравља током радног вре
мена у једном дану прегледају преко
70-оро пацијената иако је норма полови
на од поменутог броја? Да ли то значи
да сваки пацијент добија квалитетну
услугу?
Лекари се труде да пруже максималну

услугу, али понекад велики број пацијената
захтева брзину што, опет, с друге стране
може штетити пацијентима. Наши лекари
не желе да враћају пацијенте, али велики
број пацијената који бележи наша установа
у последњих 45 година је још један од про
блема којима смо свакодневно изложени.
Зато апелујемо на разум, стрпљење и толе
ранцију пацијената. Највеће гужве су у Слу
жби за здравствену заштиту деце и Служби
опште медицине са кућним лечењем у којој
ради чак седам лекара иако је претходно
било ангажовано максималних шест.
Ако узмемо пример да у општини Ста
ра Пазова има око 25.000 жена у репро
дуктивној доби, а у Служби за здрав
ствену заштиту жена раде само 2 лекара
који брину о овој популацији, до каквог
закључка долазимо?
Када говоримо о овој служби, истакао
бих да на евиденцији Службе за запошља
вање у нашој земљи готово да нема гинеко
лога што нас не оправдава. С друге стране,
ни на великим гинеколошким клиникама
као што је, између осталог, Клинички цен
тар Србије није ангажовано више од два
гинеколога. Ако вам кажем да један од
наша два лекара у овој служби ради до 22
часа без икакве надокнаде, јасно је да не
запостављамо наше пацијенткиње.
У плану рада за ову годину предвиде
ли сте и набавку програма за вођење
електронског протокола за потребе Слу
жбе за лабораторијску дијагностику?
Овај систем је значајан јер омогућава да
у сваком тренутку у свакој ординацији или
амбуланти, било да је реч о сеоској или
градској средини, једним кликом лекар
може да добије извештаје пацијената након
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лабораторијске анализе, а с друге стране
пацијенти би мање чекали на заказивање и
саме резултате.
Да ли је 10 милиона динара из буџета
општине довољно да се задовоље све
потребе Дома здравља у Старој Пазови?
Истакао бих само да се домови здравља
финансирају из Републичког фонда за
здравствено осигурање уз средства која
определи, у нашем случају, локална самоу
права. Сума од 10 милиона динара коју је
издвојила наша општина задовољава
основне потребе наше установе, а највећи
проблем се јавља када настану већи тро
шкови од планираних. Ту пре свега мислим
на велики број пацијената који је ове годи
не проузроковао већу потрошњу ињекција,
тако да се већ у трећем месецу ове године
употребила количина ињекција планирана
за целу годину. Пацијенте то не треба да
брине, с обзиром да ће установа из својих
средстава обезбедити додатну количину
ињекција, али то проузрокује додатне тро
шкове. Није лако са средствима која се
добију организовати рад саме установе,
али трудимо се да наши пацијенти не трпе
ниједног тренутка у чему нам максимално
помаже садашње руководство на челу са
председником општине Ђорђем Радинови
ћем.
Када говоримо о возном парку саме
установе, а то значи да је 8 санитетских
возила на располагању пацијентима,
постоји ли потреба за обезбеђивањем
додатних?
Узимајући у обзир да су наша возила
максимално експлоатисана, потребе уста
нове су и за обезбеђивањем још једног,
деветог санитетског возила. Возила су сва
кодневно увек на терену, с обзиром да само
три користе хитне службе, а поред тога
свакодневно се превозе пацијенти на дија
лизи, а ту су и пацијенти који се превозе до
болница у Београду или Новог Сада. Ове
зиме није било кварова возила што нам је
умногоме олакшало да пацијентима који су
били животно угрожени увек помогнемо на
адекватан начин. Конкурисали смо у прет
ходном периоду код Покрајинског секрета
ријата за здравство, а у питању је акција
Министарства правде и искрено се надамо
да ћемо обогатити наш возни пар још јед
ним возилом, с обзиром да је Општина
Стара Пазова прошле године обезбедила
средства за куповину санитетског возила.
У каквом стању је опрема коју користи
Дом здравља?
Напоменуо бих да је у претходном пери
оду наша установа обогаћена најсавреме
нијим ултразвучним апаратом и рендгеном,
али стално занављање опреме је неизо
ставни део планова наше установе. Апара
тура у свим службама је у изузетно добром
стању и не дозвољавамо да ниједна од
служби обустави свој рад због неквалитет
них апарата. Поред тога, додао бих да су у
претходном периоду реновиране и Служба
за физикалну медицину и рехабилитацију,
Стоматолошка служба у Старој Пазови,
Служба за лабораторијску, радиолошку и
ултразвучну дијагностику у Новој Пазови
што говори да нам је битно да пацијентима
буде пријатно у оплемењеним просторима
у којима се, нажалост због болести нађу. У
сарадњи са општином, планирамо да у ско
ријем периоду приступимо комплетном
реновирању главне зграде Дома здравља у
Старој Пазови.
С. Станковић
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Уређење центра

У току су радови на уређењу централне
грађевинске зоне у Новим Бановцима који
ма се уређује Школска улица према спусту
ка Дунаву и простор око храма Светог
Василија Острошког, Дома културе, Основ
не школе и Дома здравља. У питању је
друга фаза уређење центра, с обзиром на
то да је у првој реконструисана главна ули
ца у овом насељу у дужили од 340 метара.
Радове са преко 50 милиона динара зајед
нички финансију Министарство привреде и
Општина Стара Пазова у оквиру програма
„Подршка развоју регионалне и локалне
инфраструктуре“.
С. С.

СТАРА ПАЗОВА

Никако се не препоручује употреба хемиј
ских средстава напамет, увек се треба кон
султовати са стручњацима и урадити кали
брацију прскалица, напоменула је Сенка
Мишковић. Зоран Мартиновић из Стручне
службе Сремска Митровица је говорио и о
финансијским ефектима, пошто је напра
вио паралелу између стрних жита, уљане
репице, сунцокрета, кукуруза и соје, уз
напомену да би требало правити бар пето
годишњи плодоред, како би се постигао
жељени циљ у приносу. Поред тога, плодо
ред је јефтина мера заштите а много значи.

З. К.

ЦРВЕНИ КРСТ

Матуранти дали крв

Обука за почетнике
У малој сали Беле зграде у Старој Пазо
ви одржана је прва у низу од укупно три
обуке за почетнике у бизнису у организаци
ји Регионалне развојне агенције Срем и
Одељења за привреду Општине Стара
Пазова уз подршку старопазовачке Канце
ларије за младе. Отварање фирме за одр
жавање зелених површина, пекаре, сушаре
за месо или салона за масажу само су неке
од идеја које имају полазници ове дводнев
не обуке. Полазници након обуке су добили
сертификат који им омогућава да конкури
шу за разне подстицаје државе, међу који
ма су и старт ап кредити. Поред ове, још
две обуке ће бити реализоване током годи
не.
С. С.

ПОЉОПРИВРЕДА

Противградне ракете
У циљу заштите пољопривредник а и
њихових усева, поготову у мају када је нај
већа опасност од града, Општина Стара
Пазова обезбедиће противградне ракете
домета 8 километара без динамичког удара
при лансирању за потребе 5 противградних
станица на територији ове општине за шта
је обезбеђено милион динара без ПДВ-а.
Ракете ће бити испоручене у Републички
хидрометеоролошки завод, тачније у мага
цин радарског центра Фрушка гора. С. С.

ПРЕДАВАЊЕ

Прихрана земљишта
У Старој Пазови је одржано још једно
предавање у зимском периоду за пољопри
вредник е. Стручњаци Пољопривредне
стручне службе Сремска Митровица су
акценат ставили на прихрану и интегралну
производњу, уз савете. Уколико се примете
жути врхови на пшеници, то није болест,
већ последица температурних осцилација.

Свест код младих људи о друштвено
одговорним активностима и хуманим вред
ностима непрестано се развија. Спремност
на племенити гест на прави начин показали
су ученици завршних разреда пазовачких
средњих школа и у великом броју се ода
звали у акцији давалаштва крви Црвеног
крста и Службе за трансфузију. Уз племе
нитост, како су се нашалили неки, постоји
још један мотив – оправдање за школу.
Циљ акција у средњим школама је промо
ција давалаштва, као и информисање
матураната о свим сегментима ланца без
бедне крви и значају обезбеђења довољ
них резерви. Такође, акције су могућност
да након средње школе наставе да добро
вољно дају крв.
Ј. К.

ПРОМОЦИЈА ЦД-А

„Мала прича“
У позоришној Сали у Старој Пазови одр
жана је промоција ЦД-а „Мала прича“ маги
стра музике Љубинка Лазића. Оркестар
који је окупио чине музичари са којима
сарађује дуго година и подразумева мали
тамбурашки састав уз помоћ инструмента
листа на чембалу, клавиру и гитари у зави
сности каквој епохи или стилу припадају
композиције које су снимљене. На ЦД-у су
превасходно дела класичне музике, преко
танга и филмске музике, па до традицио
налних инструментала. ЦД је сниман јесе
нас у камерној Сали Музичке школе у Вој
ки, а дизајнер звука је легендарни тон мај
стор Јан Шаш из Старе Пазове.
М. Л.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛА ДИМИР ГАК ОБИШАО РАДОВЕ У ЉУКОВУ

Почело асфалтирање улица

К

ада је локални парламент у Инђији
усвојио буџет за 2018. годину чел
ни људи су најавили бројне инфра
структурне пројекте. Део њих односи се
и на насељено место Љуково, а већ са
првим лепим данима започето је уређе
ње овог инђијског села. После деценија
чекања почели су радови на асфалтира
њу прилазне саобраћајнице ка месном
гробљу.
 Радимо апсолутно проширење и ком
плетно асфалтирање пута који води ка
гробљу, од улице 1. новембра до гро
бља. Урадићемо на овој траси, тачни
је код гробља, и неких 20  так паркинг
места, што је свакако значајно за све
становнике Љукова рекао је председ
ник Општине Инђија Владимир Гак током
обиласка градилишта и потврдио да су
средства за поменуте радове обезбеђе
на у оквиру редовног одржавања сао
браћајница ЈП „Инђија пут“. Председник
Општине Инђија најавио је да ће ускоро
почети и асфалтирање улице 1. новем
бра у Љукову.
 Сви знамо да је поменута улица у
лошем стању и једна од ретких која има
калдрму, те можемо рећи да је ово исто
ријски пројекат за Љуково. Биће асфал
тирано укупно 1600 метара поменуте
саобраћајнице  каже Гак.
Иако су дуго чекали да Љуково дође
на ред када су инфраструктурни радо

Председник Гак обишао радове у Љукову

ви у питању, мештани тог инђијског села
сада не крију задовољство што је меха
низација коначно стигла и до њих. Пред
ставници Месне заједнице објашњава
ју да је саобраћајница у дужини од 400
метара према гробљу, годинама била у
веома лошем стању и да је због блата
било отежано кретање.
 Ово је врло значајна инвестиција за
наше село, драго нам је што је локално
руководство препознало потребе свих
наших мештана и изашло нам у сусрет
каже Радомир Илић, председник Савета

Ускоро реконструкција
још две улице
Током обиласка радова у Љукову, пред
седник Гак најавио је још два значајна
инфраструктурна пројекта који се тичу
реконструкције првог дела Голубиначке
улице у Инђији и улице Краља Петра у
Бешки. Он је потврдио да је у току израда
пројектне документације и да би, конкрет
но, реконструкција дела Голубиначке ули
це у Инђији, у дужини од 900 метара, од
Соње Маринковић и Цара Душана улице
требала да буде завршена најкасније у

јуну или јулу ове године.
 Сасвим је логично да реконструишемо
први део Голубиначке улице јер се година
ма уназад налази у веома лошем стању и
прва је таква, када се крене од центра гра
да према Руми. Ми смо обећали да ћемо
сви нашим суграђанима обезбедити под
једнаке услове за живот и бићемо истрајни
у томе, иако се добро зна шта смо насле
дили од наших претходника  истакао је
Гак.

МЗ Љуково и подсећа да су у претход
ном периоду изграђени тротоари у улици
Николе Тесле, главној сеоској саобраћај
ници.
 У питању је веома прометна улица,
јер се ради о регионалној саобраћајни
ци, те су пешаци били принуђени да иду
путем. Ранијих година смо овде имали и
пар несрећних случајева, те је од вели
ке важности било да добијемо тротоар.
Имамо обећање да ће у читавој улици
бити урађени тротоари и надамо се да ће
прича о нашем селу без тротоара поста
ти ружна прошлост  каже Илић.
Током обиласка радова, челни људи
Општине Инђија подсетили су на још
један, веома значајан пројекат који ће
у наредном периоду бити реализован у
Љукову. Реч је о отварању вртића у окви
ру сеоске школске зграде у сарадњи са
Фондацијом „Новак Ђоковић“.
 Јавили су се одређени папиролошки
проблеми у реализацији овог пројекта,
али ми ћемо бити истрајни у томе да се
у сарадњи са Фондацијом „Новак Ђоко
вић“ отвори вртић у који ћемо уписати
око 40 малишана. Надамо се да ће све
бити завршено за највише месец и по
дана каже председник Општине Инђија.
М. Ђ.
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СТАРИ СЛАНКАМЕН: У ЧАСТ НАУЧНИКУ МИЛУТИНУ МИЛАНКОВИЋУ

Ускоро изградња
истраживачког центра

У

циљу популаризације науке и кул
туре и едукације младих научника,
а на иницијативу Општине Инђија,
биће отворен Истраживачки центар
„Милутин Миланковић“ у Старом Слан
камену. Изградња или реконструкција
објекта у којем ће бити смештен, треба
ло би да почне овог лета, а своја врата
ученицима и студентима отвориће већ
наредне године. У току је израда про
јектне документације, а истраживачки
центар плод је дугогодишње сарадње
Општине Инђија са Универзитетом у
Новом Саду, Природноматематичким
факултетом и Удружењем „Милутин
Миланковић“ у Београду и Инђији.
Како истиче председник Скупштине
општине Инђија Милан Предојевић,
локација будућег истраживачког центра
већ је позната.
– Истраживачки центар, који ће носи
ти име нашег великог научника Милути
на Миланковића, налазиће се на самој

обали Дунава, на адреси Др Боривоја
Гњатића 1, у Старом Сланкамену. Оно
што је најважније, истраживачки центар
ће окупљати како научнике, тако и уче
нике из инђијских школа, али и студенте
из целе наше земље ради истраживања
лесних профила, палеозоика и свега
осталог што им је интересантно – каже
Предојевић.
План је да се организују научни кам
пови за ђаке и студенте, а сагледавају
се и могућности боравка ученика и сту
дената који ће посећивати истраживачки
центар у Старом Сланкамену.
– Општина Инђија већ више година
сарађује са Природноматематичким
факултетом из Новог Сада на истражи
вању лесних профила у Старом Сланка
мену, који је један од најлепших на свету
– каже председник СО Инђија и додаје
да је лесни профил Чот одличан пример
теорије коју је Милутин Миланковић
доказао пре више од једног века.

