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Кордони полиције блокирали су прилаз Хртковцима из свих праваца

ЂУРЂЕВДАН У ХРТКОВЦИМА

Шешељ ante portas
Али као што ни Ханибал није ушао у Рим, тако ни Шешељ није могао
да 6. маја уђе у Хртковце

К

ако је и најављено, МУП Србије није дозволио одржавање ни
митинга СРС, али ни Лиге социјалдемократа Војводине ни Демократске странке у Хртковцима, пре
свега, како се не би поново на исти
дан, само 26 година касније, узнемиравали житељи овог села, не улазећи у то колико би се поруке са ових
митинга разликовале са неког етичког или идеолошког становишта.
А с обзиром да су радикали најавили да ту одлуку неће поштовати,
онда је заустављање Шешеља и
његових присталица и симпатизера на прилазу селу, било логично.
Зато су дан раније, 5. маја у подне,
сви прилази Хртковцима, од Шапца,
Руме и Никинаца били затворени
за све, у шта смо се и ми новинари
уверили, сем за оне који у овом селу
живе и то могу да документују. Сви
који нису житељи су враћани, а саобраћај је преусмераван на алтернативне правце.
У Јарку су се налазила два појаса
полиције, у Платичеву су, како незванично сазнајемо били специјалци, а
забрањен је и пролазак возила магистралним путем кроз центар Хртковаца на потезу између две цркве –
католичке и православне. И тако је
требало да буде до поноћи 6. маја,

међутим МУП је ову своју одлуку
кориговао тако да је прилаз Хртковцима био могућ већ после 15 часова.
У једном тренутку је, како незванично сазнајемо, дан раније кренула
вест да је Шешељ већ у Хртковцима. Око 200 породица у Хртковцима
слави Ђурђевдан, а то је и храмовна слава, тако да су мештани били
незадовољни јер им, сем оних који
живе у Хртковцима, нико од пријатеља и родбине са стране није могао
доћи на славу.
А да ли ће то бити слика и за следећи Ђурђевдан је, из ове перспективе, неизвесно, мада свакако не
прија спознаја да сте талац нечијих
политичких намера да се обележи
нешто за шта сте правоснажно осуђени на десет година затвора.
– Србија неће у прошлост сукоба,
већ у будућност и неће дозволити
узнемиравање свог становништва у
било којем месту у земљи. Србија
гарантује мир, безбедност и стабилност. Надлежни органи ће свој посао
да одраде и тачка – рекао је новинарима председник Александар Вучић.
Томислав Шимић, председник
Савета МЗ Хртковци нам је рекао да
су чланови Савета и већина грађана јединствени у томе да им је већ
доста прича о Хртковцима који се

помињу у негативном контексту.
– Доста нам је те политике деведесетих година, људи желе да развијају село, да се отвори неки погон
и запосле млади, да они остану на
селу, да се среде улице, асфалти,
центар села – то им је жеља. Ово
све што се сада догађа око Хртковаца је зарад стицања јефтиних политичких поена, а подршка Шешељу у
Хртковцима је занемарљива – рекао
нам је Томислав Шимић.
И жупник из Хртковаца Ивица
Живковић истиче да ће већ сутра,
дакле после 6. маја, бити уобичајен
дан, да ће ова фарса проћи и да ће
људи наставити да живе нормалним
животом.
А да су сви правци према Хртковцима блокирани брзо смо се уверили када смо на Ђурђевдан ујутро
кренули на терен. Већ на излазу из
Руме, код споменика Крило видели
смо аутобус пун полицaјаца, као и
неколико полицијских возила. Њих
пролазимо, али се за нас пут завршава на петљи код румске наплатне
рампе где је постављен двоструки
кордон полицајаца који велики број
новинарских екипа не пуштају пут
Јарка.
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Ђурђевдан у Хртковцима

Ш

ешељ није одржао митинг у Хртковцима, али то не
значи да није постигао циљ. Узнемирио је духове,
што је било довољно да Хртковчанима преседне
сеоска слава. Што се тиче полиције, на њих не рачунам,
они би да није било Шешељевог тулума, већ имали нека
посла, а и посао им је да зараде обећано повећање
плата.
Многи ће рећи да је Шешељ доживео фијаско,
неуспелим повратком на „место злочина“. А није ни
потребно понављати шта је Шешељ поручио
Хртковчанима на Ђурђевдан 1992. године. Лично овај
његов „перформанс“ доживљавам другачије. Како год, без
обзира што митинга није било, јер је прилаз Хртковцима
био забрањен, војвода је остварио свој циљ. Целокупна
српска јавност је широм отворених очију посматрала шта
се дешавало, везано за ово село. Њему није ни било
потребно да држи говоранције у Хртковцима, јер коме
требају његове излизане фразе? Срби се више не ложе
на његове поруке, а Хрвата у Хртковцима готово да и
нема. Одселили су се, како им је Шешељ поручио за
Ђурђевдан 1992., због чега га је Хаг прогласио ратним
злочинцем.
Значи, цела представа са слетском вежбом српске
полиције, направљена је војводи у част, да би његов
недолазак добио на значају.
Покушао је у тај општи каламбур да се удене и Чанак;
била му је то јединствена прилика да се врати на
политичку сцену. Али није му помогло, Шешељ је ипак
јединствена појава.
Да немамо Војислава Шешеља, нашао би се већ неко
сличан њему да обавља овакве српско-хрватске радове.
Било би тако сигурно; не знам ни једна друга два народа
која се мрзе са толико страсти и таквим „разумевањем“
– Шешељ и слични њему су само „колатерална штета“.
Јер, колико год трајао овај свет, Срби и Хрвати се никад

неће сложити око тога ко је био већи фашиста за време
окупације од стране Немаца и њихових савезника,
посебно око тога ко је кога више клао. Хрвати ту имају
несумњиву „предност“, јер тешко је било шта упоредити
са усташтвом и Јасеновцем. Добро, тачно је да је у
Хрватској било и доста партизана, али то није било
оправдање да се бивша НДХ задржи у „авнојевским
границама“.
Када су могли да поделе Немачку после Другог светског
рата, могли су и НДХ да раскомадају, мирне савести. У
таквим околностима, људи попут Шешеља осећају се као
риба у води. Али, ни нама Србима не да ђаво мира.
Уместо да смо наставили само са осудом усташтва, у
националном заносу отворили смо врата не само
четницима, него и недићевцима, дајући Хрватима добар
шлагворт, како би покушавали да нас изједначе са својим
злочинцима. Мени никако није јасно шта нама Србима
није јасно када машемо тиме како су нас савезнички
авиони бомбардовали 1944. године. Тачно је, али треба
рећи да нису бомбардовали Титов, већ Недићев град, чија
је влада имала у Београду конзулат НДХ. И сада неки
хоће да рехабилитују тог Недића, Хитлеровог
колаборационисту.
акле, и једни и други имају свог Шешеља, свог
Томпсона, или кога већ. Само је тако наше
националистичко јело стално подгрејано.
Али, све је то већ толико пута виђено, као репризе
најгорег ријалитија. Лично сам за то да се постигне
договор око пароле „шовинисти свих земаља, уједините
се“. Па да се организује један вееелики Шешељев митинг,
на коме ће да пева и Томпсон, А да им терцирају Колинда
и Дачић. Не би ни једни, ни други жалили пара за такву
фешту.
А да ли ће Шешељ и догодине непозван на Ђурђевдан
у Хртковце? Бумо видели...
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Наставак са стране 2
Док стојимо и чекамо, појавило се и
више аутомобила са новосадским
регистрацијама, а из првог је изашао
Милорад Мирчић, потпредседник СРС
и посланик у Скупштини Србије. После
разговора са полицијом, њихову коло
ну пуштају ка Јарку, а новинари су
информисани да и они могу у Јарак,
али путем код Сремске Митровице јер
је тамо, у међувремену, дошао и Воји
слав Шешељ. После тога сазнајемо да
су Балшу Божовића и демократе зау
ставили код румске наплатне рампе, а
Ненада Чанка код Јарка.
Пре доласка Милорада Мирчића,
појавио се и Симо Спасић из Удруже
ња породица киднапованих и убијених
на Косову и Метохији који је са мега
фоном одржао краћи говор незадово
љан што њему није омогућен пролаз
оптуживши демократе и досманлије
да их, док су били на власти, није била
брига о протераним Србима са Косова
и Метохије и да су продали Слободана
Милошевића.

Шешељ је стигао само до Јарка

Активисти ЛДП-а

Симо Спасић

Кад су Хртковци били Србиславци
Подсетимо се укратко, и дешава
ња на које је Војислав Шешељ са
својим радикалима желео да подсе
ти.
Митинг у Хртковцима, којем је при
суствовао лидер Српске радикалне
странке Војислав Шешељ, је одржан
6. мајa давне 1992. године.
Шешељ је тада прочитао имена 17
мештана Хрвата, за које је тврдио да
су чланови „Збора народне гарде“ и
да су се слагали са прогоном Срба
из Хрватске. Њима је запрећено да
се иселе, док је, према неким тврд
њама, 20 породица хрватске нацио
налности избачено из кућа.
Овај митинг се сматра почетком
прогона несрпског становништва из
Срема, уследили су напади на Хрва
те, било је претучених, а према
подацима тужилаштва Хашког три
бунала Хртковце је напустило 722
житеља хрватске националности.

Једно време Хртковци су добили и
нову таблу са именом Србиславци,
али то ново име није дуго трајало.
Дефинитивно, етничка слика овог
села је измењена јер су, према попи
су из 1991. године Хрвати чинили
нешто преко 40 одсто укупног броја
становник а, Срби 20,5 одсто, а
Мађари нешто изнад 19 процената.
Према попису из 2002.године Срби
сада чине око 70 одсто укупног ста
новништва, Мађара је преко девет, а
Хрвата око 7,5 процената.
Жалбено веће Механизма кривич
них судова у Хагу укинуло је првосте
пену ослобађајућу пресуду др Воји
славу Шешељу и прогласило га кри
вим за прогон и подстицање на про
гон Хрвата у Хртковцима 11. априла
ове године и осудило га на казну
затвора од 10 година.
Жалбено веће је осудило Војисла
ва Шешеља по тачкама 1, 10 и 11 –

значи за прогон, депортацију и под
стицање депортације Хрвата из Вој
водине, док је одбацило жалбе тужи
лаштва по осталим тачкама првосте
пене пресуде Хашког трибунала.
Основу за овакву пресуду, како се
каже у образложењу, чини Шешељев
говор на митингу радикала који је у
Хртковцима одржан 6. маја 1992.
године на којем је прочитао 17 пре
зимена – а то се сматрало почетком
прогона Хрвата из Хртковаца, где су
они до тада чинили већину станов
ништва. Жалбено веће је закључило
да је овај Шешељев говор подстакао
насиље, омаловажавање хрватског
становништва и кршење њиховог
права на безбедност. Оваква пресу
да у другом степену је донета после
ослобађајуће пресуде и жалбе тужи
лаштва на њу. Војислав Шешељ је,
после изрицања пресуде изјавио да
ће се жалити на њу.
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Опремање урбаног
језгра града

Томислав Шимић

Ми се упућујемо ка Јарку и стижемо
са малим закашњењем, Шешељ је
дошао у 10 сати, мало се одмарао у
фотељи, а затим одржао митинг задо
вољивши се тиме да се он деси на
изласку из Јарка према Хртковцима.
Ту је поручио да су радикали данас
провоцирали власт, а не Хрвате и да
није било потребе за ангажовањем
полиције. Шешељ је рекао да су лажи
и инсинуације све оно што се прича о
скупу 1992. године, те да и списак који
се помиње у вези са тим уопште није
он ни прочитао, већ једна девојка.
Након неких сат времена Шешељ је
пришао кордону полиције и рекао да
не жели да прави инциденте. Потом је
сео у аутомобил и вратио се у Бео
град.
Након што је Шешељ отишао из Јар
ка, десио се инцидент јер је са друге
стране села дошло десетак пристали
ца ЛДП-а са натписом „Шешељ ратни
злочинац“. Они су дан пре и најавили
да ће спречити митинг радикала. Наи
ме, неколико лица, претпоставља се
радикала, насрнуло на Ђорђа Жујови
ћа, члана председништва Либерално
демократске партије који је задобио и
неколико удараца. Од можда озбиљ
нијег напада спасли су га полицaјци,
али како смо сазнали, и неки радикали
који су учествовали на митингу. Он је
спроведен из гомиле како радикала,
тако и новинара који су јурили да забе
леже овај инцидент.
После тога окупљени су почели да
се разилазе, а од мештана Јарка који
је тако постао центар збивања уместо
Хртковаца смо чули да ово није треба
ло да се деси – мисле на цело оку
пљање – и да их политика не занима,
али нису били вољни да се представе
или сликају.
Како се и најављивало, по одласку
Шешеља за Београд и режим блокаде
је ублажен како би гости ипак могли да
стигну на славу код својих домаћина у
Хртковце.
Смиља Џакула
Фото: В. Цуцанић

Технички директор Љубомир Субашић у
обиласку радова у Улици Вука Караџића

Ј

авно предузеће Срем - гас Срем
ска Митровица изводи радове у
оквиру потпуне реконструкције
Улице Вука Караџића. Гасна мрежа
је сегмент укупне планиране обнове
инфраструктуре (изградња новог коло
воза, пешачких и бициклистичких ста
за, паркинг места, постављање јавне
расвете, реконструкција водоводне и
телекомуникационе мреже…).
– У оквиру комплетне реконструкције
ове улице одлучено је да се изгради и
дистрибутивна мрежа како би доприне
ли што бољем опремању самог центра
града јер ту до сада није било мреже.
Радови су у току и изводе се по пројек
ту, односно тендеру који смо расписа
ли. ЈП Срем - гас Сремска Митровица,
односно инжењери Службе изградње,
свакодневно надзиру ток радова, пра
тећи и грађевинске и машинске радо
ве. Задовољни смо како теку радови
када је наша делатност у питању и
свакодневно координирамо свој рад са
радовима које изводе друга предузећа
на терену, рекао је Љубомир Субашић
технички директор ЈП Срем – гас.
Постављена је дистрибутивна гасна
мрежа у дужини од 250 метара и нала
зи се на дубини од 80 сантиметара.
Цеви су полиетиленске, пречника 40
милиметара, са припадајућим елемен
тима мреже.
– JP Срем-гас увек подржава важне
пројекте на којима ради Град и ова
реконструкција је један од њих. Овакви

Даница Недић в. д. директора

пројекти чине да наши суграђани живе
удобније и квалитетније. Зато смо
планирали ове радове и у свом Пла
ну пословања. Поред ових разлога,
желели смо да будућим евентуалним
корисницима гаса можемо да изгра
димо прикључак а да не нарушавамо
ни на који начин новоуређену улицу.
Сматрамо да је то одговорно понаша
ње јавних предузећа, рекла је Даница
Недић в. д. директора ЈП Срем - гас
Сремска Митровица.
ЈП Срем - гас Сремска Митровица
радове изводи сопственим средствима
који су планирани Програмом посло
вања ЈП Срем - гас Сремска Митро
вица за 2018. годину. Укупна вредност
радова је 720 хиљада динара.
Т. П.
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РУМА: РАДНА ЗОНА ЗАПАД

Нова пешачко
– бициклистичка стаза

Р

адови
на
пешачко
бициклистичкој стази у
Радној зони Запад приведени су крају. Ови радови
су били важни с обзиром на то
да раније није постојала стаза
за бројне раднике који раде у
фирмама у овој радној зони
који су се до посла, ако иду
пешке или бициклом, морали
кретати коловозом.
Рецимо да је овде у погонима Хачинсона, Албона,
Инсерта и Адриана текса упослено око 2.000 радника, али
да се ускоро креће или у проширење постојећих погона,
или се граде нови.
Дужина пешачко-бициклистичке стазе у индустријској
зони Запад
је 1,3 километра док је вредност радова више од осам
милиона динара без ПДВ-а.
После асфалтирања стазе,
преко канала у непосредној
близини силоса, биће постављен и мали монтажни мост.
Начелник Општинске управе Душан Љубишић обишао је 28. априла радове на
пешачко-бициклистичкој стази и нагласио да је улагање
у индустријске зоне један је

од приоритета локалне самоуправе, а да је изградња стазе била управо иницијатива
запослених, али и послодаваца.
– Пешачко-бициклистичка
стаза ће подићи безбедност
у саобраћају на један виши
ниво и то нам је од изузетне
важности. Наредни корак ће
бити изградња и постављање
јавне расвете у овој зони, јер
практично од раскрснице улица Душан Јерковић и Индустријске, па према силосима
и раскрсници за Вогањ, ми
немамо расвету. Конкурисали
смо код Министарства привреде за средства за израду
пројектно-техничке документације и тај пројекат ће бити
један од приоритета у наредном периоду – рекао је том
приликом Душан Љубишић.
Подсетимо да локална
самоуправа стално улаже у
боље опремање својих радних зона, тако да је урађена
расвета на Румској петљи,
а у мају се очекује и почетак
радова на изградњи пречистача у Радној зони Запад,
где је урађена и ова пешачкобициклистичка стаза.
С. Џ.

Душан Љубишић обилази радове

ПАВЛОВЦИ

Лед расвета у четири улице

Р

адови на замени уличне расвете савременом лед расветом у
Павловцима окончани су
почетком маја.
Наиме, уместо живиних
сијалица на 62 бандере
је постављена савремена лед штедљива расвета.
Светиљке јачине 23 вата су
постављене у улицама Фрушкогорској,
Гробљанској,
Иво Лола Рибар и Маршала Тита. Вредност ове нове
расвете је 895.000 динара.
– Овакве светиљке се по
први пут постављају у нашој
општини за јавну расвету и
оне су знатно економичније и штедљивије од обичне расвете. Рок трајања им
је око 100.000 сати, односно 11 година, а уколико се
користе осам часова дневно

Владислава Стаменовић и Небојша Костић

могу трајати две деценије.
Што се тиче уштеде, рачуни за расвету ће бити мањи
за 80 процената, истакла је

Владислава
Стаменовић,
директорица ЈКП „Паркинг и
инфраструктура“.
Подсетимо, у овој години

јавна расвета је поверена
на управљање и одржавање
ЈКП „Паркинг и инфраструктура“, а за то је локална
самоуправа обезбедила пет
милиона динара.
Радове на замени расвете извела је фирма Елит из
Руме којој су у овој години
поверени радови на одржавању јавне расвете.
– Дакле, ово су прве лед
светиљке на јавној расвети,
а циљ нам је да у наредном
периоду постепено замењујемо живине и натријум сијалице лед сијалицама како
би се постигла већа уштеда. Истовремено, са овим
квалитетнијим сијалицама,
које се и ређе кваре, биће
и лакше одржавање уличне
расвете, каже Владислава
Стаменовић.
С. Џ.
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ДРАГОЉУБ ТРИФУНОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА

Водоснабдевање
никад стабилније

У

последњих неколико
месеци инђијско Јав
но комунално преду
зеће „Водовод и канализа
ција“ ради пуном паром како
би се обезбедиле што веће
количине воде за све кори
снике. Драгољуб Трифуно
вић је средином 2016. годи
не постао директор овог
комуналног предузећа и већ
скоро две године са својим
сарадницима озбиљно и
одговорно ради на изради
пројек ата који се, махом,
односе на изградњу нових
бунара. Недавно су обезбе
ђена средства у износу од
око 20 милиона динара која
ће бити искоришћена за
изградњу повезаног цевово
да Инђија - Бешка.
– Покрајински секретари
јат за пољопривреду, водо
привреду и шумарство
финансира највећи део овог
пројекта чија је укупна вред
ност око 28 милиона дина
ра. У питању је један јако
битан пројекат чијом реали
зацијом ће се обезбедити
стабилно и уредно снабде
вање водом становника и
привредних субјек ата на
подручју Бешке и Чортано
ваца, каже Драгољуб Три
фуновић.
: Извршена
MМNOVINE
НОВИНЕ:
су и одређена истражива
ња пре него што сте се
одлучили на реализацију
пројекта повезни цевовод
Инђија – Бешка. О чему се
тачно ради?
ДРАГОЉУБ ТРИФУНО
ВИЋ: У последњих 10 годи
на рађено је 14 истражних
бушотина на том терену
након чега нисмо добили
задовољавајуће резултате.
Да би се усудили да инве
стирамо у изградњу нових
бунара на овом подручју
наше општине, морали смо
да урадимо елаборат о
резервама воде, који је и
законска обавеза свих јав
них предузећа која се баве
дистрибуцијом воде. Међу
тим, елаборат је показао да
и даље не постоје погодни
услови за бушење бунара
те смо одлучили да изгради

Драгољуб Трифуновић, директор
ЈКП „Водовод и канализација“

мо повезни цевовод чиме
ћемо добити могућност да
интервенишемо из Инђије у
кризним моментима, када је
неопх одно испоручити одре
ђене количине воде у Бешку
и Чортановце. Очекујемо да
ћемо тај посао завршити до
краја ове године.
Изградњ а
повез ног
цевовода је само један у
низу пројеката за који сте
подршку добили од Покра
јинске владе, преко њених
секретаријата?
– Захваљујући средстви
ма Покрајинског секретари
јата за пољопривреду, водо
привреду и шумарство при
крају смо са радовима на
изградњи батерије бунара
број 24 на инђијском изво
ришту. Тај пројекат ће бити
завршен за нешто више од
месец дана и двоструко ће
нам значити. Пре свега,
добићемо нове количине
воде како би на јесен крену
ли са пробним радом
фабрике воде. Са друге
стране, 11. маја биће отво

