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Са свечаности у Болници

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дан Опште болнице

М

итровачка Општа болница, у
четвртак 10. маја, обележила
је 192 године постојања и ра
да. Тим поводом уприличена је све
чаност у Едукативном центру болни
це. На свечаности су присуствовали
представници Покрајинског секре
таријата за здравство, представни
ци Града Сремска Митровица, као и
бројни сарадници, начелници и ше
фови служби и одељења и представ
ници сестринског кадра.
Др Снежана Бојанић, помоћница
покрајинског секретара за здравство
изјавила је да Покрајинска влада не
себично улаже у здравство на тери
торији Војводине.
– Улагања у здравство су јако ве
лика. У питању су суме које достижу
милијарду и осамсто хиљада дина
ра за све установе. Морам да кажем
да су ту и установе примарне здрав
ствене заштите, које су средства мо
гла да добију преко Управе за капи
тална улагања, док је Покрајински

Др Снежана Бојанић

секретаријат за здравство углавном
улагао у оне установе чији је оснивач
Покрајина – изјавила је др Бојанић
и додала да је митровачка болница
веома значајна за војвођанско здрав
ство јер покрива територију са вели
ким бројем становника и заслужује
подршку Покрајинског секретаријата.
Директор митровачке Опште бол
нице др Живко Врцељ изјавио је да
је ова болница кроз 192 године свог
постојања прошла кроз лепа, али и
тешка времена увек извршавајући
своје задатке.
– Сви заједно се трудимо да дамо
свој максимум у раду и да грађани
Сремског округа буду задовољни ни
воом пружања здравствене заштите
у нашој установи. Болница има око
940 запослених, а од тога око 170 ле
кара из различитих области. Ми на
хирургији имамо око 7.000 операција
годишње, а у породилишту се роди
око 1.500 беба – рекао је др Врцељ
и додао да је његова жеља да у бу

Др Живко Врцељ

дућности буде много више посла за
породилиште и много мање у обла
сти хирургије.
На свечаности је присуствовао и
начелник Градске управе за здрав
ствену и социјалну заштиту Воји
слав Мирнић, који је изјавио да је
Град Сремска Митровица у претход
ном периоду реализовао низ мањих
пројеката са митровачком болни
цом, а оно што нас очекује у наред
ном периоду је један већи пројекат
са Канцеларијом за јавна улагања
и Општом болницом, где ће се реа
лизовати реконструкција одређених
зграда и блокова у оквиру болнице.
Начелник је такође тиму Опште бол
нице пожелео много среће у даљем
раду и похвалио његов професиона
лизам.
Дан после, 11. маја, у Едукативном
центру Опште болнице организована
је и свечаност поводом Дана меди
цинских сестара.
Н. Милошевић

Војислав Мирнић

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Приватна својина

Владан Радовановић

П

очетком маја, навршило се 200 година од рођења
Карла Маркса, у његовом родном Триру, постављен
му је импозантан споменик.
Мада неки на Карла Маркса гледају као на шаљивџију,
отац „Капитала“ је у многим стварима био у праву. Црвена
линија између класа дефинисана је (једино) тиме у чијим
се рукама налазе средства за производњу. Без обзира на
то да ли људи живе у робовласничком, феудалном или
капиталистичком друштву, јер је једино капитал битан, све
остало су финесе. Зато се Марксу, поводом 200 година од
рођења, још увек постављају споменици. И многи су
убеђени да то није без смисла.
Ми који смо живели у социјалистичком друштву,
вешајући на исти зид, једног поред другог, Лењина,
Стаљина, Тита и Маркса, нисмо се баш најбоље
сналазили у спознаји света у ком смо се налазили. Бркали
смо Маркса са људима које он није ни познавао, а камо
ли да их је имао у виду кад је писао своје капитално дело.
Тако је и сироти Маркс дошао на „стуб срама“ по
мерилима задружних активиста, који су мислили да он
има неке везе са гулазима, голооточким причама, јахањем
попова и народним кујнама. Такви тиквани су изгласавали
чудесне законе, са којима данас безуспешно покушавају
да створе демократско друштво.
Зато нико од нас не може а да макар у себи не
прокоментарише ону сцену из неког од америчких
филмова, где је у некој вукојебини, на жичаној огради
окачено обавештење да се ради о приватном поседу:
PRIVATE!