– Наш велики научник није знао да
има такав пример лесног профила у
близини Београда, у Старом Сланкаме
ну. Путујући паробродом у то време,
Миланковић је пролазио поред овог
села али није видео, што је веома зани
мљиво. Могу да најавим да ће у будућем
истраживачком центру бити настављено
изучавање палеозоика у сарадњи са
Универзитетом у Новом Саду, Природ
номатематичким факултетом  департ
маном за географију – тврди Предоје
вић.
Председник СО Инђија подсетио је на
манифестацију која се две године уна
зад организује у част Милутина Милан
ковића и која ће и ове године, трећи пут
по реду, бити организована 25. маја.
Како каже, тада ће Стари Сланкамен
посетити бројни професори са београд
ског и новосадског Универзитета и гово
рити о лику и делу чувеног српског науч
ника.
М.Ђ.

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нова техника на очној хирургији

У

митровачкој болници изведена је
прва офталмолошка операција
катаракте са уградњом мултифо
калног интраокуларног сочива. Уједно,
ово је прва таква операција у државним
здравственим установама у Србији, а
успешно је извео др Драган Мартиновић,
специјалиста офталмологије. За овакве
операције неопходна је посебна техника,
прецизност, тачност и врхунско оператив
но знање. Такође је од изузетне важности
знање за преоперативно и постопера
тивно праћење, због софистицираности
самог поступка.
– Захваљујући Републичком фонду за
здравстевно осигурање, ми сада добија

мо могућност да уградимо најквалитетни
ја сочива и да оно буде доступно пацијен
тима о трошку фонда, уз партиципацију.
Радује чињеница да су обезбеђена нај
боља сочива која се тренутно користе у
свету. Уградња мултифокалног интрао
куларног сочива радиће се пацијентима
на основу медицинске индикације, која
заправо одређује којем пацијенту је могу
ће урадити ову операцију на оку. Са овим
сочивима пацијент добија јаснији вид без
обзира на удаљеност предмета  обја
снио је др Драган Мартиновић.
– Свакој здравственој установи, па
тако и митровачкој болници, посебан је
интерес увођење нових знања у хирур

шку праксу, тако да од сада имамо опера
ције на оку, које се тренутно урађена само
у нашој болници. Изразио бих захвалност
др Мартиновићу на напору који је учинио
да би ова нова техника у очној хирурги
ји заживела, пре свега због пацијената,
јер управо пружање нових здравстве
них услуга доводи и до ефикаснијег и
успешнијег лечења пацијената. Велика
је ствар за болницу, али и за целокупно
здравство примена нових знања у лече
њу  на тај начин показујемо посвећеност,
бригу и одговорност према оболелима,
што је и примарни задатак наше профе
сије, изјавио је др Живко Врцељ, дирек
тор Опште болнице Сремска Митровица.
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Стипендије за најбоље студенте

Мр Жељко Трбовић потписао уговоре о стипендирању

Право на стипендију по конкурсу успело је да оствари 27 студената, а општина ће
их стипендирати 10 месеци са по 9000 динара месечно. Поред тога, студентима из
социјално угрожених група додељено је 18 стипендија од по 5000 динара месечно, а
115 студената је остварило право на регресирање путних трошкова и Општина
Пећинци ће им исплаћивати по 3000 динара

У

петак, 16. марта, у просторијама
Општине Пећинци, одржан је
пријем најуспешнијих студената
поводом потписивања уговора за
доделу стипендија. Студенте је при
мио председник Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић и са њима потписао
уговоре.
Ова локална самоуправа ће током
текуће године стипендирати 45 студе
ната. Право на стипендију по конкурсу
успело је да оствари 27 студената, а
општина ће их стипендирати 10 месе
ци са по 9000 динара месечно. Поред
тога, студентима из социјално угроже
них група додељено је 18 стипендија
од по 5000 динара месечно, а 115 сту

Најбољи пећиначки студенти

дената је остварило право на регреси
рање путних трошкова и Општина
Пећинци ће им исплаћивати по 3000
динара током девет месеци.
Поводом овог догађаја, за М новине
говорио је председник Општине
Пећинци мр Жељко Трбовић.
– Присуствовали смо потписивању
уговора између наших студената и
Општине Пећинци. Имамо две катего
рије стипендија. Прву где је битан про
сек оцена који мора бити 8,5 и другу
која обухвата студенте из социјално
угрожених група где просек није важан.
Студената из прве категорије имамо
27, а из друге 18. Општина Пећинци
жели да помогне како њима, тако и

њиховим родитељима приликом њихо
вих студија. Поред тога, суфинансира
мо превоз за 115 студената. То није
много, али Општина показује иниција
тиву да помогне својим студентима и
велика је жеља да се они након студи
ја овде врате, да се активно укључе у
живот локалне заједнице и замене нас
једног дана, рекао је Трбовић.
Поред тога, он је посебно истакао
значај стипендирања студената из
социјално угрожених друштвених гру
па, јер ће им на тај начин образовање
бити доступније, а циљ Општине
Пећинци је да и они стану раме уз
раме са осталим студентима.
Н. Милошевић
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Рад у пуном саставу

Н

а седници Скупштине општи
не Пећинци која је одржана 14.
марта, потврђена су три ман
дата одборника Миленка Ђурђевића
из Пећинаца, Ђорђа Смиљанића из
Сибача и Милана Балабана из Аша
ње, који су након тога дали и свеча
ну изјаву, а пећиначки парламент,
који броји 30 одборника, наставио је
рад у пуном саставу. Сва три одбор
ника којима су потврђени мандати су
са листе Александар Вучић - Српска
напредна странка - Социјалистичка
партија Србије - Ивица Дачић, која је
на децембарским локалним избори
ма у општини Пећинци освојила 27
одборничких мандата.
Одборници су изгласали и одлуку
о измени и допуни одлуке о буџету
општине Пећинци. Како је образло
жио помоћник председника општине
Дејан Живановић, овим ребалансом
приходи буџета су пројектовани на
1.712.275.770 динара, са расходи
ма у истом износу, а ребалансом су

обухваћена два значајна пројекта реконструкција основне школе у Бре
стачу вредна 20 милиона динара и
реконструкција Аксентијевог кућерка
у Огару вредна 10 милиона динара,
а у буџету су опредељена и средства
за израду пројектно - техничке доку
ментације за комплетну реконструк
цију зграда основних школа у Купино
ву и Карловчићу.
На седници су оформљена и стал
на радна тела Скупштине општине
Пећинци, Комисија за кадровска и
административна питања и рад
не односе, Мандатно - имунитетска
комисија, Савет за буџет и финан
сије, Савет за урбанизам, стамбено
- комуналне делатности и заштиту
животне средине, Савет за друштве
не делатности, Комисија за стату
тарна питања и нормативна акта,
Савет за развој и заштиту локалне
самоуправе, Савет за пољопривреду,
Савет за привреду и Савет за спорт и
омладину.
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Уручене прве
пензионерске картице
Представници Филијале Сремска
Митровица Републичког фонда за пензиј
ско и инвалидско осигурање (ПИО) 9.
марта су у Пећинцима свечано уручили
прве пензионерске картице пензионери
ма са територије пећиначке општине.
Уручењу су присуствовали и председни
ца Скупштине општине Пећинци Дубрав
ка Ковачевић Суботички и заменик пред
седника општине Зоран Војкић.
Картице је уручио Зоран Бережни,
директор сремскомитровачке филијале
ПИО фонда, који је том приликом нагла
сио да су у изради пензионерске картице
коришћена искуства неких западних
земаља попут Италије и Немачке у који
ма су ове картице показале јако добре
резултате, као и да ће све трошкове
израде и издавања картице сносити ПИО
фонд.
- Са директором филијале ПИО фонда
Сремска Митровица разговарали смо о
могућности отварања канцеларије Фонда
у Пећинцима, како бисмо нашим грађа
нима омогућили да брже и уз мање тро
шкова остварују своја права из домена
пензијског и инвалидског осигурања.
Мислим да постоји добра воља са обе
стране и ми ћемо покренути ову иниција
тиву, а локална самоуправа је спремна
да обезбеди и просторије за рад испоста
ве ПИО фонда – изјавио је Војкић.
Задовољни су били и пензионери, а
како нам је рекао један од њих, Борислав
Поповић из Пећинаца, пензионерска кар
тица ће значајно смањити папирологију,
чије је прикупљање пензионерима увек
представљало проблем.

Сава не угрожава
Купиново

СМОТРА РЕЦИТАТОРА

Негују лепу реч

У

Културном центру Пећинци 12.
Марта одржана 34. Општинска
смотра рецитатора под називом
„Песниче народа мог“, током које су
своје рецитаторско умеће исказала 23
рецитатора из све три основне школе
наше општине, као и ученици Средње
техничке школе „Миленко Веркић Неша“
из Пећинаца, а селектор смотре био је
професор др Миљан Војновић, само
стални стручни сарадник катедре за глу
му Академије уметности у Новом Саду.
Пећиначки Културни центар под
покровитељством Општине Пећинци
традиционално организује Општинску
смотру, негујући на тај начин посебан
облик сценског изражавања, а како нам
је рекао директор ове установе Јован
Деврња, смотру је обележило доста
талентованих рецитатора.
Такмичари су били подељени у три
категорије - млађи, средњи и стари

ји узраст. У млађој категорији од првог
до четвртог разреда најуспешнији је
био Лука Топаловић из Пећинаца. Дру
го место припало је Калини Чубрило из
Пећинаца, док је треће место освојила
Анђелка Вулетић из Деча.
У средњој категорији од петог до
осмог разреда прво место освојила је
Анастасија Глумац из Пећинаца, друго
место припало је Анђели Гаврановић из
Пећинаца, а на трећем месту нашла се
Ивона Лазаревић такође из Пећинаца.
У старијој категорији - средња школа,
прво место припало је Жељки Мушкиња
из Попинаца, на другом месту нашла се
Ксенија Миливојевић из Ашање, док је
треће место освојила Мина Мифтари из
Шимановаца.
Награђени ученици ће наступити на
Зонској смотри рецитатора, која ће бити
одржана 24. и 25. марта у Сремској
Митровици.

Иако је река Сава последњих неколико
дана почела да се излива у Обедску бару,
водостај Саве код Купинова још увек је
далеко од алармантног. Према подацима
Водопривредног предузећа „Галовица“
водостај Саве на референтном месту код
Прогара је још увек значајно испод грани
це од 350 цм на којој се проглашава ста
ње редовне одбране од поплава. Како се
Сава код Купинова још увек није излила
ни у небрањени део атара, за сада ни на
који начин не угрожава само насеље.
Према подацима Републичког хидро
метеоролошког завода Србије водостај
реке Саве је у стагнацији са тенденцијом
мањег пораста у наредна три дана.
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Уручене картице пензионерима

П

рошле недеље 14. марта, дирек
тор филијале ПИО фонда Срем
ска Митровица Зоран Бережни
и председник Општине Шид Предраг
Вуковић, уручили су првих десет пен
зонерских картица шидским пензионе
рима. Пензионерске картице предста
вљају новину у ПИО фонду и служе за
доказивање статуса пензионера. Само
издавање картица за пензионере је пот
пуно бесплатно, а на основу њих пензи
онери могу остварити бројне бенефите
и попусте приликом куповине у трговин
ским центрима. На територији шидске
општине живи око 6.000 пензионера
и свима њима ће у наредном периоду
бити уручене пензионерске картице.
– Општина Шид подржава иницијати
ву Министарства за рад, запошљава
ња, социјална и борачка питања у изра
ди пензионерских картица. Тренутно је
само неколико пензионера добило ове
картице, а Општина Шид ће се потруди
ти да у наредном периоду обезбеди што
више попуста за све пензионере, као и
да свима буду уручене пензионерске
картице, истакао је Предраг Вуковић.
У Србији тренутно живи 1.750.000
пензионера. На територији Града Срем

Предраг Вуковић и Зоран Бережни уручују картице

ска Митровица њихов број је 60.000.
Према речима директора ПИО фон
да из Сремске Митровице, картице ће
свим пензионерима бити уручене до
краја године.
– Сремскомитровачка филијала је
добила картице за седам општина, 120

картица и у току су њихове презентаци
је. Очекујемо да ћемо их све добити до
краја априла или почетком маја након
чега ћемо их до краја године уручива
ти пензионерима у нашим филијалама.
Картица служи за доказивање статуса
пензионера. У ранијем периоду пензи

ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ШИДУ

Превентива најбоља заштита

П

олицијска управа у Сремској
Митровици је ове школске године
у сарадњи са школским управа
ма на подручју Срема, почела реализа
цију превентивног пројекта за ученике
основних школа, „Основи безбедности
деце“. Протокол о сарадњи и реализа
цији овог пројекта Министарства уну
трашњих послова и Министарства
просвете, науке и технолошког разво
ја, потписали су министри др Небојша
Стефановић и Младен Шарчевић, а
пројекат се реализује у свим основним

школама у Србији. Циљне групе су уче
ници четвртог и шестог разреда основ
них школа. Предавање „Основи без
бедности деце“, у оквиру којег су биле
предвиђене теме безбедно учешће у
саобраћају, полиција у служби грађа
на, насиље као негативна друштвена
појава, превенција и заштита деце од
злоупотребе опојних дрога и алкохола,
безбедно коришћење интернета и дру
штвених мрежа, превенција и заштите
деце од трговине људима, заштита од
пожара и од техничко  технолошких

опасности и природних непогода, одр
жано је прошле недеље 15. марта у
основној школи „Бранко Радичевић“ у
Шиду.
– Од ове школске године Министар
ство унутрашњих послова и Министар
ство просвете, науке и технолошког раз
воја реализују заједнички пројекат под
називом „Основи безбедности деце“.
Пројекат је проширен, постоји осам
тема које су примерене циљној групи
четвртом и шестом разреду основне
школе. Све школе њих 48, на подручју
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онер је свој статус морао доказивати
чеком од пензије или путем уверења.
Од сада ће то моћи да учине са карти
цом уз личну карту као идентификацио
ним документом, што ће им омогућити
одређене попусте за градски превоз,
куповину у трговинама итд. Сада посто
ји могућност и да се друштвено одгово
рне институције, локалне самоуп
 раве,
предузећа, укључе у ову акцију и да
својим најстаријим суграђанима такође
омогуће одређене бенефите - истакао
је Зоран Бережни.
Право на пензион
 ерску картицу има
ју сви корисници пензије без обзира да
ли су у питању старосне или породич
не, као и корисници накнаде на основу
друге и треће категорије инвалидности,
као и деца инвалидна лица корисници
накнаде.
Један од десет корисника са подручја
шидске општине коме је уручена пензи
онерска картица је и Славко Марковић
из Шида.
– Ова картица ће пуно значити пензи
онерима у смислу одређених олакшица.
Пензионери данас живе јако лоше. Пен
зије су барем оних људи које ја позна
јем, у висини 12, 13, до 20.000 динара,
тако да им попусти приликом куповине
пуно значe. Ја сам пре четири године
отишао у старосну пензију и једино што
могу да кажем јесте да је свака олак
шица, увек добро дошла, наводи Мар
ковић.
Полицијске управе у Сремској Митрови
ци обухваћене су овим пројектом, како
матичне школе тако и подручна одеље
ња. Искуства наших полицијских слу
жбеника који одлазе у школе, су веома
позитивна. Деца нису само пуки слуша
оци, укључују се у разговор предочавају
нека своја искуства и запажања, зави
сно о томе која се тема обрађује - иста
кла је портпарол ПУ Сремска Митрови
ца Жељка Аврић.
Од почетка године, на подручју Срема
откривено је 97 кривичних дела у вези
дроге, што је 37 више него у истом пери
оду прошле године, а на подручју Шида
18 кривичних дела, за седам више него
прошле године.
У оквиру пројекта „Основи безбед
ности деце“, од почетака ове школске
године па до сада, у основним школама
у Срему одржано је 1745 предавања. На
подручју Шида одржано је 229 предава
ња којима је обухваћено 1489 ученика
четвртог и 1410 ученика шестог разреда.
– Наша сарадња са Министарством
унутрашњих послова је веома значајна
зато што акценат не само у школи, него
и у друштву треба ставити на превен
тивне активности. Ми се надамо да ће
се због низа активности путем преда
вања, разних радион
 ица са децом, што
од стране Министарства унутрашњих
послова, што од стране тима који ради
у школи, насиље које је нажалост све
присутније у друштву, свести на најма
ње могућу меру, изјавила је педагог
школе „Бранко Радичевић“ Јелена Жив
ковић.
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Ко је задужен за кварове
на јавној расвети?