рене понуде пристигле у
склопу јавне набавке за
изградњу батерије бунара
број 25, који је сличних
карактеристика као и бунар
број 24 и налазиће се, тако
ђе, на инђијском изворишту.
Вредност тог пројекта је 35
милиона динара и финанси
ра га Управа за капитална
улагања. Сва три поменута
пројекта су капитални за
Инђију и они треба да обез
беде квалитетно водоснаб
девање за неколико деце
нија унапред.
Да ли се поред улагања
у нове бунаре ради и на
одржавању и обнављању
већ постојећих?
– Планом и програмом за
2018. годину предвидели
смо израду пројеката који се
тичу спровођења одређених
радова на бунарима 9 и 11,
који се налазе на такозва
ном Голубиначком потесу, а
чија експлоатација траје
више од 30 година. Ових
дана смо расписали јавну
набавку за израду та два

пројекта и за још један, који
се односи на изградњу бате
рије бунара број 22. Сма
трам да ћемо пројектовање
завршити у наредних месец
и по после чега иде добија
ње грађевинске дозволе да
би, након тога, могли да
аплицирамо за средства код
виших нивоа власти. Биће
мо спремни, јер сматрам да
су покрајински и републички
конкурси одлична шанса за
развој јавног сектора у сми
слу подршке различитим
инфраструктурним пројек
тима.
Када очекујете да ће
фабрика воде почети са
пробним радом?
– До сада смо урадили
доста посла како би фабри
ку воде ставили у пробни
рад. Очекујем да ће се то
десити почетком јесени и
трајаће шест месеци. Пуним
капацитетом ово построје
ње почеће да ради, према
нашим проценама, у јуну
2019. године, јер се сада
интензивно ради на обезбе
ђивању довољних количина
воде које су неопх одне за
несметано функционисање
постројења за прераду
воде.
И на крају, да ли ће и
овог лета водоснабдева
ње бити без рестрикција?
– Не очекујемо да ће бити
рестрикција током лета јер
су обезбеђене довољне
количине воде. Морам само
да подсетим, да то није био
случај пре него што смо
преузели одговорност за
извршавање власти у нашој
општини. Ми смо дефини
тивно стабилизовали водо
снабд евањ е
одређ ен им
улагањима, реконструкција
ма и изградњом нових буна
ра. Прошла година била је
једна од најтоплијих и са
највећом потрошњом воде у
претходних 10 година и
„изгурали“ смо је без ика
квих проблема. И ове годи
не ћемо бити апсолутно ста
билни, то могу да обећам
нашим потрошачима.
М.Ђ.
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Мај богат манифестацијама

П

оред
обележава
ња великог јубилеја,
550 година постоја
ња цркве Светог Николе у
Старом Сланкамену од 19.
до 22. маја, како најављују
из Туристичке организације
у Инђији, у току овог месе
ца предвиђено је прегршт
других манифестација. 18.
и 19. маја биће одржан тра
диционални Мото скуп који
годинама уназад организује
Мото клуб Инђија.
– Мото скуп ће, као и сва
ке године, бити одржан у
Лејама а очекује се прису
ство великог броја мотори
ста и љубитеља двоточка
ша из целе наше земље и
иностранства. Већ наред
ног викенда, 26. маја биће
одржан први Сајам вина на
платоу испред Куће Војно
вића, а у недељу, 27. маја

Маја Бошњак

организујемо Етно фести
вал у склопу обележава
ња градске славе, Духови
- каже Маја Бошњак, дирек
торица Туристичке органи
зације општине Инђија и

додаје да се за Етно фести
вал припрема богат култур
но - уметнички програм али
и да очекују велики број
излагача из свих делова
наше земље.
– За 18. мај заказан је
још један Јавни час - Дани
Милутина
Миланкови
ћа, манифестација која се
сада већ традиционално
одржава у Старом Сланка
мену. Поред ње, 19. маја
биће одржана још једна,
гастрономска, а то је Злат
ни котлић у организаци
ји Месне заједнице Стари
Сланкамен. Такмичење у
кувању рибље чорбе пред
виђено је за преподневне
сате а место одржавања
је у близини цркве Светог
Николе, која тих дана обе
лежава јубилеј, 550 година
постојања, те је и Котлић

једна од пратећих садржа
ја, каже Бошњак и додаје
да половином маја крећу
са турама које се односе на
обилазак Крчединске аде,
за шта влада велико инте
ресовање.
– Организујемо одласке
бродићем и чамцима до
Крчединске аде, затим оби
лазак и вишесатни боравак
у овом специјалном резер
вату природе. Морам да
напоменем да смо ограни
чени када је број посети
лаца у питању, те да током
сваке туре можемо преве
сти максимално 20 посети
лаца. Број тура ове године
зависиће искључиво од
интересовања и времен
ских прилика, каже за крај
директорица инђијске Тури
стичке организације.
М. Ђ.

Ученици на Школској олимпијади

С

авез за школски спорт
Војводине под покро
витељством Покра
јинског секретаријата за
спорт и омладину и Града
Новог Сада организује 8.
Спортску олимпијаду школ
ске омладине Војводине
од 17. до 20. маја у Новом
Саду. Екипе и појединци из
школа са подручја инђијске
општине остварили су пла
сман на Школску олимпија
ду освајањем првог места
на окружном такмичењу.
На овогодишњој Школској
олимпијади у Новом Саду
учешће ће узети укупно 95
пласираних ученика и 25
наставника са територије те
сремске општине.
Како истиче Мирослав
Драгојловић,
координа
тор за школски спорт ИН,
основци и средњошколци
веома су се добро показа
ли на такмичењима која су
организована као уверти
ра Школској олимпијади у
Новом Саду.
– За такмичаре из наше
општине, али и из осталих
сремских локалних самоу
права Покрајински секрета
ријат за спорт и омладину
организовао је аутобуски
превоз за одлазак и повра
так са такмичења које траје

Ученици СШ „Др Ђорђе Натошевић“

четири дана, каже Драгојло
вић и додаје:
– Првог дана Олимпијаде
ученици из Инђије такмичи
ће се у неколико дисципли
на а то су, између осталог,
атлетика и пливање. Поред
ових, имамо екипе које ће
пробати да се изборе за
прва три места у такозва
ним лопташким спортовима,
али и у каратеу. Ове годи
не смо се добро показали и
квалитетом и квантитетом, а
у прилог томе говори и број
учесника из наше општине,
њих 95.
Координатор за школски

спорт у Инђији истиче да је
ове године поновљен успех
у малом фудбалу, где су се
на Олимпијаду пласирале
женска и мушка селекција. У
конкуренцији средњих шко
ла пласман је обезбедила
Средња школа „Др Ђорђе
Натошевић“, у каратеу ОШ
„Душан Јерковић“ и ОШ „Др
Ђорђе Натошевић“ из Новог
Сланкамена.
– Морам истаћи да су под
једнако успешне школске из
села и града. Сеоске погото
во у индивидуалним спорто
вима за шта велику заслугу
имају наставници физичког

Мирослав Драгојловић

васпитања који озбиљно и
предано раде свој посао.
Без њих, не би ученици били
успешни на такмичењима у
школском спорту, закључује
за крај Драгојловић. М. Ђ.
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ИНЂИЈА: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Комби возило за превоз
деце са сметњама у развоју

У

оквиру реализације пројекта
„Лични пратилац детета“, који
финансира Европска комисија,
набављено је комби возило за пре
воз деце са сметњама у развоју. Како
је истакла Жељка Годић Аврамовић,
директорица Центра за социјални рад
Дунав, до сада су деца путовала њихо
вим комбијем јер је због јавних набавки
ново возило, планирано пројектом, тек
сада стигло у ту установу.
– Сада чекамо да се заврши реги
страција возила након чега ће деца са
сметњама у развоју, заједно са личним
пратиоц
 има, моћи свакодневно да га
користе за превоз до ШОСО „Антон
Скала“ у Старој Пазови – каже Годић

Аврамовић и додаје да је 15. новембра
кренула услуга личних пратилаца.
Подсетимо да је Центар за социјални
рад Дунав у Инђији у оквиру пројекта
„Лични пратилац детета“ ангажовао 15
личних пратилаца за подршку деци са
тешкоћама у развоју и њиховим поро
дицама. Лични пратиоци су на распола
гању деци која похађају ШОСО „Милан
Петровић“ у Новом Саду, ШОСО „Антон
Скала“ у Старој Пазови, ОШ „Душан
Јерковић“ у Инђији и петоро, деци, која
похађају основне и средње школе на
територији општине Инђија по инди
видуално прилагођеном образовном
програму. С обзиром на то да лични
пратилац мора имати завршену обуку

Обезбеђен превоз,
следећи корак запослење
Марко Гашић, помоћник председ
ника општине Инђија најавио је за
16. мај конференцију за медије на
којој ће јавност бити обавештена о
току реализације пројекта „Лични
пратилац детета“ као и о плановима
везаним за унапређење квалитета
живота лица са сметњама у развоју.
Како је рекао, Европска комисија
расписала је још један позив на који
се Општина Инђија појавила са
новим пројектом који за циљ има да
запосли лица са сметњама у развоју,

узраста од 15 до 30 година.
– Наша замисао је да особе са
сметњама у развоју и са инвалидите
том запослимо у ЈКП Комуналац, у
сектору гајење цвећа. Наиме, план је
да, уколик о добијемо средства,
подигнемо велики пластеник у којем
ће се гајити цвеће за потребе ЈКП
Комуналац, а на тим пословима биће
ангажована лица са сметњама у раз
воју и са одређеним инвалидитетом
– најавио је помоћник председника
општине Инђија.

Жељка Годић Аврамовић,
директорица ЦЗСР „Дунав“ Инђија

по акредитованом програму, инђијски
Центар за социјални рад организовао
је у новембру прошле године обуку док
су за реализацију пројекта „Лични пра
тилац детета“ обезбеђена средства до
краја јануар
 а 2019. године.
– Надамо се да ћемо овај пројекат,
у сарадњи са локалном самоуправом,
наставити и после јануар
 а 2019. годи
не јер се услуга личних пратилаца
показала као неопходна и веома добра
за сву децу са сметњама у развоју која
су њени корисници – каже директорица
инђијског Центра за социјални рад.
М. Ђ.

НОВИНА НА ИНЂИЈСКОМ БАЗЕНУ

Изградња хидромасажног базена

У

скоро почињу дуго најављивани
радови на инђијском Градскком
базену. У питању је друга фаза
која, како је најавио директор Или
ја Трбовић, подразумева и изградњу
хидромасажног базена. Подсетимо да
су прошле године извршени радови на
постављању нове бехатон плоче око
корита базена, преливне решетке а у
склопу прве фазе радова обновљени
су фасада и кров на управној згради.
Набављен је и нови кварцни песак за
филтрирање воде што је допринело
лакшем одржавању чистоће.
– Прошле године смо кренули са
опсежним радовима на побољшању
услова за боравак купача на Градском
базену. Ове године настављамо са тим
радовима и другом фазом смо предви
дели изградњу хидромасажног базена
који ће се налазити у непосредној бли

Ускоро почиње изградња хидромасажног базена

зини тобогана који је, такође, поста
вљен прошле године, каже Трбовић и
додаје да је у току јавна набавка.
– Очекујемо да ћемо прве радове
почети 12. маја. Планирамо да изгра
димо још један мањи хидромасажни
базен површине око 30 квадрата, који

ће се налазити поред тобогана. Уколи
ко све буде текло по плану, очекујемо
да ће сезона купања на базену почети
15. јуна, закључује Трбовић и истиче
да ће базен након свих предвиђених
радова бити јединствен у Срему.
М. Ђ.
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ЖИВОТ СЕ ИГРА СА НАМА: СЛУЧАЈ ВЛАДАНА РАДОВАНОВИЋА

Шта ће бити с кућом?!

НИТИ ДОБИЈА СТАНАРИНУ НИТИ МОЖЕ ДА УЂЕ У СВОЈУ КУЋУ: Власник куће Владан Радовановић

Реплика из филма
„Маратонци трче
почасни круг“, коју
смо извукли у наслов
текста, можда
највише одговара
ситуацији која је
снашла митровачког
здравственог
радника Владана
Радовановића
који данас муку мучи
како да се реши
подстанара др Душка
Ребића који нити
жели да плати
станарину, нити жели
да се исели из куће

Р

ашомонијада у којој се нашао
здравствени радник из Сремске
Митровице Владан Радовановић,
делује готово филмски и у сваком слу
чају несвакидашње. Пред Основним
судом у Сремској Митровици у току је
парнични поступак по тужби др Душка
Ребића, због ометања. Суд је у међу
времену, до окончања парничног
поступка, туженом Владану Радовано
вићу наложио да прикључи кућу на
електродистрибутивни систем, јер је
др Душко Ребић то тражио како му
наводно не би страдали медицински
апарати које поседује... Али, кренимо
редом.
Посредовањем заједничког познани
ка, митровачког приватника Драгосла
ва Станишића, познатијег као Бута,
Владан Радовановић и др Душко
Ребић су 14. септембра 2015. године
склопили уговор о закупу пословног
простора (куће у Улици Јованке Габо
шац број 12). Уговор је склопљен на
пет година, по цени од 400 евра
месечно, са евентуалним отказним
роком од 60 дана. Према уговору др
Душко Ребић би живео на спрату, док
би у приземљу обављао здравствену
делатност, односно радиолошку поли
клинику
Владан Радовановић и др Душко
Ребић нису имали никаквих међусоб
них спорења до прошле године, када је
према Радовановићевим речима изо

стала Ребићева уплата станарине,
прво за један месец у прошлој, а онда
за цело тромесечје у овој години. Вла
дан је реаговао емотивно, али ни др
Ребић није глумио наивност. Дошло је
ту до речи, мењале су се браве на
кући. Радовановић је, желећи да избег
не непотребне трошкове (који, како је
проценио, тешко да ће бити плаћени)
искључио кућу из електродистрибутив
ног система. Једино до чега му је било
стало јесте да му се исплати уговорена
станарина. А онда је вербални спор
прерастао у судски. Др Ребић је Основ
ном суду у Сремској Митровици под
нео тужбу против Владана Радовано
вића због „ометања државине“, пози
вајући се на уговорне услове. Уважава
јући његов захтев, Суд је наложио
Радовановићу да прикључи кућу на
електродистрибутивни систем, до
окончања парничног поступка, што је
овај и учинио, мада уз чуђење што га
из Суда нико у вези целог случаја није
контактирао.
Ових дана М новинама је упућено
једно отворено (по свему судећи цир
куларно) писмо у коме се др Душко
Ребић обраћа „свим слободним, неза
висним, истинољубивим и правдољу
бивим људима и медијима“. Писмо
упућено „јавности Србије“ износи број
не детаље везане за овај спор.
Оно што је овом новинару занимљи
во свакако је његов проблем са покра
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ПОСЛЕДЊУ РЕЧ ЋЕ РЕЋИ СУД: Владан Радовановић и др Душко Ребић

Радовановић лично сумња у поштене намере др
Ребића и мисли да иза њега стоје његови „менто
ри“ који у овој заврзлами виде лични интерес.
Међу њима су одређени људи из митровачке
инспекције, а Владан Радовановић мисли да је у
целу ствар с неким разлогом упетљан и њихов
заједнички познаник Драгослав Станишић Бута

јинском Здравственом инспекцијом,
због чега наводно није могао да отпоч
не свој приватни бизнис. Мада је пита
ње да ли би уопште и добио дозволу
за рад, с обзиром да су на кући рађене
интервенције грађевинског типа без
грађевинске дозволе.
Владан Радовановић каже да га
Ребићев приватни бизнис не занима.
Он је кућу издао Ребићу за одређену
своту, коју више не може да наплати.
Због тога је поштујући одредбе угово
ра, Радовановићев адвокат, поштујући
отказни рок, наложио др Ребићу да се
исели у законском року, најкасније до
10. јуна ове године.
Радовановић лично сумња у поште
не намере др Ребића и мисли да иза
њега стоје његови „ментори“ који у
овој заврзлами виде лични интерес.
Међу њима су одређени људи из
митровачке инспекције, а Владан
Радовановић мисли да је у целу ствар
с неким разлогом упетљан и њихов
заједнички познаник Драгослав Стани
шић Бута.
Владан Радовановић чека 10. јун,
када би др Душко Ребић требао да се
исели из његове куће и омогући му да
се врати под сопствени кров. Др Душко
Ребић чека да се ствар реши на суду.
Паре за закуп не помиње.
Владимир Ћосић

ДРАГОСЛАВ СТАНИШИЋ БУТА

Пријатељство
занат најстарији

Оно што је за писца ових редова
свакако занимљиво јесте чињеница
да је са овом проблематиком М нови
не упознао приватник Драгослав Ста
нишић Бута. На наше питање зашто
се он толико „трпа“ у нешто што њега
не би требало да се тиче, он је одго
ворио да жели да помогне, пошто је

добар пријатељ и са др Душком
Ребићем и са Владаном Радованови
ћем. На наше потпитање да ли у
томе има неки свој лични интерес,
одговорио је одрично:
- Стало ми је само до правде и
нисам ни на чијој страни, иако сам са
обојицом у добрим односима. На
(БИВШИ?) ПРИЈАТЕЉ БУТА:
Драгослав Станишић

ДА ЛИ ЈЕ СТАНИШИЋ (И ЗАШТО) ПЛАЋАО РАЧУНЕ ДУШКА РЕБИЋА:
Факсимили рачуна које показује Владан Радовановић

11

суду ћу сведочити само истину –
каже Станишић.
Владан Радовановић каже да
познаје Драгослава Станишића, али
да се не би могло рећи да су неки
пријатељи. Он је убеђен да Стани
шић држи страну др Ребићу и да у
томе мора имати неки лични интерес.
- Ако Бута нема свој лични интерес,
зашто онда финансијски помаже
Ребића – каже Радовановић, илу
струјући то фотокопијама рачуна за
које је убеђен да их је платио Стани
шић на име Душка Ребића и додаје
да у том контексту не види никакво
пријатељство.
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НОВИ КАРЛОВЦИ: ПОДИГНУТ СПОМЕНИК ХАЈДУКУ ЛАЗИ ХАРАМБАШИ

Сремски Робин Худ

Кажу да је Лаза харамбаша чак био виђен за вођу Првог српског устанка да га је
дочекао. Завршио је живот у освит побуне Срба, 1803. године. Причало се да га је
издао саборац Станоје Главаш и за то добио награду у сребру, типично за јунаке
наше националне историје

Л

азар Добрић, у народу
познатији као Лаза
Харамбаша добио је
споменик у центру свог род
ног села Новим Карловцима,
некада познатијим као Сасе.
Први споменик неком хајдуку
северно од Саве и Дунава
дело је Предрага Бањеглава,
писца, скулптора и хроничара
овог дела Срема.
– Не само да сам израдио
ову скулптуру, него сам и
годинама истраживао његов
пут по Срему, по Србији. Где
год сам наилазио на валидна
документа о Лази Харамбаши
сакупљао сам, систематизо
вао и на основу тога написао
књигу Сремске сцене, изјавио
је Бањегалав на свечаности
приликом откривања споме
ника.
Лаза Харамбаша је живео
крајем 17. и почетком 18.
века. Испрва био опанчар у
родном селу а потом је, као и
већина мушких српских глава
у Хабзбуршкој монархији тог
времена, ратовао за рачун
Аустрије диљем Европе. У
војсци доживљава неправду:
сурово је кажњен за нешто
зашта није мислио да је крив
и одмеће се у хајдуке. Почи
ње да бива страх и трепет на
трговачким путевима са обе
стране Саве и Дунава. О хај
дучији у Срему се може наћи
доста података јер је Аустрија
приљежно бележила сва
њихова разбојништва видно
избегавајући детаље кога су
то пљачкали и како су оште
ћени на грбачи сиротиње
Пријављивање за упис
деце у вртиће на територи
ји општине Стара Пазова
почео је 7. маја и трајаће
до 18. маја. У обавезан при
преман предшколски про
грам ПУ Полетарац у Старој
Пазови и ПУ Радост у насе
љу Бановци Дунав биће упи
сана деца од 5,5 до 6,5 годи
на, односно деца рођена од
1. марта 2012. до 1. марта
2013. године, у полуднев
ни боравак могу се уписати
деца од 3 до 5,5 година, а
у целодневни боравак деца

Сава Опачић и Небојша Кузмановић на откривању споменика

лако и брзо зарадили капи
тал, истиче песник и истори
чар Жарко Димић.
– Он је био једна врста
Робина Худа свога времена.
Пљачкао је шлепове и бродо
ве по Дунаву, богате трговце
из Карловаца и Ирига и заи
ста је давао сиротињи. Иначе,
за разлику од већине хајдука,
Лаза је имао породицу. Био је
ожењен Пелагијом Вељковић
и оставио је бројне потомке.