Др Душко Ребић

У овој једној речи је казано све. Даље нећеш моћи,
што би рекао онај надрндани чича у филму „Ко то тамо
пева“.
Другим речима, ко год се дрзне да без питања прескочи
ограду, ризикује да буде упуцан, без додатног упозорења.
Док је код нас сасвим другачије. Недавно смо сви имали
прилике да читамо у новинама, како се на суду, као
оптужени за убиство, нашао човек који је упуцао битангу
која му је усред ноћи, ради крађе и наоружана, провалила
у стан, у коме спавају његова супруга и деца. Оптужени је
наводно прекорачио нужну одбрану, док се лопов са
пиштољем у руци шеткао кроз његов стан као по корзоу?
вај пример ми је некако пао на памет када сам се
упознао са случајем Владана Радовановића, чију
је кућу запосео др Душко Ребић, његов (бивши?)
станар. Тако се Радовановић нашао у чудесној ситуацији.
Др Душко Ребић га је тужио суду због „ометања
државине“, држећи се уговора о закупу куће, који
предвиђа одређено време за отказни рок. Чудне ствари.
Др Ребић тужи власника, не желећи да изађе из његове
куће и позива се на уговор који сам не признаје, чинећи
га ништавним, пошто не испуњава своје обавезе.
Пријатељи који покушавају да схвате у каквом се сосу
нашао Радовановић, кажу му да треба да буде срећан
ако Суд не дозволи др Ребићу да до окончања судског
поступка не настави да борави у Владановој кући.
Нема то везе са судијом који суди у овом поступку, већ
има везе са Судом, односно нашим законодавством.
Заиста: шта ће бити с кућом?!

О

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

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

4

M NOVINE

РУМСКА ПАНОРАМА

16. MAJ 2018.

ЈП „ВОДОВОД“ РУМА

Ускоро набавка цистерне

Н

а једном од конкурса Покрајин
ског секретаријата за пољопри
вреду, водопривреду и шумар
ство добијена су средства у вредности
2.179.567 динара за пројекат побољ
шања водоснебдевања у Малим
Радинцима. Учешће румске општине
ће износити 950.000 динара.
 Надам се да ћемо пумпну стани
цу урадити до лета и тако побољшати
водоснабдевање грађана, поготово у
најкритичнијој, Новој улици, где жите
љи имају највише проблема. Изград
ња пумпне станице би, повећањем
притиска, довела до бољег снабдева
ња Малорадинчана водом, као што је
то био случај у Стејановцима – каже
директор ЈП „Водовод“ Слободан Ста
нић.
Подсетимо, у Стејановцима је пре
више од годину дана урађена таква
подстаница и сада је тамо проблем са
водоснабдевањем решен.
 Ми такве проблеме имамо у више
места, немогуће је решити све одјед
ном. Рума се шири, индустријске зоне
такође, тако да су потребе за водом

Слободан Станић

све веће. Већ дужи низ година радимо
са максималним капацитетом, немамо
резерви, зато морамо стално да гради
мо нове бунаре и нову водоводну мре
жу. Количина питке воде која може да
се производе на Фабрици воде је око