Поступак саме пријаве квара је
такав да грађанство може да при
јави квар на јавној расвети својој
месној заједници. Потом, месна
заједница упућује допис Град
ској управи за инфраструктуру.
Градска управа за инфраструкту
ру потом нама даје налог да иза
ђемо на терен, каже Тамара
Милковић из ЈКП Комуналије

У

улици 1. новембра у Сремској
Митровици, већ готово две године
на једној бандери није замењена
неисправна сијалица. Рекло би се – кога
брига за једну сијалицу. Уствари тако и
јесте, кога брига. Него, нешто друго је ту
у питању. Баш зато што је ствар банал
на. Зар је могуће да је у 21. веку потреб
но чак две године да би се та једна
сијалица заменила?
У лето 2017. године, у овој улици
мењане су дотрајале дрвене бандере и
замењене су новим, бетонским (о траја
њу радова да не говоримо, у просеку
три бандере по дану. Па искључи струју,
па укључи, а народ се уби од бриге за
отопљено месо по врућини). Заменише
мајстори бандере, након што су се фино
наодмарали у хладу испод багремчића,
и одоше, а на ову нову бандеру ставише
исту ону прегорелу сијалицу. Људи су
потом звали Електродистрибуцију, јер
су мислили да је она задужена за кваро
ве. Међутим, испоставило се да није, а
ко је надлежан нико им није објаснио. То
је посебна непознаница, од како је
настала она збрка са распарчавањем
Дирекције за изградњу града и њеном
поделом на предузећа.
Тако становништво више није инфор
мисано ни ко је надлежан за одржавање
јавне расвете, а ни коме треба да се
обрати у случају квара. Госпође које се
јављају на телефон у Електродистрибу
цији нису биле расположене да дају
објашњења, а вероватно ни саме нису

Тамара Милковић

биле упућене у процедуру пријаве ква
ра.
На званичном сајту ЈКП „Комуналије“
процедура је објашњена, али треба узе
ти у обзир да велики број грађана не
уме да користи интернет, а посебно при
падници старије популације. Из тог раз
лога смо, да бисмо разрешили ову
дилему и званично разјаснили начин
пријаве кварова, разговарали са Рефе
рентом за односе са јавношћу ЈКП
„Комуналија“, Тамаром Милковић.
– ЈКП „Комуналије“ се баве поправком
јавне расвете. Поступак саме пријаве
квара је такав да грађанство може да
пријави квар на јавној расвети својој
месној заједници. Потом, месна заједни
ца упућује допис Градској управи за
инфраструктуру. Градска управа за
инфраструктуру потом нама даје налог
да изађемо на терен. Дакле, то је основ
ни поступак пријаве квара уколико до
њега дође. Оно што такође радимо јесу
ванредне поправке јавне расвете уколи
ко дође до кварова услед временских
непогода и слично – каже Тамара Мил
ковић.
Дакле, Електродистрибуција већ дуже
време није задужена за решавање ових
проблема, а за одржавање јавне расве
те задужено је ЈКП „Комуналије“. Проце
дура пријаве квара је, иако беспотребно
замршена, сада позната, а за поменуте
проблеме потребно је, пре свега, обра
тити се својој месној заједници.
Н. Милошевић
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СИН НАСТАВЉА ОЧЕВИМ СТОПАМА: Илија и Миливој Дикић

СТОЧАРСТВО У ЛЕЖИМИРУ: ДИСЦИПЛИНА КОЈА НЕСТАЈЕ

Овце не траже газду, него слугу
И
Оваца је све мање,
субвенције су
недовољне, а и
пашњаци нам лако
пропадају. Прођу
номади, преведу овце
и иза њих не остане
ништа. Шта да кажем
осим да 200 или 300
јутара пашњакалежи у
парлогу – тврди Илија

ако су у последње време разним
функционерима пуна уста приче
о туризму у пољопривреди,
реалност је знатно другачија. Истина
је да Фрушка гора представља еколо
шки потенцијал када је реч о томе,
али и сама пољопривреда, без тури
зма у оквиру ње, у великом је шкрип
цу. Без правих путева и инфраструкту
ре нема туризма, а што се тиче пољо
привреде, нема речи ни о њој докле
год нема озбиљних улагања и бриге о
сељаку, као малом произвођачу, који у
постављеним условима није конку
рентан.
И док субвенције које даје држава
највише одговарају великим произво
ђачима, а малим праве више обавеза
и штете него користи, унутрашње
миграције све више празне села. Сто
чарство представља пољопривредну
грану у изумирању, а један од најја
снијих доказа за то, што се тиче Срем
ског округа, представља брдско-рав
ничарско село Лежимир. Ово село
броји нешто мање од 1.000 људи, а
надморска висина од 196 метара, на
којој се налази, одувек је представља
ла повољан фактор за испашу стоке.

Дикићи из Лежимира, седмочлано
домаћинство које чине Миливој,
његова супруга Ковиљка, син Илија,
његова супруга Драгана и њихове кће
ри Бојана, Јована и Ивана, још увек се
боре са недаћама које прате сточар
ство, а стадо оваца које поседују не
доноси нарочиту зараду, иако су том
послу посвећени 24 часа дневно.
Већ шест деценија, најстарији члан
домаћинства, Миливој Дикић бави се
овчарством, за које тврди да није ни
мало лак посао, него захтева много
времена и још више знања и стрпље
ња.
– Овим послом бавим се од своје
дванаесте године и никад није било
лако. Наравно, било је боље раније,
кад је за време Тита, литра овчијег
млека вредела колико литра дизела.
Е, тад су људи имали рачуна да се
баве овим и било је знатно више чоба
на и грла стоке. Овца тражи слугу,
неког за кога не постоје киша, снег,
невреме, викенд, слободан дан.
Немате слободно време ако се посве
тите овоме, па зато ретко ко више и
покушава то да ради, а нарочито због
стања у пољопривреди, односно неис
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Овим послом
бавим се од своје
дванаесте године и
никад није било лако.
Наравно, било је боље
раније, кад је за време
Тита, литра овчијег
млека вредела колико
литра дизела. Е, тад
су људи имали рачуна
да се баве овим и
било је знатно више
чобана и грла стоке,
каже Миливој

плативости бављења њом – каже
Миливој.
Његов син Илија, на којем је највећи
део посла, сматра да је време сточар
ства прошло, без обзира на дневно
политичке приче о пољопривреди, јер
није тешко увидети како је, конкретно,

све мање чобана, све мање грла у
стаду, све мање стада, а најмање
добрих пашњака у Лежимиру.
– Не може свако ни да чува овце,
као што не може свако све да ради,
јер не уме. То је јако захтеван посао и
тражи од чобана да буде и ветеринар,

ДВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ДИКИЋА: Илија, Драгана, Ковиљка и Миливој
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али плата није мала, напротив. Ствар
је у томе што се сточарство, нама,
малим пољопривредницима, једно
ставно не исплати, односно, нема
нарочите зараде, тек што се покрију
трошкови. За сада, успевам да школу
јем три ћерке, али кад се прича о
исплативости у односу на уложено
време, овчарство једноставно није
добар пример. Оваца је све мање,
субвенције су недовољне, а и пашња
ци нам лако пропадају. Прођу номади,
преведу овце и иза њих не остане
ништа. Шта да кажем осим да 200 или
300 јутара пашњака лежи у парлогу –
тврди Илија.
Илијин отац се присећа времена
када је све у селу изгледало другачије,
када је такав, здравији начин живота,
обећавао много више.
– Био сам млад, истина, али време
је било другачије, држава је добро
бринула о сељаку и напоран рад је
ипак био исплатив. Живело се одлич
но, лако је и трактор могао да се купи,
да се обнови механизација. Сад нема
речи о томе. Ми сељаци, с државом
практично немамо додира. Некада су
политичари имали пуно право да се
хвале пољопривредом, за разлику од
ових данас. Сељак је тај који је својим
радом издржавао народ, полицајца,
новинара и политичара, а сад испадне
да не може ни сам себе да издржава
како треба. Шта да кажем, некада сам
имао око 200 оваца у стаду, а јагањаца
не знам ни сам, сада ни упола толико.
Због таквих ствари, као што је небрига
о селу, произвођачу и уопште о живим
људима, млади нам прво побегну из
села, па онда и из земље, оду у ино
странство – прича Миливој.
Домаћинство Дикића брине о око
стотинак грла оваца и јагањаца, а ста
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Почетнички ентузијазам

Како сад стоје ствари,
од пољопривреде,
а нарочито сточарства
- мрка капа, али
не предајемо се,
радимо поштено и
напорно, али живимо
у здравим условима
и барем смо сигурни
шта користимо као
храну, каже Илија

до „брине“ о егзистенцијалним пита
њима, па Илија успева да школује три
ћерке.
– Сваки посао, да би га квалитетно
радили, мора се волети. Иако нема
зараде, овчарством издржавам, тј.
школујем три ћерке, Бојану која је дру
ги разред Средње медицинске школе
„Драгиња Никшић“, Јовану која похађа
седми разред Основне школе „Слобо
дан Бајић - Паја“ и најмлађу Ивану,
која је сада трећи разред и још се шко
лује у селу. Најбитније је наћи начин
да прехраните и издржавате породи
цу, односно да школујете децу, а
овчарством то за сада успевамо. Иако
је мој отац држао много више, ми сада

Драган и Милица Јанковић

Има људи у Лежимиру којима је сто
чарство занимљиво и који желе да се
опробају и у томе, па полако форми
рају своја стада. Илија каже да без 50
оваца уопште и не вреди помишљати
о почецима бављења овим послом.
Кумови Дикића, Драган и Милица Јан
ковић, такође Лежимирци, направили
су веома занимљив план. Док Драган
ради на селу и брине о домаћинству,
Милица ради у граду и на тај начин
њих двоје остварују озбиљније прихо
де него у ранијем периоду. Заправо,

да се нису тако поделили, приходи би
били мањи, недовољни за останак на
селу, а исход би био напуштање истог
у корист живота у граду. Њих двоје
формирају своје стадо, почели су са
неколико, а сада имају 20 оваца. Како
обоје тврде, циљ им је да оформе
стадо од бар 50 оваца, како би у
наредном периоду могли озбиљније
да развијају своју идеју и подухват, за
који је поред много обавеза, ипак
потребно и мало више храбрости у
овим временима.

имамо 85 оваца и око 30 јагањаца.
Држаћемо овце и даље, докле год
можемо да на тај начин живимо и пла
ћамо рачуне – каже Илија.
Миливој, искусни овчар, у шали
каже да се сточарством неће бавити
још дуго, али у очима му се може
видети да је за овај посао везан емо
цијама. Међутим, како у свакој шали
има мање или више истине, могуће је
да ће у наредном периоду цео посао
водити син Илија.
– Ма какви, нема од тога ништа – уз
полуосмех говори Миливој и наста
вља.
– Још да изгурам ову јесен и бата
љујем, па нека мој син, глава породи
це види шта ће с тим – каже Миливој.

Е сад, људи старог кова не пристају
тако лако да се одрекну посла којим се
баве цео живот, јер је то за њих и више
од љубави и страсти.
– То он можда само тако каже, али
ако мој отац ипак престане, ја наста
вљам. Имамо три ћерке, па ко зна,
можда ће наши зетови једног да наста
ве с овчарством, а можда се то тада
нешто и поправи. Како сад стоје ства
ри, од пољопривреде, а нарочито сто
чарства - мрка капа, али не предајемо
се, радимо поштено и напорно, али
живимо у здравим условима и барем
смо сигурни шта користимо као храну,
за разлику од хране која се продаје по
градовима – закључује Илија Дикић.
Александар Ћосић

Пулин Кадет на радном задатку
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Људима је све скупо,
какве год да су цене

Ђурђица Панић

Цвеја Селаковић

– Ја продајем мушеме и конце и исте цене држим већ две, три године. Овде седим
чито да нисам код куће, па колико буде, буде. Пензија ми је 11.000 динара, одем у
апотеку, дам за лекове 3.000 динара, платим струју, воду, телевизор и не остане ми
ништа. Морам овде да седим са својих 78 година да бих нешто зарадила, каже Ђур
ђица Панић из Сремске Митровице

Б

еспарица и скупоћа. Оно што нај
чешће можемо чути док шетамо
пијацом јесте да се људи жале на
поскупљења. Пуно производа али мало
потражње. Купци углавном шетају, раз
гледају, често се деси да ништа и не
купе. Уколико се одлуче да купе нешто
купују у минималним количинама.
Трговци жељно ишчекују да се нешто
промени, али како се могло чути на
пијаци, ситуација је све гора и гора како
иду године. Многима од њих продаја на
пијаци је главно занимање, доста их
тако прехрањује своје породице, међу
тим има и оних који долазе ту би им
брже прошло време јер како се могло
чути, ради се да би се преживело.
Да ситуација није сјајна може се
закључити и из изјава трговаца који су
за М новине објаснили како им иде про
даја и да ли се ситуација побољшала
или погоршала у односу на претходну
годину.
– Некад иде добро, некад иде лоше.
Људима је све скупо какве год да су
цене јер немају новца. На пијаци већи
ном пазаре пензионери, млађи слаби
је, они углавном иду у маркете. Лети
мало боље иде продаја него зими –
каже Жељко Дрча из Сремске Митро