Шпиц намет Добренови је био
везан за многе породице у
овом делу Срема и потиче
управо од њега, каже Димић.
Бројне легенде се у народу
испредају о Лази. Да је хап
шен па помилован, да је
вешто бежао из темишвар
ског затвора, да се преруша
вао и као какав десперадос
исмевао своје непријатеље и
жандарске прогонитеље.
У оно време хајдуци су

СТАРА ПАЗОВА

Упис деце у вртиће
узраста од једне до 6,5 годи
на. Уколико је дете пред
школског узраста, неопход
но је доставити: фотокопију
дететовог извода из матичне
књиге рођењих и фотоко
пију здравствене књижице,
а када дете крене у вртић
накнадно доставити потврду
педијатра.
Родитељи или старатељи

са собом треба да понесу:
фотокопију своје личне кар
те, прилог о статусу породи
це из осетљивих група, а уко
лико је родитељ запослен и
фотокопији обрасца МЗА,
односно МА за запослене
од октобра 2010. године, док
родитељи трећег и четвр
тог детета морају доставити
изводе из матичних књига

парадигма слободе јер не
морају да служе ни једном
цару, и као такви су драги
обичном народу. Још када се
узме у обзир да су пљачкали
израбљиваче и зеленаше а
плен делили са сиротињом,
не чуди што су уживали вели
ку популарност каже Небојша
Кузмановић, заменик Покра
јинског секретара за културу,
јавно информисање и односе
са верским заједницама
откривајући споменик је
рекао:
– Борба за слободу није
нешто што је једном заврше
но, већ слободу морамо стал
но освајати. И у том смислу је
ово подсећање на хајдучке
дане Лазе Харамбаше нас
чини срећним.
Историчари тврде да када
би Лаза са дружином превр
шио меру на трговачком путу
између Земуна и Петровара
дина или када би оробио неку
лађу на Дунаву склањао би се
јужније од Београда у тада
шњу Турску. Но када би тамо
почео да иде на живце дахи
јама, поново би се враћао у
Срем. У његовој дружини су
били и Карађорђе и Станоје
Главаш. Кажу да је чак био
виђен за вођу Првог српског
устанк а да га је дочек ао.
Завршио је живот у освит
побуне Срба, 1803. године.
Причало се да га је издао
саборац Станоје Главаш и за
то добио награду у сребру,
типично за јунаке наше наци
оналне историје.
Милош Лазић
рођених за сву децу из поро
дице. Приоритет за упис у
целодневни боравак имаће
најпре деца из осетљивих
група, као и деца запосле
них родитеља и редовних
студената, деца из породи
ца са троје или више деце и
деца чија су браћа и сестре
уписана у исту предшколску
установу. Васпитно обра
зовни рад у ПУ Полетарац у
Старој Пазови реализује се
и на словачком језику. Спи
скови уписане деце биће
објављени 20. јуна.
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једини у свих пет кола на турниру забеле
жио победе, а добио је и пехар за екипу
Младости за освојено прво место у Срем
ској лиги и пласман у другу шаховску лигу.
Д. Б.

КИНОЛОШКО ДРУШТВО

Изложба паса

Како би промовисали занимања у обла
сти социјалне заштите и подстакли младе
средњошколце да се након завршене шко
ле одлуче за професију из поменуте обла
сти, између старопазовачког Центра за
социјални рад и Високе школе социјалног
рада у Београду потписан је споразум о
сарадњи. Сарадња се огледа у томе што ће
студенти који се образују у овој школи
стручну праксу обављати у Центру за соци
јални рад у Старој Пазови, али и у размени
искустава између запослених у обе устано
ве и организовања стручних скупова. С. С.

На расаднику „Брест” у Старој Пазови је
одржана Међународна изложба паса свих
раса „ЦАЦИБ Стара Пазова 2018“ у органи
зацији Кинолошког друштва „Стара Пазова“
уз подршку општине. На међународној
изложби су се појавили власници расних
паса из преко 20 земаља. Такмичило се
398 паса, 120 различитих раса, а поред
великог броја излагача и посетилаца на
изложби су се нашли и бројни произвођачи

ра Пазова радило се на уређењу овог вер
ског објекта, а током ове године средстви
ма Покрајинске владе поменута црква
добиће нови изглед. Радове финансира
Покрајински секретаријат за културу, јавно
информисање и односе с верским заједни
цама.
С. С.

ЈКП ЧИСТОЋА

Посечено стабло

ДЕПОНИЈА

Подметнут пожар?
Екипе ЈКП Чистоћа су 36 сати гасиле
пожар који је избио на једном делу градске
депоније. Пожар је мањег обима од оног
који је избио прошлог лета, али је због вру
ћине и ветра отежено његово гашење.
Ветар је односио дим даље од ауто пута и
насељених места али су за сваки случај
обавештене надлежне службе да реагују у
случају веће опасности. Како је пожар
избио у касним вечерњим сатима, а тог
дана није било никаквих радњи нити инди
ција које би изазвале појаву пламена, над
лежни сумњају да је овај пожар подметнут
и из тог разлога су поднете кривичне прија
ве против НН лица.
М. Л.

НОВИ БАНОВЦИ

Турнир у шаху

опреме за псе. Ову седму по реду изложбу
је и ове године подржала општина Стара
Пазова чији је председник Ђорђе Радино
вић отворио манифестацију којој је прису
ствовао и др Махмуд Ал Дагистани, секре
тар Кинолошког савеза Србије. Међу нај
лепше псе на изложби су се пласирали
булмастиф из Холандије, малтезер из
домаће одгајивачнице и прво место је осво
јио аљаски маламут који је са власницима
допутовао из суседне Румуније.
М. Л.

БЕЛЕГИШ

Пронађен леш
Беживотно тело четрдесетчетворогоди
шњег Миодрага Ј. из Нових Бановаца који
је нестао пловећи на реци Дунав између
Сурдука и Белегиша на Васкрс пронађено
је 20 дана након што је његов нестанак при
јављен уз обалу Дунава код Белегиша.
Након што је тело пронађено, урађена је
провера која је показала да је у питању
мушкарац чији је нестанак пријављен. Иако
је одмах након што је тело пронађено ура
ђена обдукција, узрок смрти још увек није
познат.
С. С.

НОВИ БАНОВЦИ

Санација цркве
Прво место на финалном турниру купа
Војводине у Новим Бановцима освојили су
шахисти Пензионера из Суботице који су
освојили 11 меч поена, друга је Слога прва
екипа из Инђије са 10 поена, девет поена
су освојили трећа Младост из Нове Пазове
и Младеново и ове четири екипе пласирале
су се на финални турнир купа Србије „Све
тозар Глигорић“. Награду је добио и Живо
јин Гаврић из шах клуба Младост који је

За санацију једне од најстаријих римока
толичких цркви у Срему и најстаријег
сакралног објекта у општини Стара Пазова
који припада сријемској бискупији ове годи
не опредељено је 626.000 динара. У пита
њу је Римокатоличка црква Рођења Блаже
не Дјевице Марије у Новим Бановцима која
је стара више од 250 година, а коју је Завод
за заштиту споменика од културе прогла
сио спомеником културе. Претходних годи
на захваљујући средствима Општине Ста

Слика коју су Старопазовчани затекли
недавно у самом центру Старе Пазове
јесте посечено стабло зимзеленог четинара
које је седамдесет година красило овај део
насеља. Иако ће се на први мах помислити
да је сеча европске тисе извршена у оквиру
редовног пролећног уређења центра или
радова на изградњи топловода, ради се,
према речима надлежних, о нелегалној
сечи. Овај случај у надлежности је старопа
зовачког ЈКП Чистоћа који су против непо
знатих лица поднели кривичну пријаву. С
обзиром да је овај део центра покривен
видео надзором, очекује се да починилац
буде приведен у што краћем року и аде
кватно кажњен.
С. С.

ЈКП „ЧИСТОЋА“

Одношење
кабастог отпада
Редовна акција одношења кабастог отпа
да на територији општине Стара Пазова
која се спроводи два пута годишње биће
спроведена током маја месеца. У суботу 5.
маја радници ЈКП „Чистоћа“ поменути
отпад односили су у Новој Пазови и Голу
бинцима, затим ће 12. маја акција бити
спроведена у Старој Пазови, Војки и Крње
шевцима, а 19. маја кабасти отпад биће
одношен из Старих и Нових Бановаца, Сур
дука и Белегиша. Из надлежног предузећа
подсећају да у кабасти отпад спадају: стари
намештај, мањи и велики електрични уре
ђаји, мадраци, пећи, бицикли, ковчези и
слично.
С. С.

Пројекат „Стара Пазова: Град под лупом“ суфинансирала Општина Стара Пазова.
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Обилазак радова на електромрежи

П

рошле недеље 30.
априла представници
локалне самоуправе
обишли су наставак радова
на проширењу електромрежа
који се одвијају на локацији
објекта Електродистрибуци
је на Модрану у Мачванској
Митровици. Овом приликом
представници Града започе
ли су обилазак радова и раз
говарали са мештанима овог
насеља о текућим проблеми
ма, али и о налажењу начина
за решавање истих.
Председник
Скупштине
Града Томислав Јанковић
је истакао да су ови радови
значајни јер ће мештанима
омогућити да квалитетније
живе.
– На иницијативу грађа
на који овде живе, а који до
сада нису имали електричну
енергију, уз помоћ Електро
дистрибуције Шабац данас
су
настављени
радови.
Постављено је 400 метара
мреже и осам нових стубова.
Очекујемо да ће до среди
не маја 15 породица колико
овде живи бити у могућности
да се прикључе на електрич
ну мрежу. Колико је некоме
важно да у 21. веку има елек
тричну струју не треба гово
рити, јер свакако за један
бољи живот то итекако зна
чи – рекао је Томислав Јан
ковић
Председник Савета Месне
заједнице Мачванска Митро
вица Милош Ковач је иста
као да Месна заједница
наставља да решава све
комуналне проблеме свих
својих суграђана.
– У насељу Лопатовац у
Мачванској Митровици смо
имали ситуацију да људи
нису имали струју. Ми смо

Томислав Јанковић

Радови на проширењу електро мреже

у сарадњи са Електроди
стрибуцијом Шабац успели
да издејствујемо да се овде
уради нисконапонска мрежа.
Она је у потпуности урађена
средствима Електродистри
буције Шабац уз посредо
вање локалне самоуп
 раве
Сремска Митровица. Оче
кујемо да радови на ниско
напонској мрежи буду завр
шени у току дана након чега
следи прикључење корисни
ка који су се пријавили за ту
услугу. На овом делу насе
ља се ради већ дуже време
што се тиче нисконапонске
мреже јер је било потреб

Милош Ковач

но израдити пројекат и све
остало. Само насеље није
урађено по прописима, тако
да је прво морало да се ура
ди цепање парцела. Ово је
био компликован посао који
се најзад завршава и људи
ће моћи да добију струју
у 21. веку а то не треба да
буде никаква привилегија
већ могућност свима. Поред
електрификације у договору
са локалном самоуправом
следи постављање јавне
расвете у насељу. Заврше
так тих радова се очекује до
краја ове недеље или нај
касније до почетка следе

Драгорад Бешировић

ће недеље тако да ће људи
имати нормалније услове
за живот – рекао је Милош
Ковач.
Мештани овог насеља не
крију радост због завршетка
радова и надају се да ће што
пре моћи да прикључе стру
ју у своје домове. Један од
њих, Драгорад Бешировић
који је захвалан властима
за прикључење струје, изја
вио је да би од среће могао
заплакати јер по први пут
има прилике да после дужег
времена у свој дом уведе
струју и омогући себи и сво
јој деци пристојан живот.
Поред ових радова у пла
ну је сређивање пута у овом
насељу који је битан како за
мештане овог насеља, тако и
за Салаш Ноћајски јер доста
људи из Салаша користе
тај пут који им је пречица до
Мачванске Митровице али и
до центра Сремске Митрови
це. У току је и прикупљање
папира за израду пројектне
документације након чега би
требало да започне грађење
моста преко канала, док ће
стари након изградње новог
бити порушен.
Андреа Димић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Посечено Јудино дрво
у Градском парку
Мислим да локална самоуправа мора да испоштује апел грађана и добро је
што се свест развија код грађана и што су ове теме важне. Локални званични
ци морају да поведу рачуна о оваквим стварима да се ово више не би дешава
ло – каже Бранислав Недимовић

У

оквиру радова на
реконструкцији улице
Вук Караџић недавно
је посечено Јудино дрво
које се налазило у митро
вачк ом Градском парк у.
Грађани су покренули пети
цију због сечења овог дрве
та. Начелник Градске упра
ве за опште и заједничке
послове и имовину Миро
слав Јокић је прошлог
четвртка 3. маја поводом
покретања ове петиције
дао изјаву за медије и иста
као да је с обзиром на
реакције грађана на сечу
Јудиног дрвета у плану
сађење 10 нових стабала у
Градском парку.
– Реконструкција улице
Вука
Караџ ић а
поред
инфраструктурних радова
предвиђа и радове на озе
лењ ав ањ у.
Стручњ аци
Градске управе за опште и
заједничке послове и имо
вину су извршили процену
стања свих стабала која се
налазе у овој улици због
измештања, односно рекон
струкције улице, тачније
њиховог враћања на прво
битна места. Том приликом
су установили да два дрве
та због болести не би пре
живела измештање и нажа
лост су морала бити посе
чена. Једно од та два дрве
та је и Јудино дрво које је
по мом и по мишљењу гра
ђана било најлепше дрво у
нашем парку – рекао је
Мирослав Јокић
Поред овога Мирослав
Јокић је споменуо да је
сеча ових стабала била
санитарне природе и да
неће бити никакве изград
ње нових паркинг места у
том рејону. Он је додао да
је самим пројектом предви
ђено да 40 нових стабала
буде засађено у улици Вука
Караџића, што је далеко
више него што је било
раније.

Место где је некада
било Јудино дрво

Овим поводом се огласио
и министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Бранислав Недимовић.
– Када сам чуо за ову
ствар која се десила у град
ском парку то је било током
викенда и на основу инција
тиве коју су грађани имали
на друштвеним мрежама
одмах сам подржао ову
петицију. Захваљујем се
људима који су довољно
свесни значаја проблема
заштите животне средине и
потребе пошумљавања. Ми
смо већ имали овакву слич
ну причу пре пет – шест
година са платанима у
Железничкој улици тако да
постоји увек начин да се
проблем реши али не тако
што ћете срушити дрво.
Када једном срушите дрво
морате увек да нађете одго
вор и алтернативу за то, а
то радите само онда када
баш морате. Мислим да
локална самоуп
 рава мора
да испоштује апел грађана
и добро је што се свест раз
вија код грађана и што су
ове теме важне. Локални
званичници морају да пове

Бранислав Недимовић

ду рачуна о оваквим ства
рима да се ово више не би
дешавало – каже Брани
слав Недимовић
Он је додао да предлаже
медијима, грађанима који
су осудили овај акт, онима
који су покренули петицију
и локалној самоуправи да
нађу локацију која би могла
да се пошуми, да се напра
ви позив и да грађани гла
сају за то, а министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде које он
води ће донирати саднице
за такав простор како би
направили нови парк.
– Ово је град где ми мора

Мирослав Јокић

мо да водимо рачуна о сва
ком митровчанину, о сваком
делу града али исто тако
морамо да водимо рачуна о
сваком дрвету и свакој
ствари која је симбол Срем
ске Митровице – рекао је
Бранислав Недимовић
Оно што је битно напоме
нути јесте да се реконструк
ција поменуте улице врши
на такав начин да ће у
урбанистичком и визуелном
смислу представљати про
дужетак самог парка и због
тога ће велика пажња бити
поклоњена како озелења
вању тако и јавној расвети.

Андреа Димић
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ГЛАВНА НАГРАДА У НАГРАДНОЈ ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“ ОТИШЛА У ШИД

Стан на Новом Београду добили
Вукадин и Марица Божовић

Марица и Вукадин Божовић: Сви су нам од срца честитали

Прижељкивала сам да добијемо аутомобил. Када смо гледали последње извлаче
ње, била сам разочарана што га нисмо добили, али ме је муж утешио рекавши ми,
немој да се нервираш, сад ћемо добити стан, каже Марица Божовић

У

последњем колу наградне игре
„Узми рачун и победи“, стан на
Новом Београду добио је Вука
дин Божовић, пензионер из Шида.
Брачни пар Божовић, Вукадин и Мари
ца, иначе обоје просветни радници у
пензији, били су те среће да од 11
милиона коверата у наградној игри,
извуку баш њихов. Кажу да верују у
игре на срећу. Већ 40 година редовно
уплаћују лото и неколико пута до сада
су добијали награде, али никада толи
ко вредне попут награде коју су добили
у овој наградној игри. Прижељкивали
су како истичу, аутомобил који им је
због честих путовања био потребан. У
наградној игри „Узми рачун и победи“,
учествовали су од самог почетка, а до
сада су послали око 40 коверата.
– По природи нисмо материјалисти и
материјалне ствари нам нису важне по
сваку цену. Тако је било и приликом
учествовања у овој наградној игри.
Супруг се ангажовао да прикупља
рачуне. У четвртак пред последње
извлачење, послали смо 11 коверата.
Волела сам да пратим извлачења, без
обзира да ли ћу бити добитник или не.
Али нада је увек постојала и прижељ
кивала сам да добијемо аутомобил.

Када смо гледали последње извлаче
ње, била сам разочарана што га нисмо
добили, али ме је муж утешио рекавши
ми, „немој да се нервираш, сад ћемо
добити стан“. Кад су извукли наш кове
рат препознала сам свој рукопис јер
сам увек ја писала адресу на њима.
Била сам пресрећна и баш смо се
обрадовали. Телефони нису престаја
ли да звоне. Звали су нас пријатељи,
родбина, бивши ученици, комшије,
разни медији. Посебно су ме обрадо
вали пријатељи који су нам прилазили
и од срца честитали говорећи да су
срећни због нас, каже Марица Божо
вић.
Срећу не могу да сакрију, а своја осе
ћања због добитка вредне награде, са
нама је поделио и добитник Вукадин.
– Шид је мали и овде свако сваког
познаје. Моју супругу и мене доста
људи овде познаје због наше профе
сије. Свој цели радни век провели смо
у школи. Ја сам радио као професор
руског језика и књижевности, а једно
време био сам помоћник директора и
директор ОШ „Бранко Радичевић“у
Шиду. Супруга је радила као настав
ник техничког образовања у школи
„Сремски фронт“. Људи нас сада зау

стављају на улици, честитају нам и ми
смо преко ноћи, постали праве медиј
ске личности. Осећај је јако леп, јер
није мала ствар добити нешто за шта
људи раде цео свој живот, истиче
Вукадин.
Оно што следи је даља процедура,
уручивање кључева од стана након
чега ће га моћи погледати и уживати у
њему. Кажу, чекају да се слегну утисци
након чега ће донети одлуку ко ће
живети у њему. У сваком случају сви
ма онима који се до сада нису окуша
ли у играма на срећну, добитници
вредне награде из Шида, поручују да
покушају.
– Упорност је и донела овакав резул
тат. Много људи су нам након нашег
добитка рекли да сад верују да та
наградна игра није намештаљка. Ми
смо имали тактику да коверте шаљемо
четвртком, јер смо рачунали да ће сти
ћи таман у петак како би били на повр
шини. Да ли је пресудила тактика или
срећа, не знамо. Оно у чега сам сигу
ран јесте да је важно учествовати и
бити упоран. У нашем случају, та упор
ност се и исплатила, каже на крају раз
говора добитник награде Вукадин
Божовић.
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ЗАВРШЕТАК ПРВЕ ФАЗЕ РАДОВА НА ИЗЛЕТИШТУ ЛИПОВАЧА КОД ШИДА

Липовачи се враћа стари сјај
Н
а излетишту Липовача
надомак Шида, завр
шена је прва фаза
пројекта
изградње
„Ста
зе здравља“. Средства за
њену изградњу у висини од
три милиона динара обез
беђена су на основу конкур
са Министарства трговине,
туризма и телекомуникација,
а из општинског буџета је за
те намене издвојено 750.000
динара.
У оквиру прве фазе радо
ва, изграђена је стаза у дужи
ни од 510 метара и ширине
2,5 метара, а део изграђене
стазе поплочан је бехато
ном, док је остатак прекри
вен малч подлогом. Пово
дом завршетка прве фазе
радова, излетиште Липовача
посетили су прошле неде
ље, директорка Туристичке
организације Шид Кристина
Радосављевић и председник
СО Шид Велимир Раниса
вљевић.
– Покушавамо да врати
мо стари сјај нашег омиље
ног излетишта где се Шиђа
ни често окупљају. Општина
Шид је ставила акценат на
његово уређење и захва

Представници шидске општине у обиласку радова

љујем се Министарству за
телекомуникације, туризма
и телекомуникација за сред
ства која су нам одобрили
за овај пројекат, истакао је
Ранисављевић.
Стазу здравља користиће
како излетници тако и спор
тисти, а опремљена је тако
да буде прилагођена свим
узрастима.
– Предвиђено је да ста
за буде додатни туристички

садржај за све оне посетио
це који дођу у нашу општину
и одлуче да викенде прове
ду овде. Али пре свега ова
стаза је предвиђена за наше
локално становништво како
би они могли да уживају и да
се рекреирају. Желели смо
за њих да направимо једну
модерну стазу. Малч се сма
тра за једну од најбољих под
лога за трчање јер не опте
рећује зглобове, тако да сви

они који желе да се рекреи
рају и да уживају у природи,
могу сада да дођу на Липо
вачу и овде проведу цео дан,
истакла је Кристина Радоса
вљевић.
У другој фази изградње
стаза ће бити проширена,
а очекивања су да ће бити
један од најлепших спортско
рекреативних центара у окви
ру Националног парка Фру
шка гора.
М. Н.