вице који на својој тезги држи поврће.
С обзиром на то да је продаја на пија
ци некоме само додатан приход да би
успео да споји крај са крајем и тако пре
живи, многи од њих раде, али често се
деси да им када исплате рачуне и купе
себи лекове не остане ништа.
– Горе је сто пута него претходне
године. Ја продајем мушеме и конце и
исте цене држим већ две, три године.
Овде седим чисто да нисам код куће, па
колико буде, буде. Нема народ пара.
Пензија ми је 11.000 динара, одем у
апотеку, дам за лекове 3.000 динара,
платим струју, воду, телевизор и не
остане ми ништа. Морам овде да седим
са својих 78 година да бих нешто зара
дила – каже Ђурђица Панић из Срем
ске Митровице.
Ништа боље не пролази ни човек који
на својој тезги има богату понуду сувог
воћа и орашастих плодова, јер како он
каже труди се да спусти цене произво
да, јер другачије не би ништа пазарио.
– Иде тешко, али ја своју робу дајем
јефтиније да се брже прода. Мој мото је
квалитет по приступачној цени. Продаја
иде слабије у односу на прошлу годину.
Људи се жале да је скупо. Радим само
да бих преживео и да имам неку зани

мацију – каже Цвеја Селаковић из
Сремске Митровице.
Да ситуација није само лоша на зеле
ној пијаци говори и то да ништа боље
није ни робној. Уосталом, што би неко
куповао одећу на пијаци када су град
преплавиле продавнице половне гар
деробе где за један комад који ћете
купити на пијаци или бутику у продав
ници са половном гардеробом можете
купити три комада и још на све то уште
дети.
– Продаја је у односу на претходну
годину далеко лошија. Купци се чак и
не жале да је скупо, једноставно не
купују. Мало је боље стање када се
пролепша време – каже Мира Јовичић
из Сремске Митровице.
И док даље обилазимо тезге наила
зимо на људе који ни не желе да прича
ју о томе какво је стање на пијаци, неки
од њих причају себи у браду оно што
смо већ више пута чули да је проблем,
у томе што народ нема посла. А када
нема посла, наравно да нема ни пара,
јер сви ми већ добро знамо да без
пуног новчаника нема ни пуног фрижи
дера, а ни гардеробера.
Андреа Димић
Фото: Владимир Цуцанић
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Упаљена је неонка,
а људи се праве да је дан

К

рајем 90-их и у првој деценији
новог миленијума, у амфитеатар
Учитељског факултета Универзи
тета у Беог раду, у оквиру наставног
предмета Масовна комуникација, пози
вани су гости из професионалне про
дукције штампе, филма, радија, теле
визије и дигиталних медија:
Гостујућа предавања су била реали
зована као импровизоване исповести и
неформални интервју, у оквиру отвара
ња истине с оне стране медија; а све у
циљу култивисања критичке дистанце
и рафиновања естетског приступа
феномену духа медијског времена. За
оне који подучавају будуће људе-одкритеријума... Ово су ауторизоване
белешке са таквог сусрета студената и
Небојше Глоговца, које је НИН-у усту
пила професорка Светлана Безданов
Гостимир

ДРУГИ МАРТ 1999.
Рођен сам у Требињу, 1969. године,
живео тамо шест година, а онда смо се
преселили у Опово, тамо живели годи
ну дана и, кад сам имао седам година,
дошли смо у Панчево. Значајне су те
селидбе због упознавања различитих
менталитета и схватања колико је
важно где се живи, са ким, са каквим
народом. У Панчеву је кренула основ
на, средња школа, а паралелно с тим,
што се глуме тиче, ишла је нека веза
ност, која није била пресирана ни са
какве стране, него тако, просто, било је
ту рецитовање за Светог Саву, на при
мер, у цркви, где сам се ја драо ко коњ,
и углавном су оне бабе које су долази
ле, чуле само мене, а из тога су произ
лазиле и касније похвале, након целе
приредбе, као: јао, то је било сјајно... а

ја сам још тад капирао да је то вероват
но зато што су само мене чуле, па им је
то био једини прави податак. То је ура
дило своје, па сам почео да верујем
како ја ту нешто могу, али и даље без
великих амбиција, па сам се уписао у
Драмски студио Радио-телевизије Бео
град, који је те године напустио Бата
Миладиновић, а преузео Мика Алексић.
Аудиција у „Браћи Стаменковић“, ја сам
био негде VI-VII основне, и остао сам у
тој групи. Ишао сам сваке недеље, два,
три пута, аутобусом, од око 7 па до 10
увече, и враћао се назад у Панчево. Ту
смо, као, необавезно учили и сазнава
ли о глуми, о радњи, о сукобу, али све
кроз причу, шалу, примере из живота, и
тако... Ту су се снимале радио-драме,
први филм Шест дана јуна (очајан
филм!). Нисмо добијали кинту, него ску
пљали и ишли сви заједно на море. И
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томе и успевао да погађам. Било је и
страшних промашаја – чујеш неверова
тан бас, а видиш човека од 50 кила –
али, нешто сам ја ту тражио, бавио се,
задавао себи неке задатке, сам са
собом...

студије психологије

Све звучи некако
јако јако лажно.
Не знам како то да
објасним. Није право.
Није право
ни обожавање,
ни поштовање,
а вероватно,
последично,
ни ми глумци,
који то радимо.
Нисмо прави,
јер смо у истим
говнима као
и тај народ

све је то тако било супер, негде до кра
ја средње школе, кад ме је Мика упи
тао: „Је л’ ’оћеш да упишеш глуму?“ Ја
сам рекао да нећу.
Зашто? Не знам. У ствари, знам да
сам имао осећај да треба давати и
радити много више од онога што сам ја
тад схватао око позива глумца: шта је
ту мој задатак, чему то служи, и да ли
је могуће да мени све редитељ треба
да каже или могу и ја сам нешто да
смислим. Нешто ми се није свиђало, а
истовремено сам све то превише
ценио, мислећи просто да још увек
нисам тај. Седео сам па анализирао
чиме бих се уопште бавио у животу.
Помислио сам да је то психологија.
Приметио сам како могу о неком човеку
да причам доста дугачку и прецизну
причу, само на основу тога што сам га
гледао неко време: негде сам га видео
са стране, потпуно непознат човек, али
видим гест, или како пуши, или како
наступа, видим којим ритмом прича... и
сам сам доста тога о њему знао. Док
сам ишао на те, назовичасове у тој
драмској групи, у аутобуској гужви сам
ослушкивао глас иза себе, човека који
прича, па покушавао да провалим како
он изгледа. Доста сам се извештио у

И кренуо сам на психологију. Психо
логија је постала потпуно безлична и
незанимљива кад сам прочитао неку
теорију Стенлија Смита Стивенса, који
је тврдио да важи оно „о укусима не
вреди расправљати“ и да постоје естет
ске преференције повезане с хемис
ферном латерализацијом у мозгу, па је
чак поставио и формуле за то! Е тад ми
се згадило, још кад сам окренуо следе
ћу страну, па нашао човека који све то
побија... (и тако, отприлике, целе те
студије, односно, то докле сам ја сти
гао) све је, заправо, било у неком ритму
смењивања различитих теорија од
којих више на знаш шта би.
Паралелно са студирањем психоло
гије, када сам напустио Драмски студио
Радио-телевизије Београд, отишао сам
у Атеље младих у Панчеву и аматерски
се бавио глумом, што ми је, у ствари,
тек био неки отвор, право полазиште,
јер смо били клинци, и све што се
дешавало преко дана није нас погађа
ло нити умарало, па смо увече могли
да изгинемо на пробама, а кад их завр
шимо будемо одморни и срећни.
Како се психологија гасила, тако се
глума све више палила, и онда сам у
једном тренутку решио да пробам. Са
Миленком Заблаћанским – који је у
Атељеу младих режирао Мушицу и
Странца и стриптизету - спремао сам
пријемни. Сећам се да сам дошао на
Академију у неким лаким летњим пан
талонама и да ми се десна нога тресла.
Истовремено размишљао о три ствари:
шта сам оно научио, како ћу све то да
кажем, да ли се види да ми се тресе
нога, а и како то утиче на ове људе (ли
це човека који ме је примао, Владе
Јефтовића, нисам видео – поклопио је
лице шакама и само су му очи вириле).
Сећам се да уопште нисам имао
повратну информацију да ли то ваља
или не. Чуо сам само како је Љиља
Еренрек, бивша професорка технике
гласа, уздахнула: „Јао, као Шербеџија!“
Такав глас, као. Тад је био много бољи,
мање сам пушио. И ту још пар људи је
нешто одреаговало, нешто се мало
смешкали, тако, али ништа нисам знао
док ми нису рекли да сам примљен.
Ето.

прва улога
Пред крај друге године на Академији,
седели смо у мензи и ручали, кад је
утрчао Сергеј Трифуновић, кога су
нешто звали на телефон, почео да ме
грли, љуби, скаче, и рекао да нас је
звао Мијач да играмо у Великој пљачки.
Цеца Бојковић, Пеца Ејдус, Цвеја
(Бранко Цвејић), и Сергеј и ја. За нас на
Академији је то било све: кад ће да поч
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не и како то изгледа, и ко су ти људи, а
онда се, ето, десио позив, и почесмо да
радимо. После тога је кренуло Југосло
венско драмско: Шћепан мали, па Там
на је ноћ па... итд..
Све у свему, врло брзо су се распр
шиле неке (додуше, никад нисам ни
гајио) велике илузије. У почетку ми је
једини мотив био да то буде истинито:
као, бити неко други, а ситуац
 ија која
се ствара у датој драми да буде права,
сочна, животна... да заиста провоцира
људе који гледају. Тада сам чак нешто
дефинисао глуму као провок ацију.
Међутим, све је то негде нестало ула
ском у Југословенско драмско, које је
већ тада смрдело на пожар, већ тада је
тамо било разних духова – нешто мало
добрих, много више злих – и неке лоше
атмосфере, која ми није пријала. У
почетку сам мислио да је то од мог лич
ног страха и неослобођености. После
сам видео да је то стварно константа,
која данас, ево, полако нестаје, одно
сно, прекида се тим пожаром, који је, по
мени, морао да се деси, да би све то
ватром било истерано напоље. Једино
за шта сам морао да се држим, и за
шта се држим, то је, на срећу, васпита
ње (а увек сам се нешто, као, бранио и
бежао на улицу од васпитања у кући!),
које је било ту, просто, део мене. Хоћу
да причам да ми је отац свештеник, и
да је религија била присутна... Све те
поставке – које нисам капирао, априо
ри, узимао као своје, нисам могао тек
тако да примим – тек касније сам кре
нуо да истражујем, чак провоцирам, да
их побијам, или тврдим, и тако живим...
Показало се да су праве и да ту има
јако, јако, јако великих вредности и да
је то клица која ми сада даје основ да
верујем у своју причу, у своју, не знам
како да назовем, звезду, у мисију, или
шта већ... Било шта, у свој посао, најба
налније. Нема неких великих обећања
у свему што се дешава около, нема
нарочитог светла. Има, кад се деси
прави тренутак... креативни, прави,
између мене, мог партнера или парт
нерке и редитеља... кад се то све одјед
ном склопи. Неопходно је тројство...
Ето, сад сам ту.

ФИЛМ И ПОЗОРИШТЕ
Питање разлике између филма и
позоришта је једно од најчешћих нови
нарских питања и то већ буди неку
врсту гнушања у мени, више не могу то
да разглабам. Баш сам о томе причао,
срео сам Бату Стојковића пре неки дан
у „Звездари“, и пита ме: „Где си, шта
радиш?“ Реко’: „Ево, опет сам одгова
рао на оно питање.“ „И шта си рек’о,
сине?“ Па ја опет испричам причу како
је позориште живи контакт, ту су људи,
има своје предности што се дешава тог
тренутка, а филм снимиш једном и то је
тад готово, мада су предности филма у
сведенијем изразу, природности емоци
ја... „Не, сине, знаш шта да им кажеш?
То је исто, глумац је глумац – и тамо и
овде – и мора бити способан да донесе
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тај тренутак, било кад и било где, било
то позориште или филм.“ И кад ми је он
то рекао, спознао сам да је то и негде у
мени било право мишљење, само ми је
звучало надобудно (или како већ?) да
кажем, превише свезнајуће за моје
искуство и моје године. Али, стварно је
тако, мислим да глумац не може, ја бар
не могу да се определим за шта сам
више. Просто, кад бих направио тај рез,
онда бих се бавио или једним или дру
гим.

ЧАРОЛИЈА СЛАВЕ
Снимиш филм и за кратко време те
види, не знам колико, 200.000 људи, а
да би се то десило у позоришту, треба
ти најмање 400 представа - значи 400
дана, значи, најмање две године, јер
не играш сваки дан. Али, то је толико
квантитативна разлика да не знам шта
бих с тим. Чаролија славе овде не
функционише. Чаролија није присутна,
врло је банално, и врло је сведено на
имитацију онога што се чита у новина
ма да се негде дешава. Мислим да
наша публика тренутно не... или... у
ствари, то је кауз ално... Или ми не
дајемо толику илузију – нисмо способ
ни да их одведемо у машту, да их изба
цимо из равнотеже; или ова публика
више није спремна да то прими на пра
ви начин. Све има облик имитације
неког срећног холивудског живота и
односа публике и назовизвезда. Благо
речено, смешно ми је кад ти неко при
ступа са ставом да си ти тај кога је он
гледао, и да си ти такав као што те је
он видео у некој представи или филму,
свеједно. С филмом се људи више
идентификују, чини ми се, и та прича
више важи за филм. Просто, низак је
ниво свести, много црних хроника и
жуте штампе, много измештених вред
ности, срозаних параметара, много
непостојећих параметара... у послед
њих већ 7-8 година, а ја сам баш толи
ко у послу. Све звучи јако, јако лажно,
звучи као: упаљена је неонк а, а људи
се праве да је дан! Не знам како то да
објасним. Није право. Није право ни
обожавање, ни поштовање, а вероват
но, последично, ни ми глумци, који то
радимо. Нисмо прави, јер смо у истим
говнима као и тај народ, нисмо спрем
ни да то изведемо на прави начин.
Нешто ту са тим контактом није у реду,
нешто те жице нису... није кратак спој
још увек, али лоша струја тече...
Јако је битно широко, а истовремено
и јако уско поимање света. То је оно
микро и макро. (Јао, давао сам један
интервју некој, не знам како се зове
жена, рекао сам да имам јако пружене
антене и да тако скупљам информаци
је из спољног света, и да се то негде у
мени прерађује, итд.. Прочитам интер
вју, пише како имам јако сужене теме,
добро је чула...) Јако је важно то пои
мање света као материјала и енергија,
као споја ствари које функционишу по
неком духовном принципу, при чему
постоји и тај материјални, који их дово
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Писмо Жарка Лаушевића
Драги Глоги,
среда, 14. фебруар 2018.
Читам твоју поруку од пре неки дан:
„Знам да ће бити добро… Причаће
мо... Само мало да прође ово луди
ло… Што кажу Срби памте до четвртка
тако да чујемо се за викенд а до тада
ево ти пар вицева…“
Јесенас смо, чекајући превоз на аеро
дрому у Бостону, правили планове да
нешто радимо заједно. Рекао си „ради
ћемо сигурно, или овде или тамо“.
Онда ти је стигла порука и поскочио си
као мало дете:
„Добио сам награду у Лондону!“ Била
је то награда за најбољег глумца пре
стижног европског фестивала!
Сви смо понети тим осећајем великог
поноса одиграли последње извођење
„Хадерсфилда“. И те ноћи сам те, као
и на целој канадско-америчкој турнеји
гледао на сцени, са стране, нем од
среће што присуствујем једном чуде
сном предавању и давању себе глуми
какво никад раније нисам видео.

Моја најстарија ћерка је годинама има
ла свог омиљеног и најбољег глумца.
Онда ми је једног дана бојажљиво
изјавила:
„Тата, ти више ниси мој најбољи глу
мац!“
„Ах, ко је тај што је чеду моме помутио
разум?“ - промуцах неког патетичног
Шекспира из сећања.
„Небојша Глоговац…“ - скрушено ми
признаде. Загрлих је.
„Па, он је и за мене најбољи глумац“
- признах и ја њој.
Лакнуло јој је. И због тебе је отпутова
ла из Чикага с нама за Бостон да
поново одгледа представу.
Глоги, од кад сам чуо за твоју бољку
кренуо сам нешто да пишем за нас. Па
да одиграмо… или овде или тамо.
И чекам да се чујемо… за викенд.
Твој Жарко

ди у колизију с неким духовним прин
ципом. Мислим, то је јако уопштено
речено, али коренита је ствар да ту
настају све драме и сви проблеми.
Негде сам прочитао, и слажем се с
тим, да када би човек имао апсолутну
љубав, значи потпуни спој са другим
полом (апсолутно, значи немогуће!),
онда не би имао потребу ничим да се
бави, ништа да ради. Онда је то потпу
ност и као крај, и као трајање. Важно је
то све због тога што у свом послу
морам да оправдам сваког оног кога
прихватим да играм: морам да знам и
да сваког од њих схватим као човека у,
не знам, раљама судбине... и најок оре
лијег убицу – он је јадан због нечега
(што га је отац тукао?), због нечега је
бесан, због нечега је, у ствари, тужан.
Да би све то оправдао, просто да би
могао да играш, а да немаш гађење, да
немаш отклон (постоји и глума с откло
ном, али то је већ нека друга прича),
неопходно је да схватиш свакога. А то
можеш само ако погледаш како иде
свет, и погледаш мало у историју уна
зад, па да прочиташ мало поезије, па
онда мало прозе, па онда мало погле
даш новине, па се онда заљубиш - сви
ти сегменти чине оброк живота. Тако
некако.

текстова је толика слобода да просто
више не знаш шта би, а код јако добро
написаних текстова - огроман је број
значења која иду и која су доста преци
зно усмерена ка назовипоруци целог
текста. Постоји слобода стварања, а
лични контекст (како се баш данас осе
ћам) управо може бити искоришћен да
из њега ствараш. Неко то може да про
тумачи као лукавство, али ја тако, про
сто, не бих могао да играм ниједну
улогу. Представа никад није иста: други
је дан, друго је време, старији смо за
два месеца или месец дана, све је дру
гачије. Не може да буде исто. И онда то
стварно има сличности за jazz-ом, са
осећањем тренутка, из кога се рађа
гомила ствари. Чак су и грешке – кад се
десе – јако драгоцене на сцени. И у
филму постоје кадрови са грешком –
неко је погрешно рекао текст, ушао је
микрофон (она пецаљка) у кадар одо
зго – али није важно, нешто се супер
десило и тај тренутак је истинит и жив,
и као такав треба да се саучва. Грешке
су ми јако занимљиве, баш због тих
личних стања и свега што се из њих
рађа.

ПРИЈАТНО И ЈАВНО

Не, видите, труба је иста, исто је
наштимована, али су тонови другачији,
другачије се свира - ако је хладно напо
љу, тела се на хладноћи скупљају,
самим тим и трубе, па мало другачији,
то се зове обертон, такозвани горњи
тон, знате, имате Г на гитари и Г на тру
би, па оно што му даје квалитет то је
обертон, то је лична прича коју он носи.
И тако (ха-ха!).

То је као jazz, из тога црпеш. Сама
слобода стварања драмске ситуац
 ије,
лика који треба да играш... Никад то
није буквално оно што пише, него ми
седнемо, па причамо како ћемо, хоће
мо ли „Добар дан“ са ’Пизда ти матери
на!’ или „Добар дан“ са ’Где си, човече,
досад?’ Договоримо се са којом тежњом
идемо ка томе. Код слабо написаних
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Добитници признања за спортисте године

РУМА

Признања најбољим
спортистима

Н

ајбољим спортистима и клубови
ма румске општине за постигнуте
спортске резултате у 2017. години
уручена су признања и новачне награде
на свечаности која је 15. марта одржана
у холу Културног центра „Брана Црнче
вић“. Ово је, као и ранијих година, увек
прилика да се уверимо колико озбиљ
них, младих и талентованих спортиста
има у Руми.
Најбољи спортисти су се бирали у
више категорија. Поред пионира, јунио
ра, сениора, најбољих школа, педагога
физичке културе, као и спортских рад
ника уручене су и специјалне награде и
награде за допринос у спорту.
Најбољи пионир у прошлој години је
Стефан Зубовић из ЏК „Словен“, а нај
боља пионирка је Јована Васиљевић из
ТК „Змај“.
У категорији кадета најбоље резулта
те је остварио Марко Видаковић из СБК
„Рума“, док је најуспешнија кадеткиња
била Ана Бјелић из ЏК „Словен“. Нају
спешнији јуниор је Ненад Јовановић из
БК „Словен“, а најбоља јуниорка Јована
Мушицки из ТК „Змај“. У прошлој години
најбоље предузеће у спортској рекреа
цији је било „Митас“, најбољи појединац
РСИ – Никола Цветичанин, такође из
Митаса, најуспешнија основна школа је
била градска ОШ „Вељко Дугошевић“ ,
а у категорији средњих Гимназија „Сте
ван Пузић“ . Душан Димић је најбољи
педагог физичке културе из ОШ „Вељко
Дугошевић“, а за средње Вера Милован
чевић из Гимназије „Стеван Пузић“, нај
бољи спортски радник је Петар Столић,
најуспешнији тренер Борко Крстић из ТК

„Змај“, док је најбоља мушка спортска
екипа Атлетски клуб Рума, а женска ЖРК
„Словен“. За најбољу сениорку је прогла
шена Ирис Јовић Вујаковић из ТК „Змај“ ,
а за сениора из истог клуба Никола Вуч
ковић.
Уручене су и специјалне награде које
су добили Биљана Пивалица из Плани
нарског клуба „Борковац“, Александар
Бурсаћ, кошаркашки репрезентативац,
Невена Новаковић, гимнастичарка, као
и Милорад Игњатовић, за дугогодишњи
рад на афирмисању спорта и рекреац
 ије
и за учествовање у организацији 1. Рум
ског полумаратона.
Награду спортске легенде постхумно
су добили Миле Драгишић, професор,
дугогодишњи рукометни тренер и Душан
Томић, дугогодишњи голман Словена,
који је потом изградио успешну фудбал
ску каријеру и у иностранству.
Предузеће „Ваи ваи инстант нудле“
добило је признање за допринос у раз
воју спорта и рекреације на територији
румске општине.
И ове године се потврдило да су рум
ски спортисти посебно добри у борилач
ким спортовима – теквондоу, савате бок
су, боксу и џудоу, а највише награда за
прошлу годину је отишло Текводно клубу
„Змај“.
Реч је о пет награда, колико је овај
клуб добио и за претходну годину што
доказује озбиљан рад и резултате.
Ненад Јовановић, добитник признања
у јуниорској категорији бави се боксом
осам година и каже да је то тежак и напо
ран спорт. Ненад има 17 година и такми
чи се у полувелтер категорији. Ученик је

ССШ „Бранко Радичевић“ на смеру еко
номски техничар. Каже озбиљни тренин
зи мало утичу на обавезе у школи, мада
има подршку својих професора. Ово му
је треће општинска награда.
И Ирис Јовић Вујаковић је више пута,
у млађим категоријама, добијала ово
општинско признање за најбољег спор
тисту.
а додели признања успешним
спортистима, спортским радници
ма и колективима на добрим резул
татима је честитао, у име локалне само
управе, која је и покровитељ ове доделе
награда, Стеван Ковачевић, председник
СО Рума. Он је рекао да локална само
управа посвећује велику пажњу развоју
спорта и стварању услова за развој рум
ских спортиста.
- У овој години из општинског буџета
за развој спорта и физичке културе опре
делили смо нешто више од сто милиона
динара. То је значајно већи износ у одно
су на претходну годину. Водили смо рачу
на да улажемо у развој спортске инфра
структуре за боље услова за тренинг и
такмичење наших младих спортиста, али
и за њихово стимулисање и награђива
ње. Најбољим спортистима додељујемо
и спортске стипендије, али финансирамо
и њихово учешће на међународним так
мичењима. Мислим да је оваква свеча
ност значајна јер је то начин да се овим
младим и успешним људима одужимо и
захвалимо – сматра Стеван Ковачевић.
Рецимо и то да у румској општини, са
више или мање успеха делује стотинак
спортских клубова.

С. Џ.

Н
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ШИШАТОВАЦ

Село које лечи и тело и душу
С
У селу постоје два
извора са лековитом
водом. Један се
налази у близини
манастира Света
Петка а други у
близини манастира
Шишатовац. Старији
људи кажу да је та
вода лековита за очи,
а неки од њих чак
тврде да помаже
нероткињама па се
често дешава да
викендом дођу жене
из Новог Сада или
Београда у нади да ће
им та вода помоћи

ело Шишатовац има 200 станов
ника, а поред природних лепота
које поседује најпознатије је по
истоименом мушком манастиру Шиша
товац, као и по женском манастиру
Петковица који је смештен у близини.
Како се могло чути некада давно сва
земља је била манастирска. Људи су
долазили, насељавали место и ради
ли у манастирима да би прехранили
породицу. Почели су да откупљују пар
че по парче земље, правили куће, и
обрађивали земљу. Некада давно
село се налазило на брду, куће су
биле смештене испод саме шуме
међутим како је време пролазило, и
како су људи куповали земљу село се
развијало и ширило. У селу постоји и
Основна школа „Слободан Пајић Паја“
коју похађају три ђака, а од септембра
ће се тај број повећати за још троје.
Поред продавнице која се налази крај
манастира постоји и мало игралиште
за фудбал и одбојку које углавном слу
жи да би се деца забављала и ту оба
вљала фискултурну наставу.
Председник месне заједнице Шиша
товац Никола Митровић каже да ово
село има добру подлогу за развијање
туризма због познатих верских објека
та који се ту налазе.
– У Шишатовцу долази пуно туриста
који посећују наше манастире. Сма
трам да перспектива села лежи у
туризму и мислим да би мештани села
требало да се окрену ка томе. Међу
тим, доста људи се боји да покрене ту
причу јер сви они имају земљу коју
обрађују и од које живе. Влада велика
заинтересованост за куповину кућа у
овом селу. Људи се неретко одлучују

Никола Митровић

да чак из Београда дођу и купе кућу
баш овде јер им прија свеж ваздух и
мир које ово место поседује – каже
Никола Митровић. Он додаје да је
село пре пар година било доста запу
штено међутим то се полако мења јер
се у сарадњи са локалном самоупра
вом труде да оживе ово место.
У селу постоје два извора са лекови
том водом. Један се налази у близини
манастира Света Петка а други у бли
зини манастира Шишатовац. Старији
људи кажу да је та вода лековита за
очи, а неки од њих чак тврде да пома
же нероткињама па се често дешава
да викендом дођу жене из Новог Сада
или Београда у нади да ће им та вода
помоћи. Поред тога још једна зани
мљивост се везује за ово село, а
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првенствено за манастир Шишатовац.
Према историјским подацима некада
давно у овом манастиру је боравио
наш најпознатији српски научник Нико
ла Тесла. Он је боловао од колере и
управо из тог разлога је боравио и
опорављао се у овом манастиру.
Међутим Никола Тесла није једини
који је препознао благодети које ово
место пружа. Према писаним трагови
ма манастира, наш чувени реформа
тор, сакупљач и творац првог српског
речника Вук Стефановић Караџић,
боравио у овом манастиру и баш на
том месту забележио неке од најлеп
ших народних песама које је чуо од
слепог гуслара Филипа Вишњића. Чак
је и главни јунак романа „Сеобе“ Мило
ша Црњанског Вук Исакович 1742.
године дао новчани прилог уз помоћ
кога је саграђен четвороспратни зво
ник манастира Шишатовац на Фрушкој
гори.
Изнад манастира Шишатовац нала
зи се и манастирско гробље са седам
споменика. Три су подигнута игумани
ма Герману Јојићу, Герасиму Јовано
вићу, и архимандриту Петронију Трбо
јевићу који је био сестрић Николе
Тесле. Ту се налазе такође и спомени
ци јеромонасима и манастирском кти
тору Константину Мирковићу.
С обзиром на то да је овде боравио
познати научник, фондација „Никола
Тесла“ из Филаделфије је покренула
идеју да се у порти манастира Шиша

Поглед на манастир
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Из Београда у Шишатовац
Мештанин овог села Александар
Петровић који се из Београда пресе
лио у Шишатовац каже да је 2006.
године, долазећи у ове крајеве препо
знао потенцијал овог будућег тури
стичког места.
– С обзиром на то да ово место
доста привлачи туристе због богате
историје, природе и два велика мана
стира мој циљ је да умрежим три
врсте туризма. Планински, сеоски и
црквени туризам. Пошто на путу ка
Петковици постоје уцртане стазе
здравља план је да те стазе прошири
мо и покренемо рекреативни туризам.
Такође имам идеју да се постави
жичара, мини голф, стаза за планин
ски бициклизам. Поред тога имам
један апартман који је у функцији а
два се уређују тако да ће туристи који
овде дођу моћи и да преноће. Тренут
но сам фокусиран на изградњу етно
ресторана. Мислим да ће ово покре
нути људе у селу да и они крену да се
баве туризмом је то грана која се раз
вија. Сматрам да је ово место идеал

но за неки већи пројекат који би уз
помоћ општине Сремска Митровица у
блиској будућности могли да реализу
јемо – каже Александар Петровић.