ТАДАШИ НАГАЈИ У ПОСЕТИ ОШ „СВЕТИ САВА“

Пријатељство са школом из Јапана

У

петак, 4. маја, Основну школу „Све
ти Сава“ у Сремској Митровици
посетио је бивши амбасадор Јапа
на у Србији Тадаши Нагаји. Ова посета
знак је успешне сарадње и пријатељства
између Основне школе „Свети Сава“ у
Сремској Митровици и Основне школе
„Саба“ из града Хофу у Јапану. Том при
ликом организован је свечани пријем у

школи „Свети Сава“, а ученици су својим
перформансима поздравили и забавили
свог госта.
Господин Нагаји прошле године је са
градоначелником града Хофу посетио
Сремску Митровицу и ОШ „Свети Сава“,
и том приликом иницирао поменуто при
јатељство. Како каже, одушевљен је при
јемом који му је приређен и нада се да

је ово само почетак једне дуге и лепе
сарадње и пријатељства. Према њего
вим речима, склапање оваквих прија
тељстава пре свега је важно због стица
ња нових искустава и културне размене.
Примера ради, у школи „Саба“ у Јапану,
ученици уче српски језик, уче о српској
култури, а имају прилику и да једу тради
ционална српска јела.
Директорица ОШ „Свети Сава“ Драга
на Сретеновић изјавила је да јој је вели
ка част и задовољство што је ова шко
ла успела да угости његову екселенцију
и припреми пригодан програм у његову
част.
На пријему су присуствовали и начел
ник Градске управе за образовање, кул
туру, спорт и омладину Илија Недић,
заменица градоначелника Светлана
Миловановић, као и председник Скуп
штине Града Сремска Митровица Томи
слав Јанковић, који је изјавио да је госпо
дин Нагаји велики пријатељ наше земље
и да се 16 година, колико је био амба
садор у Србији, непрестано залагао за
сарадњу Србије и Јапана. Према њего
вим речима, сарадња између ове две
школе је још један мост пријатељства
између два народа.
Н. Милошевић
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ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ“

Више од пола века традиције
успешног образовања
Један од
најзапаженијих и,
можда,
најперспективнијих
смерова у школи
је и смер
финансијског
администратора.
На овом смеру
ученици још у току
средњошколског
образовања стичу
бројна практична
знања из области
предузетништва и
организације
бизниса и на тај
начин одмах након
средње школе
бивају спремни
на рад

Е

кономска школа „9.
мај“ у Сремској Митро
вици 9. маја ове годи
не прославља свој 59.
рођендан, као и дан школе.
Том приликом, посетили
смо ову образовну устано
ву, која већ више од пола
века младе и перспективне

Новица Новаковић

људе изводи на прави пут.
Да ова школа сваке годи
не открива све више младих
са великим потенцијалом у
разл ич ит им
облас тим а
потврдио нам је и директор
школе Новица Новаковић.
– Пре свега бих желео
нешто да испричам о успе

сима наше школе и наших
ученика. Између претходног
и овог рођендана, како
волимо да кажемо, имали
смо успешну годину. Освоји
ли смо девет Светосавских
награда, из социол огије,
права, једну екипно и три
појединачно, две из спорта
и једну из књижевности.
Ове године имамо и једног
кувара, који је на два такми
чења освојио бронзану
медаљу, а на такмичењу у
Будви је недавно освојио
злато. Учествовали смо на
сајму виртуалних предузећа
где смо освојили награде за
документацију и најбољи
каталог. Оно што је круна
нашег рада, прошле године
смо били републички прва
ци у симулацији судског
процеса – рекао је Новица и
додао да је школа 12 година
за редом била најбоља
сремска школа у спорту.
Према његовим речима,
ученици ове школе редовно
учествују на такмичењима
из свих области које су у њој
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заступљене, а сваки пут се
неко врати са једном од
прве три награде.
Када је реч о условима
рада, сваке године се ради
на побољшању школске
инфраструктуре и уређењу
простора за рад. С обзиром
на то да је школа стара, ови
радови се споро одвијају,
али је побољшање ентери
јера, што је најважније за
услове у којима се учи, очи
гледно.
– У складу са финансиј
ским могућностима улаже
мо пре свега у унутрашњост
школе. Претходне године
смо реновирали пет учиони
ца, које су сада мултимеди
јалне, са савременом техни
ком и технологијом. Сређен
је добар део ходника, а у

Михајло Исаковић

још три учионице су урађе
ни нови подови. Крајем про
шле године вршили смо
санацију грејања у фискул
турној сали, у чему нам је
помогла локална самоупра
ва. Све остало смо урадили
из сопствених средстава.
После дугог низа година
урадили смо и савремени
кабинет за угоститељство –
рекао је директор и додао
да се у школи планира
укључење у пројекат елек
тронског дневника и да се
очекује техничка опремље
ност за овај пројекат до 1.
септембра.
Како директор наводи,
прошле године је отворено
и уписано шест смерова, а
тако се очекује и ове године.
Из области економије, пра

Душан Урошевић

И овог деветог маја, као
и претходних 58. година,
Економска школа „9. мај“
већ традиционално орга
низоваће свечану акаде
мију у митровачком позо
ришту „Добрица Милути
новић“. Сви присутни том

приликом моћи ће да виде
бројне перформансе у
изведби ученика ове шко
ле. На репертоару ће,
поред рецитовања поезије
и читања литерарних
радова ученик а, бити и
кратки позоришни комади.

ва и администрације у шко
ли функционишу смерови
екон омс ког
техн ич ар а,
финансијског и пословног
администратора, као и
правног техничара, а из
области туризма и угости
тељства угоститељског тех
ничара и кувара. Сви учени
ци су до сада уписивани у
првом уписном кругу, а, пре
ма његовим речима, школу
углавном уписују деца која
су бољи ученици, како у гра
ду тако и у околини.
С обзиром на то да се
данашња економија све
више окреће сектору услуга,
у овој школи се посебна
пажња придаје смеру кувара
и угоститеља. Овде се већ
годинама школују врхунски
кувари и угоститељи, а томе
у прилог говоре како успеси
ученик а, тако и њихова
мотивисаност за рад.
Михајло Исаковић, будући
кувар, који је учествовао на
међународном такмичењу
одржаном у Црној Гори у
Будви, освојио је злато.
– На такмичењу је уче
ствовало око 40 такмичара
из 12 земаља. Било је изу
зетно напорно и тешко, а
жири је био изузетно ригоро
зан. Хтео бих да нагласим
да ако неко жели да се так
мичи мора да има велику
подршку своје породице,
посебно због чињенице да
су оваква такмичења изузет
но скупа. На овом такмиче

њу сам наступао испред
Кулинарске репрезентације
Србије, а поред мене било
је још наших репрезентати
ваца који су освојили сребр
не и бронзане медаље –
изјавио је Михајло и додао
да је битно да млади упишу
смер који желе и да је у шко
ловању по питању кулинар
ства најбитнија љубав и да
је на тај начин успех зага
рантован.
Михајлов друг из разреда,
Душан Урошевић из Марти
наца изјавио је да је од
четвртог разреда основне
школе одлучио да упише
овај смер.
– Веома дуго гајим љубав
према кулинарству. Већ дуго
сам кувао у кући, пошто сам
одрастао са ћалетом. Игром
случајева уписао сам смер
угоститеља, али сам се ипак
пребацио за кувара. Био сам
веома мотивисан да учим, а
и пракса ми је ишла од руке.
У почетним годинама смо
учил и
да
прип рем ам о
састојке за кување, а после
се већ види ко је талентован
и послодавци после то пре
познају. Мислим да овај
смер има перспективу и да у
будућности може да се нађе
пристојан посао чак и са
средњом школом. Многи су
на тај начин обишли свет, а
уколико се настави са шко
ловањем може заиста дале
ко да се догура – рекао је
Душан.
Угоститељски техничари
такође у овој школи стичу
врло квалитетну обуку. Шко
ла сарађује са бројним уго
ститељским локалима у гра
ду и ученици на овај начин
стичу врло важна практична
знања, а притом за свој рад
бивају и новчано награђени.
Што се тиче права, као
што је већ речено, ученици
Економске школе „9. мај“
такође постижу запажене
резултате. На овогодишњој
симулацији судског процеса
екипа школе освојила је тре
ће место, а Немања Иванко

Немања Иванковић
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вић, ученик четврте године
правног смера у појединач
ном такмичењу је освојио
прво место.
– Било нас је шесторо у
екипи и свако је имао своју
улогу. Ја сам био сведок
оштећеног. Пола сата пре
наступа добили смо случај и
у том периоду смо морали
да га решимо и да свако
изнесе свој део улоге. Ту
сам и добио прву награду за
најбољег сведока оштеће
ног. Мислим да нам је ово
такмичење много значило,
јер смо на тај начин теорију
о којој учимо могли да при
менимо. Са једне стране
имамо морал и етику, са
друге стране право, и на тај
начин смо могли да видимо
како наука о праву функцио
нише у правом животу –
изјавио је Немања.
Један од најзапаженијих
и, можда, најперспективни
јих смерова у школи је и
смер финансијског админи
стратора. На овом смеру
ученици још у току средњо
школског образовања стичу
бројна практична знања из
области предузетништва и
организације бизниса и на
тај начин одмах након сред
ње школе бивају спремни на
рад. С тим у вези, разгова
рали смо са неколико учени
ца овог смера.
Јелена Јовичић, ученица
четврте
годин е
смер а
финансијског администра
тора изјавила је да у оквиру
смера функцион
 ише вирту
елна фирма под називом
Мистери. Екипа школе је на
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Јелена Јовичић, Николина Ковачевић и Бојана Марицки

такмичењу из израде бизнис
планова у граду освојила
прво место и пласирала се
на републичко такмичење у
Београду.
Њена другарица из разре
да, Николина Ковачевић,
рекла је да су се за такмиче
ње припремали неколико
месеци.
– Ово је за нас било вели
ко искуство. Имали смо при
лику да се упознамо са тим
како изгледа јавни наступ,
као и да савладамо трему.
Прошле године смо такође
учествовали на сајму вирту
алних предузећа, и испред
нашег предуз ећа Мистери
смо имагинарно продавали
обућу – рекла је Николина.
Нешто више о самом сме
ру рекла нам је и Бојана

Марко Чоњагић, Анабела Јовановић и Тамара Вишњић

Марицки, такође ученица
ФА смера.
– Овај смер важи за један
од најтежих у нашој школи.
Код нас је најзанимљивије
то што имамо финансијскорачуноводствену обуку у
којој је организовано вирту
ално предузеће, где се упо
знајемо са свим пословима
који се иначе обављају у
предузећу. У оквиру смера
имамо и праксу, која креће
од друге године, где одлази
мо у право предузеће и упо
знајемо се са свим послови
ма везаним за економију на
нивоу средње школе – изја
вила је Бојана, која ће, по
свему судећи, бити и ђак
генерације.
У оквиру школе, поред
бројних других секција,

функцион
 ише и новинарска
секција, па смо с тим у вези
разговарали и са неким
њеним члановима. Марко
Чоњагић, будући економски
техничар, бави се поезијом
и пише у оквиру ове секције.
– Новинарска секција
функцион
 ише већ дуги низ
година, а од ове године
функцион
 ише по новом кон
цепту. Пишемо о дешава
њима како у школи тако и у
граду. Бавимо се и култу
ром, занимљивостима о
граду, ђацима који су оства
рили успехе о такмичењима
и слично. Новине под нази
вом Мегафон сваког деветог
у месецу излазе у електрон
ској форми – изјавио је Мар
ко.
Његове колегинице из
секције Анабела Јовановић
и Тамара Вишњић такође
пишу за Мегафон и заједно
уређују рубрику везану за
анализу теорија завере и
митова. До сада су писале о
слетању на Месец, Бит кои
ну и слично, а битно им је
да теме о којима пишу буду
актуелне и занимљиве.
Такође, потребно је напо
менути да у овој школи
постоји још много оваквих
ученика, који својом мотива
цијом и талентима говоре о
светлој будућности нашег
града. Уколико ови млади
људи буду имали прилику
да остану овде и да својим
потенц ијал ом
употп ун е
митровачки културни и еко
номски живот, о Сремској
Митровици могао би се чути
само добар глас у јавности.
Немања Милошевић
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Комплетна адаптација

О

сновна школа „Мили
ца
Стојадиновић
Српкиња“ у Врднику
добила је од владе Србије,
Канцеларије за управља
ње јавним улагањима 21,5
милион за радове на фаса
ди и изолацији, односно за
повећање енергетске ефи
касности школског објекта.
Ови радови су требали да
започну на пролеће, али су
људи из Канцеларије за јав
на улагања, приликом оби
ласка објекта, предложили
да се уради допуна пројект
но техничке документације
како би се зграда комплет
но адаптирала, што ће про
узроковати да радови почну
нешто касније.
– Урађена је јавна набав
ка за израду допуне про
јектно - техничке докумен
тације и израде је у току, а
рок да се допуна уради је
60 дана. Када се то заврши,
ми се надамо да ћемо на
лето почети са санацијом и
адаптацијом ове школе, и то
би били значајни и обимни
радови, нешто слично као
што радимо у ОШ „Доситеј

Школа у Врднику

Обрадовић“ у Иригу. Поред
поменуте енергетске ефи
касности зграде, додатно
ће се радити нови прилаз
школи, кров, санитарни чво
рови… У овој школи пре пар
година радили смо и греја
ње, сада је на пелет, а нада
мо се, када се оконча гаси
фикација наше општине, да
ће све установе прећи да за
грејање користе гас, каже

Стеван Казимировић, пред
седник иришке општине.
Он додаје да ће се тачна
вредност пројекта – која ће
свакако бити знатно виша
од почетних 21,5 милиона
динара – знати када се ком
плетира потребна докумен
тација.
– Радови свакако крећу
ове године, нешто касни
је него да смо само радили

ИРИГ

енергетску ефикасност. Ја
се надам да ћемо до краја
ове године имати комплетно
реновиране све наше пред
школске установе и школе,
са радовима по обиму и ква
литету какви нису рађени
у протеклих пет деценија,
каже Стеван Казимировић.
Рецимо још да у врднич
кој школи у овој години има
укупно 232 ученика. С. Џ.

У току радови на поправци коловоза

З

а текуће одржавање путне
инфраструктуре у иришкој
општини је у буџету за ову
годину опредељено 12 милиона
динара.
– Путеви који су у нашој над
лежности су у релативно добро
стању и тренутно се раде теку
ће поправке коловоза по улица
ма јер се оштећења увек јављају
после зимског периода. Најкри
тичније нам је било, и то смо
прво санирали, ударне рупе на
путу од Павловаца до Врдника.
Поправљени су и коловози у
Иригу, а у току су радови у Врд
нику, каже председник иришке
општине Стеван Казимировић.
Он додаје да се тренутно
ради пројектна документација
за санацију пута од Јазак воде
до мале Ремете, што је донаци
ја кућe „Атос фруктум“ из Мале
Ремете и компаније „Деурић“.
– Реч је о вредности од око
два милиона динара, а доку
ментација би требало да се
заврши за месец дана. Када се
она заврши, одмах ћемо конку

рисати за средства и очекујемо
да ћемо већ на јесен моћи да
радимо санацију тог пута, исти
че председник Казимировић.
Сви ови радови су у надле
жности иришког ЈП „Комуна
лац“ чији директор Александар
Манојловић истиче да су радо
ви на делу пута од Јазак воде до
Мале Ремете завршени и то се
ради, мада се очекује комплет
на санација тог дела пута када
се заврши документација и кон
курише за средства.
– Тренутно изводимо радо
ве у Ривици и очекујемо да ће
бити завршени за неколико
дана. Крпили смо ударне рупе у
Шатринцима и Добродолу, као и
у Врднику. С обзиром да у Врд
нику има доста посла, од среди
не маја настављамо са поправ
ком коловоза у овом месту.
Ускоро се завршава и тендер за
пут Врдник – Јазак за шта смо
од Покрајине добили 20 милио
на динара, каже за наше новине
Александар Манојловић.

С. Џ.

Радови у Врднику
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Саветовалиште за младе

С

а циљем пружања
помоћи и додатне
подршке деци и мла
дима под ризиком, пећинач
ки Центар за социјални рад
покренуо је пројекат Саве
товалишта за децу и мла
де, за који је ова установа
добила средства на конкур
су Покрајинског секретари
јата за социјалну политику,
демографију и равноправ
ност полова.
Према речима директори
це Центра Биљане Јовичић,
Саветовалиште је почело
са радом 1. маја, а са децом
којој је помоћ потребна
наредних 5 месеци радиће
радници ове установе два
пута недељно, понедељ
ком и петком од 15 часова.
У питању је психосоцијал
на подршка, саветовање на
плану превенције асоцијал
ног и сваког ризичног пона
шања код младих, као што
је напуштање школе, мало

Биљана Јовичић

летнички бракови, вршење
кривичних дела и прекрша
ја, вршњачког насиља, кон
зумирање
психоактивних
супстанци.
– Свакако да желимо да
својим радом али и овим
пројектом смањимо број
корисника услуга Центра за
социјални рад међу мало

БОИЛА КУП

Више од тоне
рибе за 24 часа

летном и младом популаци
јом, а постоје и деца којој је
потребна додатна подршка.
Ми смо увек током свако
дневног рада процењива
ли којој деци је потребно
посветити више времена,
те је овај пројекат идеална
прилика да се тој деци пру
жи помоћ, за сада два пута

недељно, а ако буде потре
бе и више. Радићемо и са
децом која пролазе насиље
у породици као и са децом
из бракоразводних споро
ва, јер таква деца су увек
индиректне жртве – рекла
је Јовичићева.
Директорка Центра се,
такође, осврнула на зна
чај пројекта јер се очекује
да овакав рад са децом и
младима доведе до смање
ња поврата и броја кривич
них дела и прекршаја, као и
проблематичних понашања
у школи код деце и мла
дих у пећиначкој општини.
Циљна група пројекта су
деца и млади од 11 до 26
година која су корисници
или чије су породице кори
сници услуга ове установе,
а уколико нису потребно је
само да дођу у пећиначки
Центар за социјални рад
или позову број телефона
436 028.

ШИМАНОВЦИ

Сајам запошљавања

На првом Боила купу, одржаном
28. и 29. априла на језеру „Сремска
оаза“ у Суботишту, оборен је рекорд
језера у укупној количини упецане
рибе. Осам трочланих екипа је за 24
часа, колико је такмичење трајало,
упецало укупно 352 примерка шара
на укупне тежине 1.131,262 килогра
ма.

Након 24 часа пецања, од 17.00
часова 28. априла до 17. часова 29.
априла, најбољи резултат је оства
рио тим Гвоздена паприка који је уло
вио 72 примерк а укупне тежине
223,910 килограма. Друго место је
заузео тим Јанко и Жиле са 60 уло
вљених примерак а укупне тежине
190,613 килограма, а треће место је
припало тиму Шимановачки шор који
је уловио 47 примерака укупне тежи
не 151,455 килограма.
Прву рибу на такмичењу је упецала
победничк а екипа тима Гвоздена
паприка, највећи појединачни улов,
тежак 9,680 килограма, имао је тим
Курјачки, а најмањег шарана је упе
цао тим Јанко и Жиле, тешког свега
1,095 килограма.

О

пштина Пећинци и Национална
служба за запошљавање Филија
ла Сремска Митровица организу
ју четврти Сајам запошљавања у петак,
11. маја, од 11.00 до 13.00 часова, у сали
хотела „Европа“, ул. Војводе Вука бб у
Шимановцима. До сада је своје учешће
потврдило 15 компанија које имају потре
бу за новим кадровима, а очекује се да
ће на сајму око 25 предузећа и компани
ја које послују на територији пећиначке
општине на својим штандовима предста

вити потребу за радницима, што је добра
прилика за незапослене да се на једном
месту упознају са целокупном понудом
слободних радних места и да одмах и
конкуришу за места за која су заинтере
совани.
Пећиначка локална самоуправа ће
организовати бесплатан превоз за неза
послена лица са територије општине
Пећинци, која су заинтересована за уче
шће на Сајму, а нису у могућности да
обезбеде сопствени превоз.
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ДОЊИ ТОВАРНИК

Годишњи концерт Извора

Ф

олклорно
друштво
„Извор Доњи Товар
ник“ се на Годишњем
концерту, одржаном 29. апри
ла пред препуном спортском
халом у Доњем Товарни
ку, представило публици са
осам кореографија – играма
из Шумадије, југоисточне и
централне Србије, Влашким
играма, играма из Мачве,
играма из Баната, играма из
Лесковачке Мораве и играма
из Врањског поља, под буд
ним оком уметничких руко
водилаца Извора Данијеле и
Владимира Барнак.
Публика је наступе мла
дих фолклораша наградила
громогласним аплаузима, а
Владимир Барнак каже да су
играчи Извора за само три
године, колико ово друштво
постоји, направили огроман
напредак.
– Пред њих смо ставили
један врло амбициозан зада
так, да одиграју целовечер
њи концерт самостално и
они су у томе успели. У овом
тренутку имају десет корео
графија у ногама и могу сами
да одиграју сат и по концер
та, што је за некога ко је
почео да игра пре само три
године изузетан напредак.
Мислим да они још увек нису
свесни колико су у ствари
напредовали и шта све могу
– рекао нам је Владимир.
На почетку концерта пред

седник Управног одбора
Фолклорног друштва „Извор
Доњи
Товарник“
Милан
Алексић уручио је захвални
це онима који су у протекле
три године највише помага
ли рад друштва: Општини
Пећинци, Културном центру
Пећинци, предузећу Луки
комерц, Ловачком друштву
Доњи Товарник, Удружењу
жена „Сунчев цвет“ из Доњег
Товарника, Ловачком дру
штву Брестач, Месној зајед
ници Брестач и основним
школама „Слободан Бајић
Паја“ Пећинци и „Душан
Јерковић Уча“ Шиманов
ци, а посебна захвалност је

упућена родитељима мла
дих играча на подршци и
разумевању.
Захвалницу
у име пећиначке локалне
самоуправе примио је заме
ник председника општине
Пећинци Зоран Војкић.
Специјални гости на кон
церту били су чланови
Ансамбла народних игара
„Хајдук Станко“ из Шапца,
на челу са уметничким руко
водиоцем Биљаном Рељић,
који су се публици у Доњем
Товарнику
представили
играма из Мачве, играма
из Македоније и играма са
Косова.
„Извор Доњи Товарник“

тренутно окупља око сто
чланова из осам насеља
пећиначке општине – Доњег
Товарника, Огара, Обрежа,
Брестача, Суботишта, Прхо
ва, Сремских Михаљеваца
и Карловчића, а недавно им
је, као потврда квалитета,
стигао и позив за учешће на
Међународном фестивалу
фолклора дечјих и омладин
ских група у Черноморецу у
Бугарској, где ће наступити
крајем јуна као једини пред
ставници Србије, заједно са
ансамблима из Мађарске,
Грчке, Македоније, Бугарске,
Украјине, Републике Српске
и других земаља.