товац сагради реплика родне куће
Николе Тесле у Смиљану како би се
сачувала успомена на његов боравак у
овом селу. Чињеница је да ово место
поред лепоте коју поседује има и бога
ту историју која га чини још занимљи

вијим, а да ли ће у скоријој будућности
туристи моћи поред манастира да
посете и родну кућу Николе Тесле
остаје нам да видимо.
Андреа Димић
Фото : Владимир Цуцанић

Александар Петровић
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БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ
ВОЗАРОВИЋ“

Изложба ручних
радова

СА СВИХ СТРАНА
књиге Етнологија и генетика, аутора др
Ивице Тодоровића и других, као и књиге
Књига о Мацурама аутора Дејана Вујанића
и сарадник а. Сви посетиоци су такође
могли да на лицу места обаве ДНК тестира
ње уз повлашћену цену од 6000 динара.
Н.М.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јесењин у
Митровици

У библиотеци „Глигорије Возаровић“ про
шле недеље 13. марта отворена продајна
изложба ручних радова. Изложбу под нази
вом „Јефимијини снови“ је организовала
Библиотека у сарадњи са Удружењем жена
„Сирмијум треће доба“ и са општинским
Друштвом за помоћ ментално недовољно
развијеним особама. У програму су уче
стовали чланови Фолклорне секције Дома
ученика средњих школа, и ученица средње
музичке школе Ања Зец. Удружење жена
„Сирмијум треће доба“ је основано 2008.
године а ове славе 10 година постојања. У
свом раду удружење је организовало низ
активности, као што су посећивање домова
за стара лица, активно учестовање у кул
турним манифестацијама, организовање
приредби, организовање едукативних пре
давања и многе друге. Друштво за помоћ
ментално недовољно развијеним особа
ма основано је 1968. године, и има за циљ
да помаже породицама које имају децу
са посебним сметњама. Изложба ће бити
отворена од 13 до 17. марта у Читаоници
библиотеке.
А.Д.

Српски ДНК пројекат

У четвртак, 15. марта, у митровачкој
библиотеци „Глигорије Возаровић“ органи
зована је трибина под називом „Српски
ДНК пројекат“.
Трибина је отворена родољубивим
песмама хора „Сирмиум канторум“ под
диригентском палицом професора Војисла
ва Бугарског, а на њој су гостовали пред
седник Друштва српских родословаца
„Порекло“ Јовица Кртинић и уредник на
Српском пројекту ДНК Александар Антић.
На трибини је представљен рад портала
„Порекло“ као и резултати рада Српског
ДНК пројекта. Ово је пионирски подухват
Друштва српских родословаца. Друштво је
основано 2012. године, а до данас су обра
ђени подаци за преко 850 људи са просто
ра бивше Југославије. Како кажу, захваљу
јући генетичкој генеал
 огији могуће је одго
нетнути тајне порекла појединаца и целе
нације.
У оквиру трибине одржана је и промоција

Прошлог четвртка 15.марта у позоришту
„Добрица Милутиновић“ је одржана пред
става Новог уметничког позоришта из
Чељабинска под називом О верујем, веру
јем да постоји срећа. Глумац Александар
Мајер је цео свој живот посветио изучава
њу стваралаштва великог руског песника
Сергеја Јесењина. Резултат тог проучава
ња је и ова монодрама коју је Александар
Мајер извео пред митровачком публиком.
Он је кроз читање Јесењинове поеме Ана
Сњегина, песме Црни човек, стихова о
отаџбини показао митровачкој публици моћ
Јесењиновог дара. Иако је представа била
на руском језику емоција коју је глумац иза
звао код публике је била и те како видљива
упркос језичкој барикади.
– Када сам био мали мајка ми је читала
све руске писце. Међутим оно што је оста
ло у мом срцу и души су стихови Сергеја
Јесењина. Цео живот сам изучавао те сти
хове. Посто сам имао прилику да видим
прва три реда док сам изводио ову моно
драму осетио сам емоцију публике као да
играм у свом родном граду – рекао је глу
мац Александар Мајер
Чланови позоришта су на самом крају
представе глумцу уручили плакету позори
шта „ Добрица Милутиновић“. 
А. Д.

Други Sirmium
music fest

У четвртак, 15. марта, у галерији „Лазар
Возаревић“ свечано је отворен други интер
национални фестивал музике Sirmium
music fest. Фестивал је својим обраћањем
публици отворила уметничка директорка
Цецилија Томкић, а потом је уследио кон
церт светског пијанисте професора Игора
Гришинима.
Истог дана, у Градској кући је одржана
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конференција за медије поводом отварања
овог фестивала. Медијима се обратила
заменица градоначелника Светлана Мило
вановић, и исказала задовољство бројем
пријављених учесник а и прерастањем
фестивала у традицију.
- Прошле године ово је био пилот проје
кат, фестивал пијанизма. Ове године наста
вљамо са тим фестивалом и стварно ћемо
се потрудити да га у наредним годинама
употпунимо са другим инструментима. Оно
што ме посебно радује је што ове године
има око 200 пријављених учесника, што
значи да је овај фестивал на правом путу
развитка – каже Светлана Миловановић.
Уметничка директорка Цецилија Томкић
такође се обратила медијима:
- Овај фестивал смо организовали првен
ствено ради наших ученика, али се проши
рио толико да имамо учеснике из осталих
земаља и фестивал се претворио у међу
народни. Ове године имамо осам кларини
ста и имамо дуваче - рекла је Цецилија
Томкић.
Фестивал је трајао три дана и концерти
су организовани истовремено на три лока
ције, у барокној сали Музеја Срема, свеча
ној сали галерије „Лазар Возаревић“ и у
свечаној сали Српског Дома.
Н. Милошевић

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ РУМА

Почиње 21. Арт
Трема фест

Настављајући своју, сада већ више од
две деценије дугу традицију, 21. Арт Трема
фест одржаће се у Руми, опет традицио
нално у марту – тачније од 22. до 25. марта.
Овај фестивал који афирмише рад сту
дената уметничких академија у региону,
приказујући њихове испитне, дипломске и
професионалне продукције, као и камерне
представе које настају у сарадњи са позо
риштима, независним театарским асоција
цијама и установама културе је ове године
мало другачији – са циљем позоришног
разигравања града одржаће се, сем у Кул
турном центру, у новим просторима – Зави
чајном музеју, Градској библиотеци, хотелу
„Парк“ и „Блу рок кафеу“.
Почиње 22. марта изложбом „Позоришни
светлописи“ Позоришног музеја Војводи
не и Српског народног позоришта из Новог
Сада, а потом следи и званично отварање
међународног фестивала Арт Трема фест.
За такмичарски део је пријављено преко
120 представа, а румска публика ће видети
шест: Наше место - Kултурни центар Новог
Сада и театар 34, представу „Галеб“ Ака
демије уметности Београд, „Д најт бифор“
Драма театар Ловеч из Бугарске, „Ноћ три
бада“ ХНК Мостар, „Сеј хај енд блоу ми“ у
извођењу Артопие Скопље и „Кабаре Вале
ска“ из Ријеке.
Промоција књиге Зијаха Соколовића
„Kњига о представи Глумац је глумац је
глумац “ заказана је 23. марта у Градској
библиотеци.
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Публика ће имати прилику да види и две
представе ван такмичарског дела то су
„Рума – Рума“ Градског позоришта Рума и
„Хор бечких дечака“ продукције Југо Арт, у
част награђених.
Програм 21. Арт Трема феста су новина
рима представили Золтан Фридман и Сања
Бошковић, коориднатор и асистенткиња
координатора пројекта.
Ове године стручни жири чине Зијах
Соколовић, драмски уметник, мр Мирослав
Радоњић, театролог и Горан Цветковић,
редитељ и позоришни критичар.
Организатор Треме је Градско позориште
Рума, а средства је обезбедила, кроз про
јектно финансирање, румска општина.
С. Џ.

РУМА: „ЧАЈ У 8“

Почела пролећна
сезона

Нови циклус музичког програма румског
Културног центра „Брана Црнчевић“, попу
ларног „Чаја у 8“, започео је 14. марта
заједничким наступом виолинисте Ерне
Швана и његове сестре Хилде, пијанистки
ње.
Они су румској публици извели дела
класичне музике.
И у овој пролећној сезони је, за редовну
публику овог програма који траје већ шест
година,
припремљена богата музички
понуда.
– Припремили смо за овај циклус седам
концерата, као и сваке сезоне. Реч је о кон
цертима озбиљне музике, са излетима у
џез, понеки ауторски пројек ат, поетско
музичке вечери… На крају ове пролећне
сезоне, као изузетак у односу на раније
године, имаћемо велики концерт симфониј
ског оркестра „Музикон“ из Београда. Са
овим, осмим концертом, завршавамо про
лећни циклус – каже Ненад Вукелић, коор
динатор музичког програма у Културном
центру.
Тај велики концерт ће се одржати 26.
априла, а потом следи пауза, до јесењег
дела циклуса програма „Чај у 8“.
С. Џ.

САРАДЊА СА ФОНДАЦИЈОМ
„ПЛАМЕН МИРА“

Одећа и обућа
за Ромкиње
За припаднице лепшег пола, Ромкиње
из Крчедина, у понедељак 12. марта сти
гли су поклони из Аустрије, у виду одеће и
обуће, као дар Фондације „Пламен мира“.
У питању је организација коју је основала
аустријска краљевска породица, чији су
представници огранка за Југоисточну Евро
пу остварили сарадњу са Националним
саветом Рома у Влади Републике Србије,
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како би реализовали овај, као и низ других
пројеката.
Вивијен Роуз, представница Фондације
„Пламен мира“, истакла је да
је задовољна поменутом сарадњом до
сада и најавила нове пројекте. Наиме, у
наредном периоду биће организовани
састанци на којима ће се тачно одредити
број пројеката који ће бити реализовани у
нашој земљи, што је потврдио и заменик
председника Националног савета Рома у
Влади РС Нинослав Јовановић.
– Воде се веома озбиљни разговори и
ускоро ћемо организовати посету Аустрији,
представништву Фондације „Пламен мира“
– каже Јовановић и додаје:
– Покушаћемо да остваримо сарадњу и
да ромским породицама омогућимо боље
услове живота. Видећемо да заједнички
организујемо поделу грађевинског матери
јала, санацију кућа, подстицаје у самозапо
шљавању и још неке пројекте који имају
сличан циљ.
М.Ђ.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
ИРИГ

Иви Бабић прва
награда за причу

Ива Бабић, ученица ОШ „Доситеј Обра
довић“ из Ирига освојила је прву награду у
категорији прозе за узраст од петог до
осмог разреда на 3. Литерарном конкурсу
„Смешна прича“ који је посвећен нашем
познатом писцу Бранку Ћопићу.
Конкурс је расписао Дечији културни цен
тар Београд, а председник жирија Слобо
дан Станишић честитао је награђенима и
уручио им дипломе и књиге.
Ивину причу посебно је похвалио пред
седник стручног жирија Слободан Стани
шић рекавши да је то читав један врхунски
роман који се издвојио у врло тешкој конку
ренцији.
Ива Бабић је ученица VI 2 разреда школе
„Доситеј Обрадовић“, а њена менторка је
била Маја Вуксановић.
Награђена прича Иве Бабић налази се у
Зборнику радова објављеном на сајту бео
градског Дечјег културног центра.
С. Џ.

СКЛОПИЛИ БРАК: Петронијевић
Данијел и Живановић Ивана, Сарач
Никола и Андрић Андреја, Козомора
Јован и Кнежевић Новка.
ДОБИЛИ СИНА: Слађан и Јована
Ђекановић - Рума, Вук и Сандра Раду
ловић - Сремска Митровица, Дејан и
Наташа Тинтор - Шашинци, Немања и
Зорица Николић - Јарак, Ненад и Кри
стина Пуреновић - Шид, Јован и Драга
на Петровић - Шид, Страхиња и Горда
на Ђурђевић - Сремска Митровица,
Ален и Ана Ђокић - Сремска Митрови
ца, Мирослав и Јасмина Гвока - Јарак,
Стефан и Јелена Станковић - Сремска
Митровица, Слободан Степанов и
Николина Ћирин Степанов - Сремска
Митровица, Бранислав и Катарина
Лукић - Моровић, Милорад и Радојка
Товарложа - Гибарац, Ненад и Јована
Јокић - Мартинци, Ненад Робић и
Сања Кукољ Робић - Гибарац, Андреј и
Александра Ристић - Лаћарак, Никола
Зличић и Ивана Орловић Зличић Рума.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Огњен и Милица
Бндулаја - Инђија, Слободан и Тамара
Петаковић - Вишњићево, Милош и
Тања Огњеновић - Шид, Владимир и
Данијела Ивковић - Инђија, Ненад и
Маријана Вукосављевић - Јарак, Мио
драг и Милијана Јововић - Рума, Дарко
и Јелена Кунић - Засавица II, Перица и
Дајана Дамјанић - Кукујевци, Ђорђе и
Сања Санчанин - Буђановци, Игор и
Бранка Харди - Сремска Митровица,
Елвин и Александра Јунузовић - Инђи
ја, Бранислав и Катарина Јовић - Калу
ђерица.
УМРЛИ: Константиновић Вера рођ.
1937, Живковић Градимир рођ. 1941,
Симић Златомир рођ. 1936, Ифију Ана
рођ. 1941, Младеновић Даница рођ.
1946, Каралић Мирјана рођ. 1937,
Дивљак Милић рођ. 1933, Марковић
Бранислава рођ. 1947, Радомировић
Радивој рођ. 1957, Марчета Јања рођ.
1935, Павловић Саша рођ. 1963, Томић
Ђорђе рођ. 1952, Мартинац Златко
рођ. 1954, Јанић Зорица рођ. 1955,
Павловић Драгослав рођ. 1947, Вучко
вић Живан рођ. 1938, Вујић Милица
рођ. 1949, Скелеџија Ангелина рођ.
1938, Петровић Драгица рођ. 1959,
Глушица Милка рођ. 1935, Радослав
Ђукић рођ. 1961, Васић Бранка рођ.
1951, Гулагоски Дуле рођ. 1957, Нико
лић Аница рођ. 1939, Томашевић Ста
на рођ. 1941, Букоровић Ђурђија рођ.
1934, Бодо Јелена рођ. 1944, Ћурчић
Дане рођ. 1959, Станић Божидарка
рођ. 1936, Савић Станко рођ. 1932.

RUMA
УМРЛИ: Пера Јевтић, рођ.1942, Милан
Николић, рођ.1953, Милица Дакић,
рођ.1940, Милица Игумановић, рођ.1953,
Бранислав Честић, рођ.1944, Томо Рисо
вић, рођ.1930, Милан Станчић, рођ.1926.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана 19.00 и 21.00 час
21.3. Лед
22 – 28.3. Легенда о конкубини
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (11)

ЈЕЛЕНА СУПРУГА ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА

Обожавана жена
великог владара

Пише: др Снежана Булат

Познато је да је пратила цара на
његовим ратним походима, а често
је њен глас био пресудан у доноше
њу одлука. Колико је Јелена утица
ла на Душана Силног показује
подробан опис Јована Кантакузи
на. У готово свим странама своје
историје Јован Кантакузин истиче
изузетну наклоност коју je према
њему исказивала Јелена

А

устријски летописи казују
да је 1336. године, срп
ски краљ Душан запро
сио Јелисавету, кћерку римског
краља Фридриха. Међутим,
Јелисавета га одбија, јер је био
шизматик. Након овог немилог
догађаја ожениће се Душан
Јеленом, сестром бугарског
цара Александра. „Понуди
Александар Душану своју
сестру Јелену и удеси тако да
се женидба тајно сврши у Зрзе
ву“. У брак са Душаном ступила
је на Ускрс 1332. у цркви Светог
Ђорђа у Скопљу. Тако је Јеле
на постала жена једне од најпо
пуларнијих и најизразитијих
личности у нашој историји,
жена владара под чијом вла
дом се српска држава средњег
века попела и досегла највећи
обим.
Брак између Душана Силног
и Јелене се сматра једним од
најскладнијих и најлепших бра
кова српског средњег век а.
Јелена је, како каже Иларион
Руварац, 1337. године родила
Душану дуго жељног наследни
ка, Уроша, у народу познатог
као Нејаки Урош. На Ускрс
1346. Стефана је на државном
Сабору у Скопљу крунисао за
цара српски патријарх Јоаники
је, а његова Јелена крунисана
је за царицу.
У историји је било различи
тих несугласица о пореклу
царице Јелене. Сам Јован
Рајић, казивао је да је Јелена
била кћер грчког министра
Јована Кантакузина. У кривом
уверењу били су Љубић и
Миланковић. Свакако, данас се
може поуздано тврдити да је
Јелена била бугарска племки

ња, кћерка деспота Страцими
ра и Кераце. Имала је два бра
та, Ивана Александра и Ивана
Асена, као и сестру Теодору.
У Историји Мавра Орбина,
Душанова жена се звала Рого
зна. Ово име нас неодољиво
подсећа на царицу Роксанду у
народним епским песмама.
Хрватски летописци, звали су
је Аном, вероватно мисливши
на жену Урошеву. Интересант
но је Краљевство Словена
Мавра Орбина, које Јелену
представља као веома охолу и
пакосну жену. Говорио је Орбин
да је на „наговор своје жене
Рогозне, опаке жене, која је
много мрзела католике, лишио
свега злата и сребра и других
драгоцености латинске цркве и
манастире у обе Зете“. Орбин
иде и даље, те Јелену сматра
главним кривцем за распад
Урошевог царства. Каже да је
Јелена после мужевљеве смр
ти, живела у великом незадо
вољству. Наиме, није хтела да
се појављује пред великашима
царства, па се дружила са
монасима попут неке монахи
ње, те је увек била тужна. „По
што великаши нису могли свр
шавати своје послове (јер је у
почетку она управљала кра
љевством) врло се разгневи
ше. И то је био главни разлог
рушења и пропасти царства
њезиног сина. Када је видела
да је њен син притиснут толи
ким невољама, проводила је
живот у једном селу и умрла у
очајању“.
Међутим, други историјски
списи о Јелени казују као о
пожртвованој и доброј царици,
истакнутом представнику срп

Царица Јелена и цар Душан
ског двора. Познато је да је
пратила цара на његовим рат
ним походима, а често је њен
глас био пресудан у доношењу
одлука. Колико је Јелена утица
ла на Душана Силног показује
подробан опис Јована Кантаку
зина. У готово свим странама
своје историје Јован Кантаку
зин истиче изузетну наклоност
коју je према њему исказивала
Јелена. Већ у опису преговора
са Стефаном Душаном (лето
1342) Јован Кантакузин посеб
но истиче благонаклон став
Јеленин, a такве оцене њеног
држања провејавају кроз чита
во царево дело.
О Јелени као благочастивој и
христољубивој царици и њеним
добрим делима, казује Житије
Паријарха Пајсија. Патријарх
Пајсије у Житију цара Уроша,
сведочи о Јеленином и Уроше

вом учешћу при завршавању
цркве Успења Богородице, коју
је Душан започео. „И тада бла
гочастива царица са сином сво
јим доврши цркву која је остала
од благочастивог и превисоког
Стефана у Црној Гори, недовр
шена и трудом и подвигом и
помоћу пречисте Владичице
наше Богородице и помоћу и
заступљењем својих прароди
теља довршише цркву пре
славну у похвалу и славу Успе
ња пречисте и преблагослове
не Владичице наше Богороди
це и до данас назива се Црно
горска Богородица, будући да
је цар Стефан велики беше
основао и недовршена беше,
смрт га достиже“.
Према Пајсијевој причи,
Вукашин је био тај који је Неја
ког Уроша усмртио. У Житију
Цара Уроша, царица Јелена се
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сукобљава са убицом свог
сина. „Царица и мати великог и
храброг Стефана прилази
Вукашину у плачу и ридању и
са дворјанима упита: Где је
млади цар и шта би и камо
пође? ... Мајка плачући и у прса
се ударајући отиде и посла до
града Солуна и до Свете Горе.
И свуда претражише и ништа
не успеше, вратише се. И би
плач до плача и ридање и вапај
не мали. Јаој, шта би младом
цару, камо пође? Шта му би?“.
матра се да је Јелена,
једина жена чија је нога
крочила на Свету Гору.
Постоје различита предања о
томе шта је био узрок Јелени
ног боравка на светом месту.
Неки кажу да је разлог била
куга, позната црна смрт, која је
захватила читаву Европу. Тако
је Душан, обожавајући своју
жену, у нади да ће на изолова
ном острву пронаћи спас за
своју породицу, решио да пре
крши свето правило и пође са
царицом Јеленом и сином Уро
шем. Како је по светогорским
правилима строго забрањено
да женска нога крочи на Свету
Гору, постоји легенда која каже
да су царицу Јелену поставили
на носила и тако је унели.
Породица цара Душана, била
је на Светој Гори од августа
1347. до априла 1348. Један од
разлога, због ког Душан није
проглашен за свеца, огледа се
управо у кршењу светог прави
ла. Цар Душан је Јеленин
долазак на свето место поку
шао да оправда, тако што је
истакао да она не долази као
жена, већ као царица, с обзи
ром на то да је Света Гора оду
век духовно, а у периоду од
1342. до 1371. и територијално,
припадала српској држави.
У вези са овим Душановим
поступком, навешћемо и члан
195. Душ ан овог Зак он ик а
(Новаковићево издање) у ком
стоји: „И жене да не ноће у
цркви, разве господња царица
и краљица“. Правило св. Саве
Јерусалимског који се сматра
за осниваоца манастирског
живота, забрањује женама да у
манастир и ради молитве ула
зе. Може бити да је овим чла
ном Душан заправо желео да
својој царици и краљици обез
беди повластице.
Запис светогорског старца
Јоаникија, дарује нам податак о
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Остаци Душанове задужбине манастир Светих Архангела у Призрену

Породица цара Душана, била је на Светој Гори од
августа 1347. до априла 1348. Један од разлога, због
ког Душан није проглашен за свеца, огледа се управо
у кршењу светог правила. Цар Душан је Јеленин дола
зак на свето место покушао да оправда, тако што је
истакао да она не долази као жена, већ као царица
Јелениној изразитој љубави
према књигама. „Благоверна и
христољубива и света царица
Јелена српска, имајући од вај
када многу усрдност и неиска
зану љубав према светим књи
гама, какве не имађаше нико
други, и у ово време дошавши у
Свету Гору Атонску, не јавно,
већ некако премудро и покри
вено, нађе тамо некојаго стар
ца именом Јанићија и уједно
замоли, да јој преведе на срп
ски језик свето јеванђеље, које
написа некада блажени Теофи
лакт, архиепископ Бугарски,
умољен бивши од некадашње
блажене царице Марије. Овој
тако усрдној жељи и молби
благоверне царице Јелене
поклонив се, пружих послушну
руку и узех смирено перо и
почех писати благодатију и
помоћу Исуса Христа, буди му
слава и хвала до бескрајности
векова“. Светлана Томин исти
че где Јеленина књигољуби
вост посебно долази до изра
жаја. Наиме, реч је о литургиј
ским рукописима XIV века из
атинске Националне библиоте
ке у којима се у више записа
наводи име царице Јелене,

упућују на закључак да je Јеле
на била образована жена и да
je имала личну библиотеку.
Њен брат цар Јован Алексан
дар такође je поседовао збирку
рукописа. У знатно каснијим
годинама писања својих мемо
ара Јован Кантакузин хвали
царичину речитост и бистрину,
када више није имао разлога
да Душановој супрузи прави
празне комплименте. Ови
подаци сведоче o високом
образовању царице Јелене.
акон смрти свога супруга
цара Душана, 1355. годи
не, Јелена је примила
монашки чин и узела име Јели
савета. Права улога царице
Јелене после смрти Стефана
Душана постала je јасна захва
љујући резултатима темељног
истраживања Острогорског који
упозорава да Јован Кантакузин
каже да je Јелена завладала
делом српског царства, али не
наводи којом територијом.
Острогорски je показао да je
Jeлена завладала Сером и око
лином, чиме je и почела драма
тична историја тзв. серске
државе, једне од целина издво
јених после Душанове смрти из
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Брак између Душана Силног и Јелене се сматра јед
ним од најскладнијих и најлепших бракова српског
средњег века. Јелена је, како каже Иларион Руварац,
1337. године родила Душану дуго жељног наследника,
Уроша, у народу познатог као Нејаки Урош. На Ускрс
1346. Стефана је на државном Сабору у Скопљу кру
нисао за цара српски патријарх Јоаникије, а његова
Јелена крунисана је за царицу

Српског царства. Пошто je
Јелена као монахиња Јелиса
вета завладала Сером, поста
вља се питање њеног односа
према сину Урошу који je вла
дао као цар у српској држави.
Подаци савремених извора
сведоче да je бар у првим годи
нама власти у Серу царица
Јелена признавала власт цара
Уроша. Из септембра 1359.
године потиче запис серског
митрополита Јакова у коме се
поред царице Јелене — Јели
савете као владајући цар спо
миње Урош. Јелена je у априлу
1357. године присуствовала
државном сабору у Скопљу.
Урош je у мају 1356. био у
Серу, где je издао хрисовуљу
епископу Мелника.
Јелена је умрла 1376. годи
не, а сахрањена поред цара
Душана у његовој задужбини –
манастиру Свети архангели.
Поред цркве Успења Богоро
дице коју је саградила са сво
јим сином, Јелена се сматра
другим ктитором Карејске
ћелији на Светој Гори, охридске
цркве Богородице Перивлепте.
Јелена је подигла и манастир
Свих Светих, који је цар Урош
приложио Лаври Светог Атана
сија на Атосу.
Портрети царице Јелене, до
данашњих дана су сачувани.
Посебно се истиче Јеленин
портрет из манастира Леснова,
где je она сликана као млада и
витка жена од 20 година. Јеле
нин портрет сачуван je и у
манастиру Матејчи, али он
потиче из знатно каснијег вре
мена: Јелена je овде осликана
у белој одећи, што показује да
je већ била удовица.
(Крај)
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ШАХ

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Инђић нови шампион
Србије
Комшилук

Александар Инђић велемај
стор из Старе Пазове по други
пут је освојио титулу првака
Србије. Он је на појединачном
првенству које је завршено у
Новом Саду освојио поена
колико и Седлак и Марковић,
али су додатни критеријуми
одлучили да титула припадне
Инђићу. У последњем, одлучу
јућем колу Инђић је ремизирао
са Маркушом, а ремијем је
завршена и партија између
Седлака и Марковића. Четвр
то место је освојио Дамљано
вић са пет и по поена. Д. Б.

Пише:
Драгана Попов

Л

МАЛИ ФУДБАЛ

Турнир „Наши хероји“
У организацији 204. Вазду
хопловне бригаде Војске
Србије и 890. Мешовите хели
коптерске ескадриле „Пегази“,
у Спортском центру „Арена“ у
Новој Пазови одржао се
Меморијални турнир „Наши
хероји“ у којем је учествовало
шест екипа међу којима су,
између осталог и представни
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ци општина Стара Пазова и
Инђије састављених од запо
слених у општинским управа и
јавним предузећима. Турнир
је организован у знак сећања
на погинуле у поменутој бри
гади и ескадрили, а победу је
однела екипа из општине
Инђија.

С. С.

Kompanija Modine Manufacturing je visokostručna u oblasti proiz
vodnje termalnih sistema I komponenata sa akcentom na opremu
i komponente za grejanje i hlađenje koji predstavljaju najnovija
inženjerska dostignuća u ovoj oblasti.
Modine je globalna kompanija sa sedištem u Rasinu, država Vin
skonsin (SAD), sa fabrikama širom sveta.
Modine u Srbiji širi svoje proizvodne kapacitete i traži radnike zain
teresovane za izgradnju svoje karijere u multinacionalnoj kompa
niji.
Uslovi za zaposlenje:
• Minimalno osnovno obrazovanje; poželjno III i IV stepen stručne
škole
• Radno iskustvo nije potrebno, ali je poželjno
• Tačnost i odgovornost na radu
• Dostupnost za rad u tri smene
Modine nudi:
• Redovne i stabilne prihode
• Ugovor o radu i mogućnost stalnog zapošljavanja
• Usavršavanje i mogućnost unapređenja
Vaš CV možete poslati na e-mail adresu snezana.licanic@modi
ne.com ili ga ostaviti na portirnici kompanije, adresa: Modine SRB
d.o.o. - Rumski drum 1, Sremska Mitrovica (preko puta Vatrogasne
službe).

епо је имати комшилук. То вам дође ко неки даљи род,
а опет много су вам дражи од неких баба-тетки, рођа
ка у трећем колену, прија и сличних породичних веза.
Комшилук је једна организована заједница где по неписа
ном правилу свако има своју значајну улогу. Бар тако је то
давно било када су људи из наше непосредне близине, без
устезања, улазили у наше куће да позајме мало кафе, уља
или нешто слично. Одлично се сећам тих времена. Капи
је се нису закључавале, комшиница би улетала са тањи
ром пуним мирисних крофни, само спусти и већ је изашла.
Журила да јој остатак не загори, а ми би опијени мирисом
и очима гутали неочекивани слаткиш. У поноћ, ако неком
треба помоћ, лако се зове комшија - лекар. Прва помоћ је
ту. Треба нешто изградити или оградити, брзо се организује
екипа (можда би то данас био стручни тим). Комшији није
сметао пас који је целу ноћ лајао. То му је посао, правдао
би комшија авлијанера не спомињући да није могао да спа
ва, а да ради од шест сати. Није било тешких, ружних речи.
И онда се десила промена. Велика. Цивилизацијска. Неко
је то тако хтео. Комшилук је полако нестајао. Одселили се,
продали своје куће и отишли у неки бољи живот, на овај или
онај начин. Неки други ветрови су почели да дувају, како у
природи тако и у нашим душама.