ПРВИ ДАНИ ЗМАЈЕВА

Сећање на Вука Гргуревића Бранковића

У част легендарног Змаја Огњеног
Вука, деспота, ратника, владара, и
можда последњег правог средњове
ковног витеза српске традиције, ове
године ће у Купинову први пут бити
одржана манифестација „Купиник –
Дани змајева“ у суботу, 26. маја, од
13.00 часова. Манифестацију, која за
циљ има да очува сећање на Змаја
Огњеног Вука и на све витезове срп
ске прошлости, организује Удружење
„Зелени поглед“ из Купинова, покрови
тељ је пећиначка локална самоупра
ва, а партнер туристичка организација
општине Пећинци.
Манифестација, која ће бити састав
ни део обележавања Дана општине
Пећинци, биће одржана на простору
око тврђаве Купиник, цркве Светог
Луке и Етно куће у Купинову, а по
речима председника „Зеленог погле

да“ Перице Одобашића, жеља органи
затора је да се шира јавност упозна са
периодом средњег века, витешком
културом и традицијом, са појмом
„змаја“ и „змајевитог јунака“, и вите
шким редом змаја. Наравно, све у
циљу даље промоције и популариза
ције Купиника као последње престо
нице српске средњовековне државе.

– Срж програма биће витешке игре,
излож ба средњовек овног оружја,
средњовековни базар и трпеза и кон
церт духовне музике, а посебну драж
догађају даће чланови витешког удру
жења „Бели орлови“, који ће опре
мљени средњовековним оклопима и
оружјем илустровати витешке борбе.
Такође, организовање неколико ради
оница: калиграфије (уметност лепог
писања) и ковања, као и радионице
стреличарства, на атрактиван и интер
активан начин посетиоцима ће доча
рати лепоту старих заната и вештина
– каже Одобашић.
Српски деспот Вук Гргуревић Бран
ковић, у народу запамћен као Змај
Огњени Вук, био је припадник вите
шког реда змаја, а столовао је у Купи
нику, где је и преминуо пре 533 годи
не.
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ЧАРОБНИ ТИГАЊ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Палачинци за све укусе

Весна Милошевић

И

ако је након велике
смене власти 2000.
године, током транзи
ционих година, жртвован и
стављен испред закатанче
не капије фабрике или пред
узећа немали број радника,
ревносно се „слави“ 1. мај
као да у Србији запосленост
цвета и као да се на сваком
кораку нешто ради и гради.
Изван зоне доктрине, дог
матике и демагогије међу
запосленима у јавним преду
зећима, који врло радо сла
ве 1. мај, неки други људи,
који желе и умеју да се само
запосле не чекајући да се
остваре предизборна обећа
ња, изабрали су очигледно
тежи пут, па га нешто баш и
не славе.
Весна и Младен Милоше
вић из Сремске Митровице,
освојили су срца својих
суграђана палачинк ама из
чаробног „Тигања“. Они има
ју двоје деце Марину и Мар
ка, свршене студенте који су
некако успели да се запосле.
– На идеју нашег сина који
је обожавалац палачинки
отворили смо „Тигањ“. Оду
шевио се једном чувеном
палачинкарницом у Београ
ду и покренуо је причу у том
смеру, а ми нисмо имали
нити један разлог да се не
опробамо. Од сина смо
добили признање да по ква

литету стојимо раме уз раме
са престоницом. С љубављу
ово радимо супруг и ја, а нај
веће признање су нам наши
задовољни и сити гости –
рекла је Весна Милошевић.
Чувена палачинкарница је
отворена пред почетак теку
ће школске године, а налази
се у Доситејевој, једној од
најлепших улица у центру
града. Како је сваки поду
хват ове врсте све само не
једноставан, без могућности
да запосле још неког.
– Прошле године, 1. сеп
темб ра
отвор ил и
смо
„Тигањ“, јер смо решили да
својој деци оставимо овај
посао као макар основни
извор прихода. У овом послу

нема нарочите зараде, може
да се заради за породицу,
али преко тога је заиста
немогуће у овом тренутку.
Како су деца пронашла
послове и усталила се, тако
смо решили да прекинемо
овај посао, јер ја сама не
могу да све да урадим, а
средстава нема довољно да
запослим још неког, иако би
то волела, што би био и
добар разлог да са овим
наставимо – објашњава
Весна.
Милошевићи су одлучили
да предају „Тигањ“ у руке
неком коме је стало да
настави по старом, односно
да квалитет остане оно што
ову палачинк арницу чини

„Срећник“
транзиције
– Супруга ми је у пензији,
а ја је нисам дочекао. Као
Матрозово дете, након 23
године рада, постао сам,
што се каже, „срећник у
транзицији“ и наравно, већ
15 година сам без посла.
Радио сам на контролној
табли у срцу фабрике.
Међутим, од те приче нема
ништа, све је то познато,
каже Младен Милошевић.

Младен Милошевић

омиљеним местом међу
школарцима и љубитеља
палачинки.
– Без обзира на то што ми
овде престајемо, и то управо
сад од 1. маја, „Тигањ“ наста
вља, а једна фина госпођа,
која има три ћерке, настави
ће и надамо се одржати ква
литет какав смо ми задали.
Верујем да ће уз своје ћерке
она успети да мало боље
распореди радно време. Ми
смо људи који немају шта да
крију, па смо будућој власни
ци показали и објаснили све
у вези са начином рада, а
њена воља би требало да
буде довољна да се ово
настави и да „Тигањ“ остане
митровачка палачинкарница
број један.
„Тигањ“ није само најбоља
палачинкарница у граду, већ
једно од мирнијих места, где
се уз добру храну може завр
шити још понек а обавеза,
попут припреме за некакав
досадан и непотребан кон
тролни задатак. Важно је да
ово место није од оних које
малол етн иц им а
прод аје
алкохол, па зато и није на
ценовнику. „Тигањ“ је на неки
начин друга кућа средњо
школцима и није чудо што су
Весна и Младен све време
држали добеспрекорне хиги
јене и пријатне атмосфере.
А. Ћосић
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Део породице Риков

НОВИ КАРЛОВЦИ: НОВИ ДОМ ЗА ПОРОДИЦУ РИКОВ

Урал заменили равним Сремом

Т

ешко да су Руси Татјана и Артур
Риков пре само седам година
и сањали да ће живот да их из
Јекатеринбурга доведе у Нове Карлов
це, сремачко село удаљено читавих
4.500 километара од њихове постојби
не. Нови дом свили су надомак Инђије
и ту полако изводе на пут своје седмо
ро деце.
Што је још интересантније, истим
стопама кренуло је још њихових
земљака који су им сада комшије.
Признају, готово одмах, да им је
Јекатеринбург у планинском ланцу
Урала остао у срцу, али да им је нови
дом Србија. Заволели су Срем, његову
равницу, традицију, и уживају у прија
тељствима која свакодневно склапају
и упознају лепоте ове земље.
У Средњој улици, у старој швапској
кући, свила је гнездо породица Риков.
Из великог дворишта, које краси тек
процветало дрвеће, сеоску тишину
разбија петнаес тогодишњи Јан. Он са
својим другаром из села мајсторише
око бицикла.
– Зато смо се и одлучили да дође
мо управо овде, због великог просто
ра, зеленила, без велике фреквенције
саобраћаја, чистог ваздуха – почиње
причу Татјана, која је по струци пси
холог али се снашла тако што предаје
приватно часове руског језика.
Ускршње празнике прославили су
без главе куће. Отац Артур, који се
бави музиком, из далеке Русије врати
ће се у мају. Његов оркестар и заказа

ни наступи морали су накратко да га
одвоје од породице.
Како каже Татјана, деца су им главна
преокупација, као и жеља да постану
прави људи.
Најстарија је Павлина (19), која
завршава Карловачку гимназију, затим
Илија (17), која је трећа година средње
школе у Инђији, па Стефани (16), прва
година Карловачке гимназије. Петна
естогодишњи близанци Ева и Јан иду
у осми разред, Луција (13) је седми,
а најмлађа је Христијана (12) која је
шести разред основне школе.
Татјана нас враћа на причу о зајед
ничким почецима новог живота:
– Превалили смо 4.500 километа
ра да бисмо први пут посетили Срби
ју 2009. године, и то као туристи. Већ

Овде све успева
Татјана каже да им није било тешко
да се прилагоде на нову средину и
нови живот.
– Клима је много топлија него код
нас. Овде све успева, воће, поврће...
све може да се има надохват руке,
можете да се бавите разним посло
вима. У Јекатеринбургу смо живели у
стану и онда када као породица са
пуно деце дођете у овакве услове,
нема ништа идеалније – тврди Татја
на, која је у родном месту радила као
педагог у једној школи.

тада смо се заљубили у лепоте ваше
земље, и почели да размишљамо да
заувек напустимо хладни Урал.
Од севера до југа Србије, Татјана
и Артур тражили су место где ће са
децом свити ново гнездо. А онда су
сасвим случајно дошли у Нове Кар
ловце.
– Нисмо хтели насеље које има реку,
јер нас је било страх због деце, која
су тада била веома мала. Међутим,
у како које место бисмо дошли и рас
питивали се за куповину куће, власни
ци би почели да подижу цене. А, онда
смо по препоруци пријатеља чули да
се у Новим Карловцима продаје кућа
по приступачној цени. Кад смо видели
велико двориште одмах смо приста
ли – присећа се Татјана, додајући да
су већ следеће године сви спаковали
кофере и стигли на нову адресу.
Одмах након доласка у Нове Кар
ловце, доселила се и Артурова мајка
Наталија, од које их у селу раздваја
башта. Лепоте Срема заволела је и
породица Свешников, са троје деце,
која се овде доселила по препоруци
породице Риков.
– Лако смо се овде уклопили, људи
су дивни и много су нам помогли. Ми
разумемо да они немају много сло
бодног времена, јер се углавном баве
пољопривредом, и од јутра до мрака
су на њивама. Али кад дозволе вре
менски услови и време, радо се посе
ћујемо – прича Татјана.
С. Костић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“

Фестивал пијанизма

Милда Кузминац

М

узичка школа „Петар
Кранчевић“ је ове
године у сарадњи
са
удружењем
„Кранче
вић“ организовала „Фести
вал пијанизма“ у Сремској
Митровици под покровитељ
ством Покрајинског секрета
ријата за образовање и кул
туру, као и Градске управе за
образовање, културу, спорт и
омладину из Сремске Митро
вице. Овај фестивал који ће
се одржати од 10 до 13. маја
окупља бројне пијанисте
како из земље тако и из ино
странства. Сврха овог такми
чења је да се деца ослободе
и науче да јавно наступају
као и то да се размени иску
ство са осталом децом али
и стекну нова пријатељства.
Директор овог фестивала је
професорица Милда Кузми
нац, док је уметнички дирек
тор Душанка Гавриловић.
Овим поводом разговарали
смо са професорицом кла

Тамара Миловановић

вира и директорицом фести
вала Милдом Кузминац.
Она нам је објаснила како
фестивал функционише, ко
ће учествовати и колико овај
фестивал значи деци као и
граду Сремска Митровица.
- Ово је пети међународни
фестивал пијанизма, претхо
дила су му четири. Први је
одржан 2011. године са 106
учесника, а касније током
даљег одржавања фестива
ла смо постигли да имамо
око 210 учесника из 30 гра
дова из земље и иностран
ства. Настала је мала пауза,
али ево сада се оржава пети
фестивал пијанизма. Дола
зи нам 140 учесника из пет
држава. Поред Србије ту је и
Босна, Хрватска, Црна гора,
Бугарска. Из 29 школа и
установа као и из многих гра
дова као што су Шабац, Бео
град, Сомбор, Рума, Шид,
Брчко, Бања Лука, Сарајево
и многи други. Ово је јед

Атмосфера са прошлих фестивала

на лепа манифестација која
окупља и приближава уче
нике ономе што раде и воле.
Поред тога окупља и педаго
ге где сви ми размењујемо
своја искуства и покушавамо
да подигнемо ниво пијани
стичког свирања како локал
ног тако и у земљи и широм
подручија. Фестивал ће бити
отворен наступом госта из
Бања Луке пијанисте и маги
стара Арсенија Чаргића који
ће у четвртак одржати кон
церт у Галерији након чега
ће почети такмичарски дани
петком, суботом и неде
љом. Биће пуно такмичара
тако да ће жири имати пуне
руке посла и биће им врло
тешко да одреде лауреате
и носиоц
 е свих тих награда.
Фестиваћ ће бити одржан на
де локације петак и недеља
у просторијама школе а у
суботу ће бити у митровачкој
Галерији. Последњег дана
фестивала
одржаће
се

Николина Ћулафић

завршни концерт на коме
ће
наступити
лауреати
фестивала – каже Милда
Кузминац
Она додаје да је поред
такмичарског дела програ
ма музичка школа припре
мила и радион
 ице. Ученици
средње музичке школе су
припремили два предавања
заједно са својим професо
рима која ће одржати стари
јим учесницима. Поред овога
средњошколци су припреми
ли и радион
 ицу за најмлађе
учеснике где их поред ради
онице чека и клавир штимер
који ће их обрадовати са
игрицом склапња и раскла
пања клавира.
– У договору са туритич
ком организацијом Града
смо организовали обила
зак Сремске Митровице јер
поред професора на фести
вал дођу родитељи и пра
тиоц
 и тако да желимо да
покажемо наш град. Поде
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лићемо дипломе за сваку
категорију, и обрадоваће
мо све учеснике са малим
и пригодним поклончићима.
Ја се још једном захваљу
јем свима који су помогли да
се то организује а пре свега
Покрајинском секретаријату
и Градској управи. Желимо
да ово не буде само такми
чарски део већ да деца која
учествују понесу лепе успо
мене са фестивала и да оду
сви са осмехом из овог града
– рекла је Милда Кузминац.
Она наглашава да је циљ
свирања и учења неког
инструмента да деца пред
ставе оно што у њима та
музика побуђује и покушају
да у слушаоцима пробуде
неке емоције, и додаје да је
циљ овог фестивала не само
такмичење већ и да учесни
ци као и педагози кроз так
мичење упознају друге и раз
мене искуства.
Млада учесница фести
вала Тамара Миловановић
која похађа трећи разред у
Музичкој школи „Петар Кран
чевић“ не крије одушевље
ње што ће учествовати на
предстојећем фестивалу и
нада се неком пласману.
- Први пут учествујем на
овом фестивалу. Очекујем
да ћу бити добра и да ћу
заузети неко место. Свирам
две композиције а учешће на
фестивалу ми значи да бих
показала шта умем и колико
знам јер уживам у свирању
клавира – рекла је Тамара
Миловановић
Још једна учесница фести
вала Николина Ћулафић
која иде у четврти разред
музичке школе „Петар Кран
чевић“ се такође радује уче
шћу на фестивалу.
- Ово ми је први пут да уче
ствујем на овом фестивалу.
Очекујем да ћу добро одсви
рати али важно је учествова
ти. Свирам три композиције.
Пуно ми значи учешће на
овом фестивалу зато што ће
ми помоћи да развијам своје
знање, и упознаћу се са мно
гим учесницима. Мислим да
сам се добро припремила и
срећна сам што ћу учество
вати на овом фестивалу –
рекла је Николина Ћулафић
Музика је одувек била нит
која је спајала разне људе,
државе, градове те се нада
мо да ће и овог пута тале
нат који ова деца поседују
презентовати митровчанима
кроз једну лепу музичку при
чу.


Андреа Димић
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Брак из задовољства

Водећи читаоца кроз причу, Желун разбија сексуалне табуе,
приказује карактер, у једну руку прикривених, сексуалних слобо
да у северозападној Африци и упознаје га са културним аспекти
ма мушко-женских односа овог мултикултурног поднебља

У

оквиру акције „Књига
недеље“ у митровачкој
библиотеци „Глигорије
Возаровић“, љубитељи књи
ге овај пут се сусрећу са
новим насловом. Реч је о
роману „Брак из задовољ
ства“ марок анског аутора
Тахара Бен Желуна.
Аутор овог, на први поглед
љубавног романа, уводи
читаоца у нама слабо познат
и далек свет и упознаје га са
неком другом културом и
обичајима. Радња романа
смештена је у педесете
године прошлог века у
Мароку. Како исламски оби
чаји налажу, путници који
одсуствују од куће, а притом
желе себи да приуш
 те заба
ву са особом женског пола, у
могућности су, из моралних
разлога, да склопе такозва
ни „брак из задовољства“,
прив рем ен ог
карактер а.
Такав брак склопио је и
главни јунак романа, трго
вац Амир из града Феса. На
свом путовању, заљубљује
се у лепу црнкињу Набу,
припадницу народа Пел.
Водећи читаоца кроз при
чу, Желун разбија сексуалне
табуе, приказује карактер, у
једну руку прикривених, сек
суалних слобода у северо
западној Африци и упознаје
га са културним аспектима

мушко-женских односа овог
мултикултурног поднебља.
Кроз судар двеју култура,
аутор детаљно дочарава
начин живота у Мароку.
Иако наизглед љубавни,
овај роман пре свега има
свој социјални карактер.
Желун, заправо, кроз приказ
живота неколик о актера,
указује на бројне друштвене
проблеме заступљене у
Мароку. Првенствено акце
нат је стављен на проблем
расизма. Кроз мржњу Ами
рове беле жене, и бројних
других белаца из Феса пре
ма Набу, аутор нас води
крос свет ксенофобије, нео
сноване мржње и енормне
нетолеранције.
Поред тога, радња романа
не завршава се у прошлом
веку. Кроз животе синова
близанаца Амира и Набу,
једног црног, а другог белог,
Желун указује на постојање
помен утог проблем а и
данас. Радња се у једном
тренутку пребацује у 2010.
годину, а различити животни
путеви два брата близанца,
различити на основу боје
коже, воде нас кроз маро
кански свет данас и чврсту
утемељеност расизма не
само у мароканској култури,
већ и у државним институ
цијама.
Н. Милошевић

О писцу

Тахар Бен Желун маро
кански је писац, францу
ског образовања и израза.
Доктор је у области психо
логије, а, поред тога, бави
се и филозофијом. У сво
јим делима неретко се
залаже за једнакост људ
ских права, а посебан
осврт видљив је у пропаги
рању борбе против раси
зма. Витез је Легије части
и члан Академије Гонкур.
Живи и ствара у Паризу,
а поред овог дела запажен
је и по романима Света
ноћ, Француско госто
примс тво,
Дете
од
песка...
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СТАРИ ЗАНАТИ

Пола века искуства
митровачког сајџије

У

улицама нашег града,
некада се на сваком
ћошку налазила бар
једна занатска радња. Било
је овде лицидера, обућара,
кројача, стаклара, ћурчија и
других, а од свих њих мало
који занатлија опстао је и
данас. Такав случај био је и
са сајџијама. Уместо њих,
имамо све више продавни
ца сатова који се данас
користе више за праћење
моде и доказивање статуса
него за мерење времена.
Међутим, и даље постоје
они који сатове користе у ту
сврху. Носе их уз себе као
успомене и сентиментално
се за њих везују. Тако ни
занат сајџије није изумро, и
у нашем граду још увек се
могу пронаћи овакви мајсто
ри.
Један од њих је и Миле
Масталовић, власник митр
овачке сајџијнице „Миле и
син“. Готово да нема човека
који је прошао Пушкиновом
улицом према пијаци, а да
није запазио радњу мајстор
Милета. Како каже, љубав
према овом послу гаји дуго,
а овим занатом се бави
готово пола века.
– Ја сам шездесет осме
отишао на занат, 20. маја.
Учио сам занат, радио код
мајстора, а после сам
решио да отворим своју
радњу 1974. године. Може
се рећи да сам у том послу
скоро пола века – каже
Миле.
Према његовим речима,
од овог заната човек се не
може обогатити, али мај
стор Миле је поправљајући
сатове успео да прехрани
своју породицу.
– Не можете се обогатити
али преживите. Заради се
солидна плата. Занатство је
свугде у изумирању, па и
овде, али увек се нађе
нешто да се поправи. Ми
смо једини на овим терени
ма који смо остали да се
бавимо поправком, па људи
углавном долазе код нас.
Највише радимо за колекци
онаре, људе који скупљају
старе сатове. За њих ради
мо највише поправки. Дола

Миле са унуком Николом

зе са стране, из осталих
градова, чак имамо и једног
човек а из Свилајнца. Он
нам пошаље сат брзом
поштом, ми поправимо, вра
тимо... Углавном лепо сара
ђујемо са људима – рекао је
Миле и додао да је овај
занат постао традициона

лан у његовој породици.
Љубав према сатовима и
сајџијском занату је, како
каже, пренео на свог сина, а
затим и на унука. Жеља му
је да његов унук једног дана
постане добар мајстор и да
преузме радњу, као и да
овај занат и даље настави

да се преноси са колена на
колено.
Никол а
Мастал ов ић,
Милетов унук, каже да је
заволео овај посао и да у
њему на дуге стазе ипак
види перспективу.
– Проводио сам време уз
деду, па сам уз њега почео и
да учим. Заволео сам то да
радим и свиђа ми се посао.
Надам се да ћу наставити
овим да се бавим и мислим
да овај посао ипак има
будућност. За сада има
доста поправки, а бавимо се
и продајом сатова, трудимо
се колико можемо – рекао је
Никола, отварајући муште
ријин сат. Он се уз деду уса
вршава, и како каже, битно
је само да се занат добро
изучи, јер, када је човек
добар мајстор муштерије то
препознају и посао добро
иде.
Добар глас далеко се чује,
а то показује и велики број
муштерија који циркулише
Милетовом радњом. За пра
ве мајсторе увек има посла,
а овакви примери уливају
нам наду да ће занатство у
Митровици опстати и у
будућности.
Н. Милошевић
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ПУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Контрола возача и
аутобуса за екскурзије
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САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Дрога у викендици
Припадници Министарства унутрашњих посло
ва у Сремској Митровици ухапсили су Н. Ђ.
(1996) и Д. Р. (1999), због постојања основа сум
ње да су починили кривично дело неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је приликом претреса викендице осум
њиченог Н. Ђ. у дворишту пронашла око пола
килограма марихуане и две дигиталне вагице за
прецизно мерење. Осумњичени су уз кривичну
пријаву приведени надлежном тужилаштву.