Комшилук полако губи своју функцију и
све је мање људи са којима се поздра
вљамо. Са првим сумраком кућа се
закључава, што је сигурно сигурно је.
Крофне вам нико не доноси. Рођендани
се славе по играоницама. Контакти се
успостављају путем СМС порука, фејсбу
ка, а заједничка кафа пије се у кафићу
И где смо сад? У истом крају, помало уморни од силних
друштвених, политичких, социјалних, па и физичких про
мена. Свет се мења, јасно је то свима, али зар баш мора
и комшилук? На месту куће првог комшије остале су само
рушевине. Неки предузетник ће то некада средити и поди
ћи нешто. До тада то зјапи као празна душа. Нема више
ни кестена у дрвореду испред куће, остарио и предао се.
Комшилук полако губи своју функцију и све је мање људи
са којима се поздрављамо. Са првим сумраком кућа се
закључава, што је сигурно сигурно је. Крофне вам дођу као
ретро посластица, а да признамо, треба и времена мла
дим домаћицама да их направе да изгледају као са слике
неког старог кувара. Деца се више не играју по комшијским
двориштима. Рођендани се славе по играоницама. Комши
нице ретко одлазе на кафу и чашицу разговора. Сви смо
заокупљени својим пословима и проблемима, а време неу
митно пролази. Знали смо кад је коме рођендан и кад тре
ба честитати Божић. Функционисало је све беспрекорно и
онда као да је неко све то једним потезом обрисао. Тради
цион
 ално седење лети на клупицама испред куће и дуги
разговори, одавно су протерани са ових простора. Комшиј
ско дружење данас има вероватно неку другу варијанту.
Контакти се успостављају путем СМС порука, фејсбука, а
заједничка кафа пије се у кафићу. Ти начини комуникације
пустили су корене и у провинцији, није то више привилегија
само великих градова. Иако је реч комшилук ушла у наш
језик као турцизам, он је тако истински само наш продукт,
својствен овом простору на Балкану и не би требало тек
тако да га се одрекнемо. Можда да га заштитимо као робну
марку, бренд? А до тада негујте комшијске односе. Нема
већег рода од комшије.
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VREMEPLOV
21. март
1913. Рођен је југословенски
књижевник Иван Горан Ковачић,
аутор поеме Јама (1943), потре
сног дела о злочинима у Другом
светском рату у којима је и сам
страдао.
22. март
1876. Рођен српски писац Бори
сав Станковић, један од зачет
ник а модерне српске прозе.
Приказујући живот родног Вра
ња с краја XIX века, дао и пси
холошку анализу личности, уно
сећи први пут у српску литера
туру еротику и сензуалност.
23. март
1903. У демонстрацијама око
5.000 студената, ђака и радника
против апсолутистичког режима
српског краља Александра
Обреновића које су организова
ли студенти социјалисти Дими
трије Туцовић и Триша Кацле
ровић, у Београду је у сукобу с
полицијом погинул о пет, а
рањено шест људи.
24. март
1736. У Будиму је мучењем на
точку уморен вођа српских уста
ника Пера Сегединац, који је
1735. у Поморишју, Бачкој и
Посавини подигао Србе против
Беча. Да би застрашиле бунтов
не Србе, аустријске власти су
мртвог Сегединца однеле у Печ
ку и обесиле. Срби су се дигли
на буну због мобилизације у
аустријску војску, а устанак се
проширио међу сељацима.
Српски писац Лаза Костић напи
сао је драму „Пера Сегединац“.
25. март
1669. Ерупција Етне убила је
20.000 људи.
1844. Проглашен је први српски
грађански законик, који је оди
грао значајну улогу у правном и
друштвеном живот у Србије.
Укинут је 1945. доласком кому
ниста на власт.
26. март
1984. Југословенски писац
Бранко Ћопић, један од нај
плоднијих и најпопуларнијих
писаца у периоду после Другог
светског рата, извршио самоу
биство, скоком са моста на
Сави у Београду.
27. март
1941. У Београду је, пред зору, у
офиц ирс ком пуч у свргн ут
регент кнез Павле Карађорђе
вић и на престо је доведен
малолетни краљ Петар II Кара
ђорђевић. Збачена је и влада
Драгише Цветковића и Влатка
Мачека и образована нова с
генералом Душаном Симови
ћем на челу. Касније током дана
народ је поздравио пуч масов
ним демонстрацијама у Београ
ду и другим градовима Србије.
Јавно су спаљиване немачке и
италијанске заставе, цепане
слике Адолфа Хитлера и Бени
та Мусолинија и извикиване
пароле “Боље рат него пакт”,
“Боље гроб него роб”.

21. MART 2018.

HOROSKOP
ОВАН: У договору са
сарадн иц им а
је
потребно да остварите
сагласност у уважава
њу различитих интересовања или
практичних циљева. Нове догађаје
на пословној сцени прихватите у
оптимистичком стилу, без обзира
на разлике које постоје у мишље
њу. Постоје нека питања која се
поступно решавају или тајне које
се откривају само кроз заједнички
однос.
БИК: Неко вас инди
ректно наводи на
погрешан избор или
на прикривање исти
не. Постоје ствари које чините у
тајности или мимо нечијег знања,
што лоше утиче на вашу концен
трацију. На крају, потребно је да
предузмете одговорност за своје
поступке. У односу са блиском
особом избегавајте нову расправу
и ривалство.
БЛИЗ АНЦ И:
Нема
разлога да оптужујете
друге за свој пословно
– финансијски неуспех
или да се понашате неправедно
према сарадницима. Налазите се
под притиском али то вам не даје
за право да занемарите своје
редовне обавезе. Имате утисак да
партнер упорно прикрива неке
детаље истине, које бисте желели
да чујете и што додатно утиче на
вашу сумњичавост или на распо
ложење.
РАК: Интересују вас
конкретни пословни
резултати, а не опшир
ни планови или прего
вори. Уколико вам је стало да
решите своје дилеме преостаје
вам да преузмете ствари и контро
лу у своје руке. Слободно покрени
те иницијативу. Пратите свој уну
трашњи глас или предосећај који
имате у сусрету са блиском осо
бом. Ваше срце ће направити
добар избор.

ВАГА: Имате утисак да
околина нема довољ
но разумевања за
ваше потребе или
интерес овања. Ипак, немојте
доносити закључак на основу
првог утиска. Сачекајте да вам
неко званично саопшти своју одлу
ку о сарадњи. Изненађења су
могућа у оба правца. Немојте
занемарити своје емотивне диле
ме, између вас и партнера повре
мено провејава заједничко непо
верење и нова питања.
ШКОРПИЈА: Имате
добре идеје, али на
жалост ваша околина
као да нема довољно
слуха да вас подржи. Због разли
читих правила и пословних инте
реса, пожељно је да прихватите
компромисну варијанту као најбо
ље решење. Важно је да правилно
истичете своје позитивне особине.
У односу са вољеном особом
будите довољно маштовити и
заводљиви док не осетите зајед
ничко задовољство.
СТРЕЛ АЦ:
Имат е
помало лош предосе
ћај у ишчекивању на
расплет неких догађаја
на пословној сцени или на сусрет
са одређеним сарадницима. Сто
га, избегавати сумњиве понуде и
експ ер им ент алн е
ситуа ц ије.
Посветите пажњу неким породич
ним темама или особи која уме да
делује врло позитивно на ваше
расположење. Тренутно вам је
потребно не само нечије прису
ство већ и емотивна подршка.
ЈАРАЦ: Неко оспора
ва ваше идеје или ути
цај који имате у
пословним круговима.
Будите промишљени и немојте
дозволити да се то негативно
одражава на ваше расположење.
Са пар добрих потеза, можете
решити своје проблеме. Изнена
дите вољену особу на неки несва
кидашњи начин, ако имате довољ
но маште све је могуће променити
у позитивном правцу.

ЛАВ: Понек ад вам
недостаје самопоузда
ње и смисао за прак
тичном оријентацијом,
али увек постоји неко заобилазно
решење. Обратите пажњу на нове
информације, важно је да удружи
те своје интересе са провереним
сарадницима. Добра воља поне
кад чуда чини и делује снажно.
Довољно је да видите осмех задо
вољства на лицу драге особе, како
бисте осетили нову креативну
инспирацију или занос.

ВОДОЛИЈА: На вама
је да оправдате свој
пословни углед или
поверење у сусрету са
сарадницима. Понекад различите
обавезе представљају велики пси
холошки терет, али не и изговор за
неиспуњена обећања. Прихватите
користан савет. Не заборавите да
први утисак уме лако да превари,
ослоните се на своја осећања.

ДЕВИЦА: Идеја или
посао који сте одабра
ли представља добар
избор. Очек ује вас
успех у сарадњи са једном стари
јом особом. Покрените иницијати
ву у различитим правцима, како
бисте остварили комбинацију
пословног успеха и личног задо
вољства. Радују вас нови догађаји
који вас прате или расположење
које препознајете код блиске осо
бе. Слободно изразите своја осе
ћања како бисте добили прави
одговор.

РИБЕ: Неко у вама
подстиче креативну
радозналост и жељу
за новим сазнањем.
Обратите пажњу на корисне
информације и прихватите пози
тиван утицај, Покажите својим
сарадницима да имате озбиљне
намере и јасне циљеве. У дру
штву вољене особе немојте
дозволити да вам недостаје
маштовитост или љубавна инспи
рација, као добар подстицај за низ
нових ситуација у којима обоје
можете да уживате.

Crkveni
kalendar
Среда, 21. (8) март
Свети Теофилакт Исповедник
(Прво бденије)
Четвртак, 22. (9) март
Св. 40 муч. Севастијских – Мла
денци; Св. 42 муч. Момишићка
Петак, 23. (10) март
Свети мученик Кодрат Коринт
ски (Друго бденије)
Субота, 24. (11) март
Свети Софроније Јерусалимски
Недеља, 25. (12) март
Преп. Симеон Нови Богослов;
Свети Григорије Двојеслов
Понедељак, 26. (13) март
Пренос моштију Светог Ники
фора Цариградског
Уторак, 27. (14) март
Преподобни Бенедикт Нурсиј
ски

Брза слана
торта
Састојци: 1 паковање тост хле
ба, 8 комада печених црвених
паприка, 300гр шунке, 800мл кисе
ле павлаке и 150гр тврдог сира.

Припрема: На тацну поређати
пола тост хлеба. Намазати слојем
павлаке, преко тога поређати
печену паприку исечену на траке
(4 комада) . На паприку поређати
пола количине шункарице. Пре
мазати опет павлаком и поређати
преосталу паприку а потом шун
карицу. Намазати опет танким
слојем павлаке и одозго поређати
преосталу половину тост хлеба.
Тако добијену торту са свих стра
на премазати павлаком и одозго
посути нарендан сир ( качкаваљ,
едамер, гауда или неки други по
укусу ). По жељи украсити першу
новим листом. Ставити пре слу
жења у фрижидер да се охлади, а
потом сервирати на мање или
веће коцке. Уколико вам остане
вишак материјала (парпика или
шунка) можете слободно додати
још један слој пре стављања
тоста.

• Молимо паметне и
поштене да чувају здра
вље и не губе наду. За
сваки случај, ако нам
нико други не помогне.
• Бити марксист има
смисла само ако нисте
паметни.
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ОМЛАДИНА ИЗ КРАЉЕВАЦА ПОКРЕНУЛА АКЦИЈУ ПОМОЋИ ШЕСНАЕС
 ТОГОДИШЊЕМ
ДРАГОЉУБУ НИКОЛИЋУ

Драгољуб - драг
и мио целом селу
Ш
еснае с тог од иш њег
Драгољуба Николи
ћа из Краљеваца,
живот није мазио! Одра
стао је у тешким и нехума
ним условима, остао је без
оба родитеља. Да више није
сам и има пријатеље као
подршку у свему доказали
су му чланови Независне
омладинске
организације
из овог села, преко које се
укључила и месна заједни
ца. Они су кроз разне акци
је уредили и опремили дом
свог малолетног суграђа
нина, како би му донекле
створили нормалне услове
за живот. И ту није крај бор
бе за овог средњошколца.
Драгољуб је са 14 година
остао без мајке, само годи
ну дана после и отац му
је умро. У страху како да
настави живот сам, потра
жио је утеху код полубрата
у Руми, али брзо су им се
путеви разишли, па се вра
тио у село.
- Његова породица живе
ла је од социјалне помоћи.
Кућа је била запуштена, без
струје већ 14 година. Живе
ли су у мраку. А онда када
се вратио у ту кућу пре шест
месеци, наша омладина из
села прва је предложила да
му се некако помогне. Тај
њихов предлог изнео сам
на састанку савета месне
заједнице и наравно сви
смо га једногласно усвоји
ли. Одмах смо сви заједно
засукали рукаве и кренули
у посао - присећа се Никола
Чанаџић, председник Саве
та месне заједнице Краљев
ци.
Акција је започела мења
њем полупаног црепа на
крову, како више не би про
кишњавао. Затим се пре
шло на уређење унутра
шњости куће. Једну собу
су му оспособили, убацили
пећ на дрва, кревет, ормар
и Драгољуб за сада живи
само у њој. Од недавно му
је прикључена и вода, тако
да је остало да се намести
бојлер и славине, како би
младић могао да користи и
купатило.

Драгољуб Николић и Никола Чанаџић

- Он је дивно дете, послу
шно и ми желимо да га изве
демо на прави пут, да поста
не добар човек, супруг, отац.
Прва година је угоститељ
ске и иде редовно у школу,
купили смо му књиге, оде
ћу, обућу, сада треба да му
узмемо униформу. Ни нама
није лако, али покушавамо
на све начине сви заједно
да помогнемо Драгољубу -

говори први човек села, при
сећајући се првог сусрета са
овим шеснаес тогодишња
ком када му је на центру
села признао да је гладан.
Иако му је старатељ Цен
тар за социјали рад у Руми,
Драгољуб није прихватио
њихов предлог да се хра
ни у Народној кухињи. То
му то није било изводљиво,
да одлази у град по топли

Кућа у којој Драгољуб живи сам

Дуг за струју
Драгољуб није одрастао
уз електричну енергију. У
кући у којој су живели
остао је дуг од 24.000
динара, који треба да се
плати, да би се струја
поново укључила. Међу
тим, како сматра Никола
проблем су и старе инста
лације које сада предста
вљају кочницу у решавању
овог проблема.
оброк. Њега из школе са
јелом на столу дочекује
Мирела Пејић, која је пред
седница КУД-а „Краљевци’.
- Она му кува и чим дође
из школе, да ли из пре
подневне или поподнев
не смене, код ње иде кући
да једе - каже Никола, који
овом приликом захваљује
Пејићки на овом хуманом
гесту.
Краљевчани
само
са
речима хвале говоре о
овом дечаку, који није био
у могућности да промени
живот на боље. Они би били
захвални када би се мај
стори, добротвори јавили и
помогли Драгољубу да се и
остатак куће среди како би
могао да живи као сав нор
малан свет.
С. Костић