Крађа и превара

Наташа Зец

П

рипадници саобраћајне поли
ције Полицијске управе у
Сремској Митровици, у току
маја и јуна ове године, спроводе
интензивне контроле возача и ауто
буса који превозе ђаке на екскурзи
је. Циљ контрола је подизање без
бедности деце у саобраћају на што
виши ниво.
Наташа Зец, директорица Основ
не школе „Трива Витасовић Лебар
ник“ из Лаћарка истакла је да је у
процедури школа извођење настав
них екскурзија којима се највише
радују деца. Наравно, најважнија је
безбедност деце у саобраћају, тако
да се обавезно врше законом про
писане контроле возача и аутобуса
који превозе децу на екскурзије.
Активности полиције се састоје у
контроли возача и контроли технич
ке исправности аутобуса којим се
превозе деца.
Према речима Срђана Јефтића,
командира Саобраћајне полицијске
испоставе за Град Сремска Митро
вица, контрола возача се обавља
увидом у његову возачку дозволу,

Срђан Јефтић

провером да ли је имао довољно
сати и дана одмора пре поласка на
пут. Возач се обавезно алкотестира
због утврђивања присуства алкохо
ла у организму.
Техничк а исправност аутобуса
обавља се увидом у документацију
и визуелним прегледом аутобуса
на лицу места светлосно - сигнал
них уређаја и поседовања прописа
не опреме, као и да ли у њему има
довољно седишта за све ђаке и
наставнике који путују на екскурзи
ју.
Технички преглед аутобуса који
превозе децу не сме бити старији
од пет дана. Табле које означавају
да се њиме превозе деца морају се
налазити и на предњој и на задњој
страни аутобуса, на видном месту.
У случају да возач или аутобус не
испуњавају потребне критеријуме у
погледу исправности, од превозни
ка се захтева замена. Ако се утврди
прекршајна одговорност возача,
према њему се примењују казнене
одредбе Закона о безбедности сао
браћаја.

Заплена марихуане
Припадници Министарства унутра
шњих послова Управе граничне
полиције су на Граничном прелазу
Батровци, на излазу из земље,
запленили око 43 килограма мариху
ане и ухапсили три особе са подручја
АП Косова и Метохије, због постаја
ња основа сумње да су извршили
кривично дело неовлашћена произ
водња и стављање у промет опојних
дрога.

Полиција је дрогу је пронашла у
аутобусу која је била сакривена у
шупљини испред простора за пртљаг,
упакована у четрдесет пакета, укупне
тежине 42 килограма и 800 грама.
Полиција је ухапсила возаче ауто
буса С. М (30), И. М. (63), А. Ф.,(60)
којима је одређено задржавање до
48 часова и они ће, уз кривичну при
јаву, бити приведени Вишем јавном
тужилаштву у Сремској Митровици.

Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици ухапсили су М.
Љ. (1999) због постојања основа сумње да је
извршио кривична дела угрожавање сигурности
и превара.
Он се сумњичи да је из једн продавнице украо
артикале, а након што је оштећена покушала да
разговара са њим и убеди га да врати украдене
ствари, физички ју је напао, упутио јој претње и
потом побегао.
М. Љ. је такође осумњичен да је извршио пре
вару путем сајта “Купујем продајем” на штету
двојице мушкарца из Бујановца и Зајечара, који
ма је након уплаћеног новца уместо договорених
телефона послао дрвене летвице и кутију од
цигарета.
Он је уз кривичну пријаву приведен Основном
јавном тужилаштву у Старој Пазови.

Туча на игралишту
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици ухапсили су Ј. К.
(1997) због постојања основа сумње да је извр
шио кривична дела тешка телесна повреда и
лака телесна повреда.
Осумњичени је на дечијем игралишту у Новој
Пазови, након вербалне расправе, нанео тешке
телесне повреде једном мушкарцу, а потом два
дана касније и лаке повреде другом мушкарцу.
Осумњичени је приведен надлежном тужила
штву.

Пушка и бомбе
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици, по налогу над
лежног тужилаштва, поднели су кривичну прија
ву у редовном поступку против педесетпетогоди
шњег мушкарца, због постојања основа сумње
да је починио кривично дело недозвољено држа
ње оружја и експлозивних материја.
Полиција је приликом претреса стана и других
просторија осумњиченог пронашла и одузела
пушку, ручну бомбу, 187 метака различитог кали
бра, једно зрно без чауре и један противавион
ски метак.

Ухапшен лопов
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици, по налогу над
лежног тужилаштва, поднели су кривичну прија
ву у редовном поступку против шездесеттрого
дишњег мушкарца, због постојања основа сум
ње да је починио пет кривичних дела тешка
крађа.
Сумња се да је од више оштећених украо
седам мобилних телефона, новац, личне ствари
и злато и тиме им нанео штету од око пет мили
она динара.
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ОДЕЋА

Богатство народних ношњи

У

прошлости је у Шиду
и околини постоја
ла српска народна
ношња, женска, мушка и
дечија. Била је богато укра
шена и врло цењена. Код
жена ношња се састојала
од кошуље, сукње, блузе,
оплећка, јелека, кецеље. На
глави се носила џега, а на
ногама шарене чарапе изра
ђене од вуне. Мушкарци су
носили специјалне кошу
ље, чакшире, прслуке, зими
пршњаке, кожухе, шубаре и
опаклије.Кошуље су изра
ђиване за обичне и свеча
не дане као и гаће које су
у већини случајева ношене
у време летњих дана. Ста
рији људи су ово носили и
без панталона. За топлије
и хладније дане на ногама
су имали чарапе или обој
ке, а за рад посебне опанке
као и кломпе од дрвета. Све
се то израђивало у домаћој
радиности у кругу породице
и преношени су са колена на
колено.
У околним местима Шида
биле су врло познате ношње
Хрвата. Посебно у селима
Гибарац, Моровић, Сот. Код
девојачке ношње главна је
била црвена марама, црве
на сукња, бела кецеља, око
врата низ дуката, а на нога
ма зепе везене народним
везом. Одрасле жене су на
глави носиле мараму злата

Сава Шумановић, Русинка у народној ношњи
(Фото: Галерије слика „Сава Шумановић“ Шид)

ру, оплећак, бела сукња. Код
мушкараца је карактеристи
чан црни шешир, бела кошу
ља, беле гаће, црни прслук и
на ногама опанци.
Русини су са собом доне

ли народну ношњу, своје
обичаје. Ношња је зависи
ла од имовинског стања и
времена којем је била наме
њена. Русинска народна
ношња код жена и девојака

позната је по великом броју
подсукњи Девојачка ношња
је била слична, али светли
јих боја. Русини (мушкарци)
су носили ношње која се
састојала од беле или обоје
не кошуље, широких гаћа и
опанака. Недељом и празни
цима место опанака носи
ли су чизме. Лети су носи
ли шешире, а зими шубаре.
Момци су на главама носили
плишане шешире.
Словаци су били препо
знатљиви по изузетно коло
ритној народној ношњи.
Жене су носиле по пар сук
њи са широким везовима,
блузе извезене, носиле су
џегемараме. Мушкарци су
носили панталоне, кошу
ље обично беле од домаћег
кудељног платна и прслук.
На глави су носили шешир,
а ходали у зепама.
Све то производило у
домаћој радиност, а онда
под утицајем економског
развоја појавила индустри
ја која је производила одећу
и полако почиње да се гаси
домаћа радиност. Поред
одећа у кругу породице тка
ни су и пешкири и ћилими.
Све то временом нестаје,
а само најупорнији припад
ници етничких заједница
су одолевали конфекцији и
даље носили своју народну
ношњу све тако до половине
двадесетог века.

ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА РУМА

Предавање о Црњанском

„Словенофилство
код
Милоша
Црњанског“
је
назив предавања које је у
читаоници Градске библио
теке „Атанасије Стојковић“
4. маја одржао др Мило Лом
пар. Он је истакао да већ у
првом роману „Дневник о
Чарнојевићу“ имамо руску
димензију, док у „Сеобама“
почиње да одјекује руска
магистрална тема.
– Црњански је био један од
најдоследнијих антикомуни
ста, јер су тридесетих година
комунисти желели разбија
ње Краљевине Југославије,
а он је потпуно подржавао
идеју југословенства. Имао
је зато и негативан став пре
ма СССР, али не према пра

вославној Русији. Црњански
је био словенофил, Југосло
вен и Србин – рекао је др
Мило Ломпар.
Предавање у Градској
библиотеци је започело
минутом ћутања којим је
одата пошта недавно пре
минулом Момиру Васиље
вићу који је био и дугого
дишњи председник жирија
за награду библиотеке на
конкурсу „Атанасије Стојко
вић“ а истовремено је било
и својеврсна најава велике и
традиционалне манифеста
ције „Дани словенске писме
ности и културе“ коју органи
зује Градска библиотека, а
почиње 18. маја.

С. Џ.

Др Мило Ломпар и Жељко Стојановић
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САРА МИЛОШЕВИЋ, УСПЕШНА УЧЕНИЦА ИНЂИЈСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Сребро за
младу научницу
С
ара Милошевић, ученица другог разреда
инђијске Гимназије на недавно одржа
ној Међународној конференцији младих
научника у Београду, на којој су учествовали
представници 30 земаља из целог света, сво
јим експериментом освојила је сребрну меда
љу и директан пласман на такмичење у Мале
зији 2019. године. На поменутом такмичењу
учествовало је преко 200 такмичара из целог
света, а српски такмичари су освојили овог
пута 11 медаља, од тога четири златне, две
сребрне, четири бронзане и једну специјалну.
– Оцењивало се укупно 198 радова у шест
категорија и ја сам освојила сребрну медаљу у
категорији инжењеринг. Ради се о мултидисци
плинарној области (електроника, хемија, при
мењена физика) и мој рад се конкретно бавио
материјалом који се зове баријум – титанат,
каже Сара и објашњава:
– Тај материјал се дуго користи али сам ја у
њега додала примесе хемијског елемента лан
тана који је побољшао својства и поново има
примену због развоја технологије и потребе
за новим електронским компонентама. Одлу
чила сам да направим нове сензоре за воду
и водоник који се могу користити у индустрији
а можда једног дана и у свемиру- каже млада
научница и истиче да се озбиљно и дуго при
премала за такмичење уз помоћ својих мен
торки, др Мирјане Вијатовић Петровић и др
Милесе Срећковић.
– Сама припрема за такмичење је трајала
око два месеца, када смо наша истраживања
претварали у презентације на енглеском и при
премали се за такмичење - каже шеснаестого
дишња Сара и додаје да је и раније бележила
успехе на разним такмичењима из хемије.
У склопу реализације Регионалног центра за
таленте Београд 2 који је организатор и овог
такмичења, одржана су у претходном периоду
и друга такмичења. Недавно је организовано
такмичење истраживачких радова и ту је осво
јила прво место из физике.
Да је реч о веома талентованој и упорној

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Плес страсти

У четвртак 3. маја, у
митровачк ој
библиотец и
„Глигорије Возаровић“ одр
жана је промоција збирке
поезије под називом „Плес
страсти“ аутора Цвијетина
Баје Лобожинског. На про
моцији су, поред аутора зби
рке, били присутни песник
Љутомир Рундић и глумица
Душанка Анојчић. Програм
је водила библиотек арк а
Моравка Тодић, а сви при
сутни су били у могућности
да уживају и у музичком
делу програма, за који је
била задужена млада Ката
рина Думанчић.
Н. М.

Сара Милошевић

девојци, потврђују и њени професори. Драган
Аврамовић, професор хемије у инђијског Гим
назији истиче да је Сара од прве године борав
ка у тој средњошколској установи показала
изузетан таленат за природне науке, посебно
хемију.
– Ми смо у њој препознали потенцијал, а она
је показала вољу и жељу што је поред талента
веома битно. Прошле године Сара је била прва
на општинском и међуок ружном такмичењу а
то јој је обезбедило пласман и на републичко
такмичење из хемије, каже Аврамовић и дода
је да се колектив инђијске Гимназије труди да
пружи подршку Сари и осталим талентованим
ђацима. 
М. Ђ.
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SREMSKA MITROVICA
СКЛОП ИЛ И
БРАК:
Томашевић Томислав и
Дукић Весна, Вукановић
Славк о
и
Буцоњ ић
Андреа,
Драгојл ов ић
Горан и Цундра Јелена,
Обрадовић Слободан и
Бенко Ирена.
ДОБИЛИ СИНА: Милан
и Мирјана Зорић - Бре
стач, Душан и Јелена Ста
нисављевић - Инђија,
Бојан и Мирела Стојано
вић - Платичево, Предраг
и Војислава Крајновић Лаћарак, Светозар и Дра
гана Живић - Инђија, Сан
дро и Јована Бегановић Сремска Митровица.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Сло
бодан и Илијана Панић Вашица, Никола и Тамара
Капетановић - Рума,
Марио и Милка Мергл Кузмин, Владимир и Сне
жана Станковић - Мачван
ска Митровица, Анђелко и
Сања Антонић - Богатић,
Далибор и Анђелка Лопа
тић - Мала Ремета.
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ:
Александар и Верица
Цвјетићанин - Рума, Радо
ван и Драгана Јовановић
- Сремска Митровица.
УМРЛИ: Мара Боснић
рођ. 1929, Петров ић
Зоран рођ. 1955, Марицки
Гојко рођ. 1947, Утвић
Никола рођ. 1941, Попо
вић Надежда рођ. 1937,
Ристић Чедо рођ. 1956,
Јунцкел Радмила рођ.
1941, Биљанић Јелица
рођ. 1972, Шолаја Петар
рођ. 1938, Тркуља Милан
рођ. 1957, Јевтић Брани
слав рођ. 1935, Васиље
вић Момир рођ. 1953,
Милошевић Даница рођ.
1940, Јуришић Мартин
рођ. 1933, Шаулић Милан
рођ. 1948, Глигорић Божи
дар рођ. 1937, Дражић
Чедомир рођ. 1962.

RUMA
УМРЛИ: Јела Совиљ,
рођ. 1936, Зорка Лати
новић, рођ. 1936, Ђорђе
Аврамовић, рођ. 1948.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
19.00 и 21.00 час
9.5. Звер
10 – 16.5. Јупитеров
месец
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Кућа породице Волер

Пише:
Марија Вукајловић

Кућа породице Волер

П

овећање материјалних могућно
сти грађанства, почетком 20.
века, као и присуство бројних
школованих градитеља и архитеката
ангажованих из већих центара подста
кло је развој архитектуре на ширем
простору тадашњег царства, коме је и
Митровица као важно, стратешко
место на њеним јужним границама
припадала.
Породица Волер остаће запамћена
у историјату града, као породица гра
дитеља митровачке Гимназије. Ову
ласкаву титулу породица није заслу
жила игром случаја. Када размотримо
историјат породице видећемо да се
она, у првом реду, наметнула по сво
јим стручним квалификацијама за нај
повољнијег извођача радова на зама
шном и захтевном пројекту изградње
гимназије. Митровачка историја ове
породице почиње 1900. године, када
се Иван Волер из Немачке досељава у
град и заснива породицу. Иван, који је
са собом донео диплому „испитаног
грађевинског и тесарског мајстора“,
после три године од доласка, на
купљеном плацу преко пута католичке
цркве отпочиње градњу породичне
куће, као једног од најраскошнијег при

Кућа породице
Волер, бисер
градске архитектуре
с почетка двадесетог
века послужила је
као прототип у
грађевинској
активности града,
а њен значај поред
архитектонско
- уметничког лежи
и у чињеници да се
ради о кући
градитеља чувене
митровачке
Гимназије

мера грађанске архитектуре у граду.
Живу активност породице можемо
пратити, на многим пољима у првој
половини 20. века. Иако су највећи
део свога капитала стекли бавећи се,
у прво време земљорадњом, ипак ће
се Иван одлучити, са сином Рудом,
такође школованим грађевинцем, да
се у потпуности посвети својој највећој
љубави: грађевинарству.
Породична кућа Волерових, грађена
око 1903. године представља прво
познато грађевинско остварење ове
породице и носи све одлике архитек
туре на прелому векова, која је негова
ла линије класичног обликовања у
оквиру академске архитектуре исто
ријских стилова. По богатству декора
тивне пластике, од позно ренесансних
до необарокних елемената кућа Воле
рових биће једна од најрепрезентатив
нијих примера приземне стамбене
зграде, на којој су поштовани сви стро
ги академски принципи обликовања и
прецизно преношење стилских одли
ка. Разуђена главна фасада истурених
бочних делова показује сво богатство
декоративних елемената, попут нео
ренесансних лучних или необарокних
забата, са флоралним мотивима цве
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ћа и ружа, пиластрима са јонским
капителима и барокно украшеним
парапетима испод прозора. Поткровни
венац красе кружни прозори и украсне
конзоле, а у кровном делу две богато
обликоване атике са лучним горњим
ивицама, балустрадом, грбовима,
вазама на постаментима и елементи
ма шкољки. Овакав начин обликова
ња био је типичан за француску деко
ративистичку архитектуру, чији утицај
се осетио нарочито после две Светске
изложбе у Паризу одржане око 1900.
године. Капија са великом ажурираном
розетом у дрвету, над крилима врата
показује мајстора дрворезбара, који је
остао веран старијој традицији. По
својој величини и квалитету изведбе у
стилу неоготике розета је драгоцен и
раритетан артефакт примењене умет
ности свога времена на тлу града.
Грађевинско предузеће, које је Иван
са сином Рудом основао, под називом
„Иван Волер“ било је у своје време
међу водећим у граду по квалитету
извођачких радова и грађевинској про
дукцији. Предузеће је запошљавало
велики број радника, зидара, тесара и
помоћника, чији број се повремено
кретао, чак и до сто у зависности од
величине поруџбине. Грађевинска
активност предузећа, доживела је свој
врхунац у току градње митровачке
Гимназије у периоду од 1928. до 1930.
године по пројекту чувеног српског
архитекте Момира Коруновића, као
оно које је наименовано за извођача
радова. Грађевина великих димензија
и сложеног архитектонског склопа,
каква је била зграда Гимназије, захте
вала је велико знање и стручност од
својих извођача. Као најзамашнији
подухват у грађевинској активности
града, крајем двадесетих година про
шлог века показао је да је Митровица у
то време, већ имала извођаче способ
не да изврше најзахтевније грађевин
ске радове. Биће то велики подухват,
који ће прославити породицу Волер и
показати снага домаћег грађевинар
ства у периоду између два рата, које је
било способно да изврши и најзахтев
није подухвате свога времена.
У овом грађевинском подухвату
Иван је имао предузетничку улогу у
организацији посла и набавци грађе
винског материјала, док је Руда, који је
завршио грађевинску школу у Загребу
био непроцењив на самом градилишту,
у надзирању извођачких радова. Када
погледамо живу грађевинску активност
предузећа у међуратном периоду,
видећемо да је оно оставило иза себе
нека од најлепших и најважнијих зда
ња у Сремској Митровици свога време
на, међу којима су куће породице
Кузминац, Радак, Кунцл, као и бројне
погоне тадашњих предузећа, као што
су Митровачк а паропила, Творница
танина, магацински простор за Бороти
ну фабрику намештаја (1925.), где се
данас налази хотел „Wоод“, као и мно
ге друге, за које тек треба истраживач
ким радом утврдити извођача,

Митровачка историја
ове породице почиње
1900. године, када се
Иван Волер из
Немачке досељава
у град и заснива
породицу. Иван, који
је са собом донео
диплому „испитаног
грађевинског и
тесарског мајстора“,
после три године од
доласка, на купљеном
плацу преко пута
католичке цркве
отпочиње градњу
породичне куће,
као једног од
најраскошнијег
примера грађанске
архитектуре у граду

После рата држава
им национализује
већи део имовине,
међу којима
грађевинско
предузеће и
велелепну
двоспратну зграду
преко пута породичне
куће. У овој згради у
стилу сецесије
данас се налази
Пољопривредни
институт
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На простору Черихове творнице
танина после њене ликвидације 1930.
године Иван Волер и др Гига Араницки
оснивају нову фабрику за прераду
дрвета, под називом Сирмиа, творни
ца шпер-плоча и фурнира, која је у
годинама велике светске економске
кризе запошљавала и до 125 радника.
Сирмиа је 1937. године променом вла
сника и имена у Митровчанка пресели
ла своје седиште у Београд. Пред рат
Иван преписује своје грађевинско
предузеће Руди и посвећује се обради
земље, наводећи на печатима своје
ново звање „економ“.
За време рата Волерови, иако
немачког порекла, су се часно држали,
заузимајући се за многе заробљене
пријатеље у непријатељском табору.
Након минирања немачког воза на
станици у Вогњу запаљени су сви
салаши у близини места удеса, међу
којима је био и салаш Руде Волера.
После рата држава им национ
 ализу
је већи део имовине, међу којима гра
ђевинско предузеће и велелепну дво
спратну зграду преко пута породичне
куће. У овој згради у стилу сецесије
данас се налази Пољопривредни
институт. Кућа коју је Иван градио за
своју породицу и која је кроз цео његов
радни век служила и као седиште
предуз ећа остала је у власништву
Волерових. Руда се није женио, остав
ши без предузећа запошљава се у
Срем пројекту, а након очеве смрти
1956. године у родитељској кући живе
његове две сестре. Иван је имао
шесторо деце, поред Руде и сина Кар
ла и четири ћерке удате у куће Јунг,
Ванек, Кунцл и Савић. Породична кућа
је временом запустела. Пре једну
деценију адвок ат Љубо Ковачевић
отвара своју канцеларију у једној њеној
просторији, као њен једини станар и
„кућепазитељ“. Дошао је у Срем, пре
више од пола века ношен младалач
ком полетом, фрушкогорском питоми
ном и песмама Бранка Радичевића о
којима је много слушао у родном Дани
ловграду. Кућу је купио од многоброј
них наследника, што по основу срод
ства, што по основу купопродајних
уговора нови власник. У простору куће
данас се налази Уникредит банка, а у
дворишном делу у новосаграђењој
згради јавни бележник.
Кућа породице Волер, бисер градске
архитектуре с почетка двадесетог века
послужила је као прототип у грађевин
ској активности града, а њен значај
поред архитектонско - уметничког
лежи и у чињеници да се ради о кући
градитеља чувене митровачке Гимна
зије. Оваква вредна здања, у свим
срединама, које држе до свог наслеђа
заслужују да се брижљиво чувају и са
највећом пажњом рестауришу, што је и
учињено, по пројекту и надзором Заво
да за заштиту споменика културе гра
да Сремске Митровице.
У следећем броју:
Кућа породице Богдановић
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VREMEPLOV
9. мај
1911. Група официра, учесника
у дворском преврату и убиству
краља Александра Обреновића
1903, основала је у Београду
тајну организацију „Уједињење
или смрт“(Црна рука)
1978. У паркираном аутомобилу
у центру Рима пронађено је
тело бившег италијанског пре
мијера Алда Мора, којег су
терористи „Црвених бригада“
отели 54 дана раније.
10. мај
1894. Рођен амерички компози
тор и диригент Димитри Тјом
кин. Аутор музике за многе
филмове.
1933. У Берлину, испред Рај
хстага, нацисти спалили више
од 25.000 књига Маркса, Фрој
да, Брехта, Ајнштајна и навели
да почиње ново раздобље у
историји немачке културе.
11. мај
1981. Умро реге музичар Боб
Марли.
1997. Суперкомпјутер компани
је ИБМ „Дубоко плаво“ победио
светског шампиона у шаху,
руског велемајстора Гарија
Каспарова, у мечу од шест пар
тија.
12. мај
1607. Енглески авант уриста
Џејмс Смит основао прво енгле
ско насеље на тлу Северне
Америк е, касније по њем у
названо Џејмстаун.
1904. Рођен чилеански песник
Пабло Неруда. Учесник Шпан
ског грађанског рата, потом се
посветио идеалима социјалне
правде. Добитник Нобелове
награде за књижевност 1971.
13. мај
1848. У Сремским Карловцима
почело заседање „Мајске скуп
штине“ на којој су делегати 175
црквених општина из Војводине
и Србије изабрали Јосифа Раја
чића за патријарха, а пуковника
Стевана Шупљикца за војводу.
Скупштина 15. маја прогласила
Српско Војводство, али аустриј
ска и мађарска влада нису при
знале српску аутономију.
1914. Рођен амерички боксер
Џое Луис, првак света у тешкој
категорији од 1937. до 1949,
када се повукао.
14. мај
1355. У Прагу је основан први
универзитет у средњој Европи
1948. Проглашена држава
Израел, осам часова пре окон
чања британског мандата у
Палестини. Први председник
нове државе постао је Хаим
Вајцман, а премијер Давид Бен
Гурион.
15. мај
1940. У САД су почеле да се
продају прве најлон чарапе.
1943. Распуштена је Комуни
стичка интернацион
 ала (Комин
терна).
1957. Велика Британија је извр
шила прву пробу хидрогенске
бомбе у централном Пацифику.

9. MAJ 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Потребно је да
се правилно организу
јете на различитим
стран ам а.
Ваши
сарадници имају добре намере,
без великог оклевања можете да
прихватите нечија упутства која
гарантују пословно – финансијски
добитак. Партнер очекује више
иницијативе са ваше стране у
одговорима које имате. Ако сте
слободни, упутите неку љубавну
поруку особи која вам се допада.

ВАГА: Годи вам сазна
ње да неко брине о
томе шта радите и
чиме се бавите, што је
добар предзнак да вам се посвећу
је велика пажња. Делујете самоу
верено и одлучно, јер ваши резул
тати на највољи начин илуструју
професионалне способности које
поседујете. У односу према парт
неру постигните глас разума и сле
дите своја осећања. Планирајте
љубавни сусрет или омиљену
забаву у друштву блиске особе.

БИК: Пожељно је да
прихватите нечију иде
ју,
зарад
бољих
пословно – финансиј
ских услова и личне сигурности.
Примећујете да ваши пословни
проблеми постају тема о којој се
прича на различитим странама и
мимо ваше воље. Делујете узнеми
рено, јер имате утисак како не
можете да предахнете од неких
догађаја који вас прате. Партнер од
вас очекује додатна објашњења.

ШКОРП ИЈ А: Имате
добар предосећај и
вешто избегавате нове
интригантне ситуације.
Покушавате да избалансирате раз
личите пословне интересе. Али у
настојању да се проблеми решава
ју на миран начин, морате имати и
нечију подршку. У сусрету са воље
ном особом, пажљивије бирајте
речи којима покушавате да оправ
дате своје понашање или одлуку.

БИЛЗАНЦИ: Неко вас
доводи у незахвалну
ситуа ц
 ију,
осећ ате
потребу да одбраните
своја права или пословно – финан
сијске интересе. Уколико разми
шљате о промени посла , прилаго
дите своју одлуку и сачекајте на
боље услове. Делујете узнемире
но, не можете да се устежете пред
особом која не мари много за ваша
осећања или не поштује дату реч.
Можда сувише субјективно тума
чите нове догађаје.

СТРЕЛАЦ: Пословна
ситуација није једно
ставна као што на
први поглед изгледа,
стога немојте дозволити да вас
неко употреби за своје скривене
намере. Пажљивије анализирајте
нове догађаје или своје сараднике
и њихову реакцију. Вама недостаје
нечија пажља, а партнер као да
нема добру вољу да испуни сва
ваша очекивања. Могуће је да
поново претерујете у неким својим
захтевима.

РАК: Желите да пред
ставите нове послов
не идеје и могућности.
Стога, немојте дозво
лити да вас неко спутава или да
вам у одлучујућим моментима
недостају оптимизам и јака воља.
Сви текући проблеми се решавају
промишљено и уз нечију асистен
цију. Приуштите себи добар про
вод у одабраном друштву. Пријаће
вам сусрет са блиском особом и
заједнички осврт на неке сродне
теме.

ЈАРАЦ: Верујете у
себе и у своје психо –
физичке способности,
тако да се не обазире
те превише на различите несугла
сице које постоје међу сарадници
ма. Успех је могуће остварити, ако
рачунате на своје богато искуство
или на неке скривене адуте. Има
те добар предосећај, одговорите
на нечији позив или на љубавну
поруку. Планирајте неки сусрет
или романтичну забаву у двоје.

ЛАВ: Нове информа
ције које добијате иду
у позитивном правцу и
потврђ ују
ваша
пословна очекивања. Прихватите
нечију идеју о заједничкој акцији,
исплатиће вам се у дужем вре
менском периоду. Нема разлога
да потискујете своје емотивне
потребе. Постоји особа која може
да вам угоди у неким заједничким
тренуцима радости и љубавним
чаролијама.

ВОДОЛИЈА: Налазите
се у прилици да оства
рите нове пословне
контакте и да проши
рите своје сазнајне видике. Под
стичете код себе креативну радо
зналост и ангажованост у разли
читим правцима. Важно је да пла
сирате своје идеје на првом месту.
Осећате нов узлет и бескрајно
задовољство у неким ситуација
ма. Посебно вам прија када са
неким умете да поделите зајед
ничке тренутке радости и среће.

ДЕВИЦА: Неко прове
рава ваш начин рада
или пословне резулта
те, будите промишље
ни и стрпљиво сачекајте на завр
шне коментаре. Званично призна
ње импонује вашој сујети, али вас
и додатно обавезује на континуи
ран напор и залагање. У односу са
вољеном особом упорно покуша
вате да остварите своје намере.
Смирите своје узавреле страсти
како бисте реаговали на најбољи
могући начин.

РИБЕ: Особа која
мисли попут вас, има
сличне пословне инте
ресе, тако да су могу
ће компликације у покушају да
остварите своје циљеве. Ипак
пријатно изненађење вас очекује
на некој другој страни. Сачувајте
присебност духа. Нови догађаји
или емотивни неспоразум који вас
забрињава, не оставља битне
последице на ваш однос са воље
ном особом. Подстичите код себе
позитивне мисли.

Crkveni
kalendar
Среда, 9. мај (26. април)
Св. свештеномученик Василије
Амасијски (Оданије Преполо
вљења)
Четвртак, 10. мај (27. април)
Спаљивање моштију Светог
Саве на Врачару
Петак, 11. мај (28. април)
Свети апостоли Јасон и Соси
патр
Субота, 12. мај (29. април)
Свети Василије Острошки Чудо
творац
Недеља, 13. мај (30. април)
Свети апостол Јаков Зеведејев
Понедељак, 14. (1) мај
Свети пророк Јеремија
Уторак, 15. (2) мај
Свети Атанасије Велики; Свети
Михаил

Чоколадна
торта
Састојци: 800 г кекса, 100 г твр
дог ораха, 200 г шећера, 60 г
какаа, 240 мл воде, 150 г путера,
кашицица екстрата од ваниле, 120
мл слатке павлаке, 120 г млечне
или чоколаде за кување.

Припрема: Кекс изломити и
оставити у већој посуди. Пропржи
ти орахе око пет минута повреме
но мешајући па додати изломљени
кекс. У шерпи измешати шећер и
какао па додати воду уз мешање.
Сјединити да се добије једнолична
смеса па додати путер и ставити
на ринглу да се путер растопи и
сједини са смесом. Биће потребно
7-8 минута кувања на средњој тем
ператури. Охладити 10-15 минута,
додати екстрат ваниле. Промеша
ти и прелити преко кекса помеша
ног са орасима. Измешајте крем,
свуда распоредити и сипати у плех
или неку дубљу посуду како бисте
могли да обликујете посластицу.
То урадите кашиком или шпатулом
и након обликовања поклопите
посуду са тортом и оставите да
одстоји у фрижидеру пола сата до
сат времена.

• Не бацајте смеће! Спу
стите га полако.
• Да су грчки богови
пили ракију уместо нек
тара још би били живи.
• Не плашите се смрти. И
кад умрете то те ипак ви
само без вас!
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Дигитализовани
филмови
Љубитељи седме уметности имали су
прилику да у румском Културном центру, у
периоду од 26. до 30. априла уживају у
наша четири изузетна филма. Реч је о
филмовима Кад будем мртав и бео Живо
јина Павловића, Специјално васпитање
Горана Марковића и два култна филма
Слободана Шијана, Ко то тамо пева и
Маратонци трче почасни круг.

Реч је о циклусу рестаурираних и диги
тализованих домаћих филмова чије су
пројекције у румском биоскопу реализова
не у сарадњи са Југословенском киноте
ком и ВИП оператером. Сваки филм је
имао пројекције у 19 и 21 час, само је
филм Ко то тамо пева приказиван два
дана.
Сви љубитељи филма су имали беспла
тан улаз, а за право биоскопско уживање
постарао се ВИП оператер који је за све
гледаоце сваког дана обезбедио и бес
платне кокице.
С. Џ.

ФИЛМ „СМРТ ОЧЕВА ПОГЛЕДА“

Прва награда
у Великој Плани

Видомир Павловић и Игор Чолак

На 13. фестивалу документарног фил
ма „Златна буклија“ у Великој Плани у
конкуренцији од преко 300 пријављених,
документарни филм „Смрт очева погледа“
добио прву награду за драмски приказ
сукоба у породици. Документарни филм
аутора Игора Чолака, рађен је по аутобио
графском роману „Смрт очева погледа“
аутора Видомира Павловића.
Филм прик азује одрастање, из угла
детета, живот у породици где је присутно
екстрмно насиље. Обилује драмским
моментима и едук ативним сегментима
стручњака из области: психологије, неуро
логије, права... Свог покојног оца некада
насилника у филму глуми управо Видомир
Павловић, некадашња жртва. Његова
велика храброст и племенитост огледају
се у томе што је на овај начин проговорио
о тој теми.

9. MAJ 2018.

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Двориште

К

Пише:
Драгана Попов

ао и сваког пролећа сви они који ни да постоји. Незнања има разних
ма имају тај простор који нази врста, а ово моје незнање је заиста
вамо двориште суочавају се са срамно. Е, сад пошто је иза њих оста
истим проблемима. Средити га, па ло много тога што треба изнети из
да уживамо у лепим летњим данима. дворишта крећем да зовем службе
Па, ето и ја. Двориште је мало, али које би то могле однети. Може, сутра.
како то идилично звучи кад кажем Одахнем. Сутра је четвртак, одне
да је поред потока. А поток? То је за ће, а ја ћу после покупити траву. Сав
неку другу причу. Дакле, акција кре тај неред избегавам и да погледам.
ће! Шта прво урадити? Орезати руже. Надам се да неће киша. Ево и четврт
Једна је толико велика да више личи ка. У раним јутарњим часовима про
на дрво које гле чуда има и цвето веравам договор, све ок. Пред под
ве ружа. А ни остале руже нису баш не ме зову и кажу да не могу данас
у сјајном стању. Трава до колена. доћи, али сутра сигурно. Ајд, један
Два јоргована „плачу“ поред ограде. дан дуже. Шта сад. Освануо петак,
Дакле, треба се организовати. Тре већ иритирана рано зовем. Е, имамо
бају ми стручни људи. Ступим у кон техничких проблема, кажу ми. Ништа
такт са стручњацима за орезивање ни данас. Ко год да уђе у двориште
и обликовање цвећа, дрвећа
и не знам чега још. Доћи ће
Решење долази у понедељак у
да погледају шта треба да се
виду нервозног радника који је
уради. И дошли су. Погледали
(нису се прекрстили) и рекли
покупио гомилу прућа, а успут
да могу тек у среду да дођу,
ме питао да ли имам виле.
а био је понедељак. Пре тога
Одакле ми виле? Имам
да се покоси трава. Ма, то ћу
часком решити. Онда зовем
лопату. Нисам веровала да
мајстора за кошење. Он може
после готово недељу дана
да дође у уторак после под
не. Немам избора. Сложим се
радова и чекања је сад остало
и са тим. Уторак је и мајстор
само
да покупим траву. И онда
стиже како смо се договорили
ми људи причају како уживају
и баш пред кишу. Стигао је да
покоси, али ја нисам стигла
да уређују двориште, зелене
да траву покупим јер је баш
површине, саде цвеће. И да,
тог дана био прави пролећни
пљусак. Дивно. Ево и среда
купила сам цвеће од љубазног
стиже, а ја очекујем стручња
продавца на пијаци који кад
ке за орезивање. Дивни неки
сам
рекла да хоћу љубичасте
људи. Питају ме како и шта
хоћу. Појма немам. Радите
врбене, одговорио:
како мислите да треба, кажем
Помо
з
и
т
е
ми и покажите које
ја. Раде мајстори и то све пре
ко оне траве која није поку
су то, ја сам далтониста.
пљена. Шта ли су мислили да
За
ово пролећно уређење
ми је знати. И тако неких сат
дворишта од мене доста
и по су они орезивали, обли
ковали и нарадили се. Ја сам
повремено излазила као да погледам ја морам да објашњавам свој случај.
и молила Бога да се то што пре завр Случај двориште се тако наставио
ши. А гомиле исеченог прућа (јел се и преко викенда. Решење долази у
тако каже?) су се сваки пут увећава понедељак у виду нервозног радника
ле. Ни мањег дворишта ни више чуда који је покупио гомилу прућа, а успут
по њему. Мислећи да је посао завр ме питао да ли имам виле. Одакле ми
шен поново изађем и један од мај виле? Имам лопату. Нисам веровала
стора ме пита: А шта ћемо са шљи да после готово недељу дана радова
вом? Каквом шљивом? Никад нисмо и чекања је сад остало само да поку
садили шљиве. Џенарика, каже пим траву. И онда ми људи причају
човек. Ма, ми нисмо садили џенари како уживају да уређују двориште,
ке, тврдо одговарам. Оне тако саме зелене површине, саде цвеће. И да,
„долете“, нађу плодно тле. А где је?, купила сам цвеће од љубазног про
пита врла домаћица тј. ја. Показали давца на пијаци који кад сам рекла
су ми и нисам веровала. Уплела се у да хоћу љубичасте врбене, одгово
ружу пузавицу. Сеците, кажем. Само рио: Помозите ми и покажите које су
ми треба да скупљам плодове. Исе то, ја сам далтониста. За ово пролећ
кли су је, а ја годинама нисам знала но уређење дворишта од мене доста.

СПОРТ

9. MAJ 2018.
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ММА ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ: МОМИР ПАВЛОВИЋ, ШАМПИОН ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Победе над искуснијим борцима

Н

а првенству Србије у ММА
(мешовите борилачке вештине)
које је недавно одржано у Јаго
дини, осамнаестогодишњи Момир
Павловић из Сремске Митровице
освојио је злато као најмлађи сениор.
Момир, који је ученик Средње тех
ничке школе „Никола Тесла“, на
истом такмичењу је проглашен и за
најбољег борца.
- У категорији до 77 килограма у Б
класи имао сам три победе у три бор
бе. Сва три борца била су далеко
искуснија од мене, али тренер Богдан
Југовић није погрешио што ме је
бацио у ватру са искуснијим такмича
рима. За мене је ово, а верујем и за
све који ме знају, огроман успех.
Веровао сам у себе, али нисам оче
кивао да ће расплет бити баш толико
добар. Тренирам ММА годину и по
дана – рекао је Момир.
Иако је тек остварио први и велики
успех, Момир верује да га прави
успеси тек очекују, а тајна за успех не
постоји, рецепт је - тренинг, исхрана и
одмор. Он апелује на све младе људе
да дају шансу спорту.
- Ускоро, 27. маја одржаће се так
мичење Балкана и планирам да се до
тада добро припремим и видим шта
могу да постигнем. Нема тајни у спор
ту, најважније је бити неуморан, кад
је тренинг у питању, а кад се нешто
воли мотивација је увек присутна.
Важно је да се млади баве спортом,
небитно којим, јер је сваки добар,
важније је имати спортски дух и избе
ћи улицу – каже Момир Павловић.
Његов отац Видомир, који је 27
година тренирао карате каже да не

Момир Павловић

може бити поноснији на свог сина,
који је, према његовим речима, једно
од најузорније деце које зна.
- Момир је сјајан дечко, талентова
нији је од мене и необично сам сре
ћан због његовог успеха. Видео сам
његове конкуренте, богами, свака му
част кад их је победио, били су много
искуснији. Момир је солидан ђак,
добар син, брат, добар је у кући, на
улици, у спорту, заиста је дете којим
би се сваки отац хвалио нашироко –

КК ВАЛ

поносан је Видомир Павловић.
Иако ММА неће дуго још добити
епитет професионалног спорта, не
значи да Србија нема талентоване
борце. Један од њих, Момир Павло
вић из Сремске Митровице, живи је
доказ да су љубав и квалитетан
однос према одређеном спорт у
довољни да здравље, сатисфакција,
па чак и слава, нађу свој пут до кога
треба.
А. Ћосић

Медаље за митровачке кајакаше

У

суботу, 28. априла,
одржан је Мајски каја
кашки куп Новог Сада
на Шодрошу. За организа
цију ове манифестације био
је задужен Кајак кану клуб
Лиман, а на такмичењу је
учествовао 21 клуб из целе
Србије. Међу учесницима,
запажен успех остварио је и
КК Вал из Сремске Митрови
це, чији кајакаши су освојили
седам медаља, две златне,
две сребрне и три бронзане.
Митровачке кајакаше и
кајакашице предводио је
тренер Игор Дошен, а у нај
млађој конкуренцији сре
брну медаљу је освојила
Милица Масталовић, у трци

мини кајак једноседа на 200
метара. Наташа Лаушевић
је у конкуренцији пионирки
до 12 година освојила две
бронзане медаље, на 200 и
1.200 метара, а у категори
ји до 14 година Александар
Јовановић и Јован Радмано
вић освојили су злато. Алек
сандар и Јован освојили су
и сребро у двоседу на 200
метара. У меморијалној трци
сениора на 1.700 метара
„Марко Вишњицки“, Марко
Михајловић је освојио брон
зану медаљу.
Поред освајача медаља,
запажен наступ имали су и
Огњен Масталовић и Бојан
Шимоњик.
Н. М.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Београд: Чукарички – Вождо
вац 2:1; Београд: Партизан –
Напредак 2:2; Ниш: Раднички –
Војводина 5:0; Београд: Црве
на Звезда – Спартак ЖК 4:0;
Лучани: Младост – Мачва 0:0;
Чачак: Борац – Рад 1:2; Бачка
Паланка: ОФК Бачка – ЈаворМатис 4:0; Сурдулица: Радник
– Земун 2:1.

Бачка Топола: ТСЦ – Инђија
1:0; Земун: Телеоптик – Слобо
да 3:0; Крагујевац: Раднички
(К) – Темнић 4:2; Нови Пазар:
Нови Пазар – Раднички (П) 2:1;
Београд: Синђелић – Пролетер
0:3; Јагодина: Јагодина – Бежа
нија су играли у понедељак;
Челарево: ЧСК Пивара – Дина
мо 0:1; Горњи Милановац:
Металац – Будућност 1:1.

Стари Бановци: Дунав –
Братство 1946 3:2; Шид: Рад
нички (Ш) – Железничар 0:4;
Нова Пазова: Раднички (НП) –
Раднички (СМ) 3:0; Сакуле:
Борац – Бачка 1901 1:0; Бачки
јарак: Младост (БЈ) – Раднички
(З) 3:2; Нови Сад: Црвена Зве
зда – Омладинац 2:0; Панчево:
Динамо 1945 – Цемент 2:0;
Бечеј: Бечеј 1918 – Оџаци 1:0.

Стара Пазова: Јединство –
Хајдук (Д) 2:0; Купиново: Купи
ново – Хајдук (Б) 1:3; Темерин:
Слога (Т) – Кабел 0:1; Војка:
Сремац – Славија 4:2; Нови
Сад: Борац (НС) – Подунавац
2:1; Ердевик: Слога (Е) – Хај
дук (Ч) 4:1; Нови Сад: Индекс
– Југовић 0:3; Шајкаш: Борац
(Ш) – ЛСК 8:0.

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

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

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

Тaбела плеј оф:
01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. Спартак ЖК
04. Раднички
05. Чукарички
06. Вождовац
07. Напредак
08. Војводина

35
35
35
35
35
35
35
35

30
22
17
17
16
15
14
13

4
8
7
8
9
8
8
8

1
5
11
10
10
12
13
14

89:17
68:31
60:47
59:48
51:35
45:36
53:49
36:40

54
40
34
34
32
30
27
25

Табела плеј аут:
09. Младост
10. Земун
11. Мачва
12. Радник
13. Рад
14. Јавор
15. ОФК Бачка
16. Борац

35
35
35
35
35
35
35
35

11
11
11
12
9
9
9
6

11
9
7
7
5
5
7
5

13
15
17
16
21
21
19
24

42:46
36:42
36:49
39:57
36:61
30:55
35:61
7:68

26
25
25
25
22
20
19
12

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Љуба: Јединство (Љ) –
Напредак 0:2; Кукујевци: Оби
лић 1993 – Омладинац 5:1;
Беркасово: Сремац – ОФК
Бингула 7:0; Моровић: Једин
ство – ОФК Бачинци 3:2 уз пре
кид; Шид: Једнота – Граничар
2:1; Ердевик: Ердевик 2017 –
Синђелић 2:1.
01. Обилић
02. Напредак
03. Ердевик
04. Синђелић
05. Једнота
06. Јединс. (М)
07. ОФК Бачи.
08. Сремац
09. ОФК Бинг.
10. Омлади.
11. Граничар
12. Једин. (Љ)

17 14 1 2 64:16 43
17 13 2 2 45:17 41
17 13 2 2 40:15 41
17 8 3 6 36:31 27
17 8 2 7 37:30 26
17 8 2 7 28:27 26
17 7 4 6 33:29 25
17 7 3 7 44:31 24
17 3 3 11 16:42 12
17 4 0 13 27:55 12
17 3 3 11 19:52 12
17 1 1 15 19:63 4

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
25

17
17
15
12
11
11
9
10
9
8
8
9
6
6
4
2

4
2
5
8
6
6
10
6
8
9
9
5
7
6
9
6

5
7
6
6
9
9
7
10
9
9
8
12
13
14
13
17

52:23
37:22
35:17
36:20
27:23
25:27
24:24
28:28
29:26
34:28
28:28
21:29
23:36
22:34
26:43
11:50

55
53
50
44
39
39
37
36
35
33
33
32
25
24
21
12

21
16
15
14
11
12
12
11
10
10
10
8
8
7
6
2

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

3
7
6
10
8
11
11
10
10
10
11
13
13
13
15
22

69:18
43:18
46:18
37:28
38:31
45:42
33:33
30:23
37:34
34:38
33:34
30:43
36:53
30:43
26:42
14:83

64
50
49
43
39
38
38
37
35
35
34
28
28
26
22
7

МОЛ СРЕМ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Манђелос: Фрушкогорац –
Слога 1:2; Жарковац: Напредак
– Граничар (К) 6:0; Доњи
Петровци: Доњи Петровци –
Митрос 3:1; Обреж: Граничар
(О) – Хајдук 3:1; Бикић До:
Бикић Дол – Зека Буљубаша
2:1; Нови Карловци: Полет –
Доњи Срем 2015 0:0; Брестач:
Брестач – Фрушка Гора 0:4;
Буђановци: Младост – Слобо
да 5:1.

Карловчић: Ловац – Витез
4:2; Прхово: Младост – Камени
2:1; Шимановци: Хајдук 1932 –
Сремац 4:1; Сибач: Словен –
Шумар 0:2.

01. Полет
02. Д. Петровци
03. Напредак
04. Младост
05. Д. Срем
06. Грани. (О)
07. Митрос
08. Ф. Гора
09. Б. Дол
10. Фрушко.
11. Брестач
12. Хајдук
13. З. Буљуба.
14. Слога
15. Слобода
16. Гранич. (К)

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

16
14
13
13
12
13
11
11
10
8
7
7
7
7
3
2

4
5
8
4
6
2
5
4
5
5
6
7
5
4
2
4

4
5
3
7
6
9
8
9
9
11
11
10
12
13
19
18

64:21
69:22
57:13
45:27
45:27
36:37
38:35
38:39
35:28
34:39
29:53
37:35
32:41
33:51
26:89
17:78

52
47
47
43
42
40
38
37
34
29
27
26
26
25
11
9

ОФЛ РУМА – ИРИГ

Јазак: Цар Урош – Дунав 0:6;
Крњешевци: Слога (К) – Рад
нички 1:0; Крчедин: Фрушкого
рац – Крушедол 0:3; Ривица:
Планинац – ЧСК 0:5; Јарковци:
Борац – Слога (М) 2:5.

Нерадин: Војводина – 27.
Октобар 2:0; Грабовци: Грани
чар – Борац је неодиграно;
Добринци: Сремац – Једин
ство (К) 4:0; Рума: Јединство
(Ру) – Слога 1:0; Никинци:
Полет – Младост 7:1; Мали
Радинц и:
Фруш когор ац
–
Јединство (П) 2:3.

01. Крушедол
02. ЧСК
03. Слога (К)
04. Дунав
05. Раднички
06. Слога (М)
07. Фрушкого.
08. Планинац
09. Цар Урош
10. Борац

01. Слога
02. Сремац
03. Једин. (Ру)
04. Једин. (К)
05. Једин. (П)
06. Полет
07. Фрушк.
08. Граничар
09. Војводина
10. Борац
11. 27 Октобар
12. Младост

14 11 2 1 49:14 35
14 11 1 2 38:12 34
14 9 3 2 27:16 30
14 7 3 4 33:17 24
14 6 6 2 27:14 24
14 6 1 7 33:25 19
14 2 6 6 16:28 12
14 3 2 9 21:36 11
14 1 3 10 12:48 6
14 0 1 13 10:56 1

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

17
17
17
17
17
17
17
16
17
16
17
17

13
12
12
11
10
8
7
6
4
3
2
1

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

3
3
3
5
5
4
6
10
11
11
14
14

61:16
51:18
37:16
43:25
44:21
37:22
34:35
31:43
22:43
21:57
16:51
13:63

40
38
38
34
32
29
25
18
14
11
7
5

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Хајдук
Шумар
Младост
Сремац
Камени
Ловац
Витез
Словен

12 11 0 1 41:11 33
12 10 0 2 34:11 30
12 8 1 3 27:11 25
12 5 1 6 21:22 16
12 5 0 7 19:20 15
12 4 1 7 21:37 13
12 2 2 8 19:41 8
12 0 1 11 8:37 1

Велики Радинци: Борац
(ВР) – Планинац 3:2; Шуљам:
Напредак – Слога (З) је одложе
но; Сремска Рача: Срем –
Ноћај; БСКје био слободан.
БСК
Срем
Слога (З)
Планинац
Ноћај
Борац (ВР)
Напредак

9
9
8
10
8
9
9

7
5
4
4
2
2
1

2
2
2
2
2
1
1

0
2
2
4
4
6
7

40:5
23:8
15:14
18:18
15:23
10:27
9:35

17
17
15
16
11
10
10
9
10
9
8
7
6
6
5
3

6
6
10
6
5
6
4
5
1
3
4
4
6
4
6
6

2
2
0
3
9
9
11
11
14
13
13
14
13
15
14
16

53:14
61:28
52:15
45:24
30:31
32:30
44:38
40:41
30:36
24:34
31:44
29:45
31:54
39:67
20:42
18:36

57
57
55
54
38
36
34
32
31
30
28
25
24
22
21
15

СРЕМСКА ЛИГА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

23
17
14
14
8
7
4

Салаш Ноћајски: Будућност
– Борац (М) 0:1; Мачванска
Митровица: Подриње – Јадран
5:1; Рума: Словен – Рудар 4:1;
Витојевци: Партизан – ПСК
2:0; Љуково: Љуково – Слобо
да 1:2; Инђија: Железничар –
Први Мај 1:4; Хртковци: Хрт
ковци – Напредак у среду; Ада
шевци: Граничар 1923 – Борац
(К) 0:0.
01. Подриње
02. Слобода
03. Први Мај
04. Железни.
05. Граничар
06. ПСК
07. Борац (К)
08. Партизан
09. Будућност
10. Рудар
11. Напредак
12. Словен
13. Борац (М)
14. Јадран
15. Љуково
16. Хртковци

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
24

21
19
17
13
11
9
9
11
9
10
8
7
7
8
6
4

1
1
6
5
3
8
6
3
4
2
3
5
5
2
2
4

3
5
2
7
11
8
10
11
12
13
13
13
13
15
17
16

77:18
47:17
63:17
46:23
37:44
33:29
35:35
38:39
43:39
38:46
27:43
33:46
26:45
22:47
20:54
31:74

64
58
57
44
36
35
33
33
31
31
27
26
26
25
20
15

АТЛЕТИКА

Сремци успешни

У недељу, 6. маја, у Бео
граду, на стадиону војне
академије одржан је атлет
ски митинг трофеј Београда
„Александар
Маринковић“.
На митингу су наступили и
атлетичари Атлетског клуб
„Срем“, Славко Стевић, Мир
ко Мауна и Сара Станимиро
вић.
Славко Стевић је убедљи
во победио у скоку у вис, а
његовим стопама је кренуо
и Мирко Мауна који је побе

дио у трци на 3000 метара.
За нијансу је Сара Станими
ровић била слабија од својих
клупских другова и освојила
друго место у бацању копља.
У
укупном
редоследу
остварених резултата Славко
Стевић је заузео треће место
на митингу и добио награду
Атлетског савеза Београда.
Добри резултати на почетку
сезоне најављују нову успе
шну сезону за атлетичаре
Атлетског клуба „Срем“.
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MALI OGLASI 022/611-556

KU]E I STANOVI
• Продајем кућу у Сремској Митрови
ци на добром месту, цена по догово
ру, тел. 063/665-483
• Издајем намештену гарсоњеру за
једну особу у згради код Поште, гре
јање ТА пећ, мала режија, тел. 658001, 623-767, 063/831-76-74
• Продајем једнособан стан 38 м2,
други спрат, Насеље М. Хуђи, тел.
672-702, 064/164-58-37
• Издајем гарсоњеру код Хале, тел.
063/540-717
• Продајем кућу у Руми Главна 60 на
плацу од 10 ари и 35 м2 стамбене
површине 160 м2, тел. 473-024,
064/494-42-46

• Подајем викендицу на пола јутра
земље, тел. 061/202-73-20
• Издајем нов двособан стан са ЦГ,
први спрат, Насеље Стари мост, тел.
064/280-97-53
• Продајем у Новом Саду укњижен
стан код Железничке станице –
Сајам, тел. 064/221-58-64
• Продајем стан 64 м2 , ЦГ грејање,
има две каљеве пећи Насеље М.
Хуђи, тел. 061/324-78-99
• Продајем дворишни стан 54 м2 у
Шећер сокаку, може замена за стан у
згради, тел. 069/622-453
• Издајем једнособан намештен стан
са купатилом улаз посебан, грејање
на гас, на услузи веш машина и
машина за сушење веша, тел. 671845, 061/155-51-10

РРА СРЕМ РУМА

Јавни позиви за мала
и средња предузећа

Професор

У

недељ у,
6.
маја,
Арсен Венгер се
опростио од Арсена
лових навијача, водећи еки
пу последњи пут на дома
ћем терену.
Човек који је био на клупи
Арсенала 22 године, напу
шта клуб на не баш леп
начин. Стекао се утисак да
одлази, не зато што хоће,
него зато што мора.
Неки ће рећи да га је пре
газило време, да је био твр
доглав и није хтео да се
прил агод и
тренд ов им а
модерног фудбала. Стади
он Арсенала је последњих
месеци зјапио празан, као
да су навијачи тиме посла
ли поруку Венгеру да је
време за разлаз.
Оно што је сигурно, један
је од највећих тренера у
новијој фудбалској истори
ји. За 22 године у Арсеналу
освојио је три титуле.
Можда то изгледа мало,
али његов допринос енгле
ском и уопште европском
фудбалу је немерљив.
2004. године је узео титулу
без иједног пораза. Пре
Арсенала, једини клуб који
је то постигао био је Пре
стон 115 година пре тога. За
време његовог мандата
саграђен је нови стадион,
Арсенал је константно био
у врху енглеског фудбала и

учесник Лиге шампиона.
Био је визионар и пионир у
многим стварима везаним
за вођење клуба. Умео је
да препозна младе таленте
и доводио их у клуб, увео је
посебан режим исхране за
играче, започео је нову еру
у енглеском фудбалу дово
дећи странце са свих кон
тинената.
Критике је добијао углав
ном због лоше припреме
играча који су се често
повређивали, било је и
доста недисциплине и
црвених картона. Замера
му се и што није имао лиде
ра у екипи, неког ко ће да
подвикне и тргне екипу
када је тешко.
Оно што је истина, то је
да се његовим одласком из
Арсенала завршава једна
ера. Постајемо свесни да
се времена мењају, да нема
више места енглеском тра
диционализму (барем не у
фудбалу) јер ћемо тешко
видети још неког тренера
који је толико година седео
на клупи неког клуба. Одла
ском Професора (надимак
је добио због студиозног
приступа игри) из Арсенала
и Алекса Фергусона из
Манчестера нешто раније,
фудбал неће више бити
исти. Капа доле господо.
С. Крсмановић

У току су републички јавни
позиви за сектор малих и сред
њих предуз ећа и предузетника.
Јавни позив за учешће у про
граму подршке секторима пре
рађивачке индустрије расписа
ла је Републичка агенција Срби
је, има за циљ унапређење
пословног амбијента и повећа
ње конкурентности у оквиру сек
тора прерађивачке индустрије
груписане у четири области,
индустрија машина и опреме,
прехрамбена индустрија, дрвна
и индустрија намештаја и инду
стрија гуме и пластике као први
корак у имплементацији дефи
нисаних стратешких циљева и
активности.
Прих ват љив е
пројектн е
активности су уређење послова
ња у складу са захтевима међу
народних стандарда послова
ња, усаглашавање производа са
захтевима техничких прописа и
стандарда, унапређење постоје
ћих и развој нових производа,
нови дизајн производа и амба
лаже, набавка и имплементаци

ја специјализованог софтвера,
израда студија изводљивости за
аутоматизацију процеса рада
кроз употребу ИKТ и паметних
производних система – део су
области за које може да се кон
курише, а све детаљније инфор
мације се могу добити у РРА
Срем.
Други јавни позив за исту
циљну групу је „Програм подсти
цања предуз етништва кроз раз
војне пројекте у 2018. години“, а
опредељена средства су за
инвестицион
 о одржавање про
изводног простора или простора
у којем се обавља складиштење
производа, куповину половне
производне опреме (не старије
од пет година), укључујући
доставна возила за превоз соп
ствених производа и друга тран
спортна средства која се кори
сте у процесу производње, трај
на обртна средства, која могу да
чине највише 20 одсто укупног
инвестиционог улагања, набав
ку софтвера и других нематери
јалних улагања.
С. Џ.

РУМА

Обавештење о плаћању
пореза на имовину
Одељење за локалне јавне
приходе Општинске управе Рума
подсетило је грађане и прав
на лица да аконтација за други
квартал по основу обавеза за
порез на имовину и накнаде за
заштиту и унапређење животне
средине за 2018. годину доспе
ва 15. маја. У наредном периоду
ће свим обвезницима на кућну
адресу бити достављене уплат
нице са укупним стањем дуга по
основу пореза на имовину и дру
гих локалних јавних прихода.
Порез на имовину се плаћа
тромесечно, у року од 45 дана од
почетка тромесечја.
Благовременим измиривањем

обавеза по основу локалних јав
них прихода порески обвезни
ци ће избећи плаћање камате
и покретање поступка принудне
наплате, каже се у саопштењу
Одељења.
Неблаговремено
плаћање
пореских обавеза представља
прекршај за који су предвиђене
новчане казне у минималном
износу од 5.000 динара.
За све потребне информаци
је обвезници се могу обратити
надлежном Одељењу за локал
не јавне приходе, сваког радног
дана од 7 до 13 часова у згра
ди Општинске управе, у Главној
улици број 107.
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Сабрање моториста
П
рошле године је у сао
браћајним
незгодама
у Србији погинуло 57
моториста и свакако да они
спадају у једну од најугроже
нијих група у саобраћају, те
је зато важан рад на њиховој
едукацији у смислу повећања
безбедности у саобраћају.
Тим поводом 29. априла у
порти Грчке цркве је одржано
сабрање под називом Благо
сиљање моториста и мото
ра у организацији Црквене
општине Рума, румских бајке
ра, МУП-а и Агенције за без
бедност саобраћаја.
У овом догађају учество
вали бајкери из целе Срби
је. Било их је из Суботице,
Новог Сада, Жабља, Срем
ске Митровице, Шида, Инђи
је, Београда, Шапца, Ваљева,
Ниша, Смедерева... Свакако
несвакидашњи призор је био
када се преко 200 моториста
на својим моторима из пор
те Саборног храма, након
молитве за погинуле и благо
сиљања, упутило у дефиле
румским улицама, након чега
су сви заједно наставили дру
жење у Ловачком дому у Бор
ковцу, где су се организатори
потрудили да обезбеде бес
платан ручак за све.
Др Јовица Васиљевић,
помоћник директора Аген
ције за безбедност саобра
ћаја истиче да у Србији има
пуно бајкерских клубова и да
они организују доста слич
них догађаја, али да је битно
да Агенција ради заједно са

Др Јовица Васиљевић

њима и са локалним самоу
правама како би се смањио
број страдалих.
– Возило на два точка није
стабилно као оно на четири и
често и сами мотористи пра
ве грешке и брзо возе, али и
возачи аутомобила често не
прате ситуацију на бочним
огледалима па их не угледају
на време. Нама је важно да
подижемо свест свих учесника
у саобраћају. Прошле године
је погинуло 47 мотоциклиста,
10 возача мопеда и повређено
око 1.500 возача двоточкаша,
што је за нас неприхватљиво
и наш је интерес да тај број
сведемо на нулу – рекао је др
Јовица Васиљевић.
Он истиче да је прошле
године, у односу на претходну,
погинуло седам мотоциклиста
више, док је код мопедиста тај
број мањи за два погинула.

Милош Радановић

– Важна је ту улога родите
ља, они морају бити свесни
да када детету дају кључеве,
да то буде мотор мање сна
ге, да они не доказују своју
снагу, што често буде опасно.
Ми планирамо даљу сарадњу
са локалним самоуправама
и саобраћајном полицијом,
радићемо тренинге безбед
не вожње, трибине, едукаци
је младих, дакле све оно што
смо радили и ранијих година
– рекао је у Руми др Јовица
Васиљевић.
Агенција је прошле године
одржала 20 тренинга безбед
не вожње у сарадњи са исто
толико локалних самоуправа
које је прошло око 200 мотор
циклиста, а у средњим школа
ма су одржана предавања коју
је прошло преко 700 младих.
Архијерејски
намесник
румски Сретен Лазаревић је

поздравио све мотористе и
пожелео им да се добро и без
бедно врате својим кућама.
Он је додао да је помен одр
жан у Грчкој цркви у којој теку
радови на обнови, као и да ће
бити завршени до 24. новем
бра када ће се обележити
велики јубилеј, век од доно
шења одлуке о присаједиње
њу Срема Србији и позвао све
да тада поново дођу у Руму.
Милош Радановић, истиче
да су на овом скупу сви рум
ски мотористи, без обзира на
клупске боје.
– Ово је први пут да се ова
ко нешто организује у Руми,
али слични скупови се одр
жавају у многим градовима у
Србији на којима смо и ми уче
ствовали. Ми смо били ини
цијатори у сарадњи са СПЦ,
али поред помена, ми смо
хтели да потенцирамо и ту
безбедносну страну учешћа у
саобраћају, јер почиње сезо
на вожње, када, на жалост,
страда велики број мотори
ста. Обичај је да се мотори
сти дочекују ракијом, ми смо
их овде дочекали са водом и
поделили смо 200 флашица
воде, што значи да нас данас
на овом скупу има толико –
рекао је Милош Радановић.
Колико је важно да сви уче
сници у саобраћају поштују
прописе и савесно возе пока
зује и податак да је од почет
ка ове године у саобраћајним
незгодама погинуло девет
возача двоточкаша.

С. Џ.