250 литара максимално и ми смо сада
на 230 литара у секунди. Морамо да
размишљамо где су нам нова извори
шта и како ћемо у будућности градити
нове капацитете како би задовољили
своје потребе – истиче Станић.
Јавна набавка за куповину цистерне
за питку воду је расписана и постоји
могућност да се у овом месецу наба
ви. ЈП „Водовод“ је обезбедио својих
око шест милиона динара за куповину
цистерне, а пет милиона даје локална
самоуправа.
 Реч је о једној од најбољих цистер
ни у нашем окружењу, она има капа
цитет осам тона питке воде, има тер
моизолацију што значи да ће вода
која се допрема грађанима, у случају
потребе, бити хладна. Нама је потреб
на још једна цистерна и ту би иришка
општина требала да буде суинвести
тор, мада ћемо ми пробати да са овом
једном решавамо проблеме када се
појаве у водоснабдевању и за румску и
иришку општину – каже директор Сло
бодан Станић.
С. Џ.

ПОЉОПРИВРЕДА

Ратари жељно чекају кишу

П

ролећна сетва у румској општи
ни је завршена. Као и претход
них година највише површина је
под кукурузом, а под овом културом је
19.233 хектара. Сунцокрет је посејан
на 1.545, а соја на 2.340 хектара.
У односу на прошлу годину забеле
жен је пад површина под кукурузом
и сојом за 10 процената и повећање
површина под сунцокретом и пшени
цом такође за 10 одсто.
Временске прилике у време сетве
су биле повољне тако да је захваљу
јући топлом времену дошло до брзог
ницања засејаних култура.
– Проблеми са неједнаким ница
њем су настали на површинама где
је извршена лошија предсетвена при
према и где су употребљене лошије
сејалице. У тим случајевима је семе
плитко посејано у суво земљиште па

је изостало ницање. До ницања ће
доћи након првих киша, истиче Горан
Дробњак из Пољопривредне стручне
службе Рума.
Код пшенице се у овом тренутку оба
вљају третмани против болести, пре
свега заштита класа од фузаријума и
борба против штеточина.
Ове године је на свим културама
због благе зиме забележена већа број
ност штеточина.
– Високе температуре у априлу и
мају представљају проблем за раз
вој усева јер доводе до исушивања
земљишта и скраћења фаза развоја.
Ратари жељно очекују кишу и нешто
ниже температуре које би доприне
ле бољим условима за раст и разви
ће биљака, рекао је за наше новине
Горан Дробњак.
С. Џ.

Горан Дробњак
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Добра реализација буџета
у првом кварталу

И

звештај о реализа
цији буџета у првом
кварталу најављује
да би ове године, по оном
ако се по јутру дан позна
је, могло да се слије у
општинску касу две мили
јарде динара, што би било
највећи буџет и највеће
остварење планираног до
сада – закључено је на 54.
седници Општинског већа
Руме која је одржана 9.
маја.
Наиме,
извештај
о
остварењу буџета је под
нела Биљана Дамљано
вић, шефица Одељења
за финансије, привреду
и пољопривреду која је
истакла да су укупно оства
рени приходи и примања,
са пренетим неутрошеним
средствима из претход
не године, достигли цифру
од 568,4 милиона динара
у првом кварталу што је
остварење пројектованог
буџета од 25,64 процента.
У структури прихода најви
ше је учешће прихода од
пореза на доходак, добит и
капиталне добитке – скоро
31 проценат, следе тран
сфери са других нивоа вла
сти док су трећи по учешћу
приходи од пореза на имо
вину, што је и уобичајена
структура прихода сваке
године.
Расходи у посматра
ном тромесечном перио
ду износе 365,8 милиона
динара или 16,3 одсто од
планираних за целу годину.
– Највећи проценат извр
шења у овом периоду има
социјална заштита, обра
зовање, заштита животне
средине и здравство, док
кредитног задужења није
било, рекла је Биљана
Дамљановић.
Своје задовољство реа
лизацијом буџета је изра
зио и председник Општи
не Слађан Манчић који је
рекао да ови показатељи
упућују на то да ће се лако
доћи до пројектованих две
милијарде динара.
– То ће бити и највећи

Седница Општинског већа

буџет у историји Руме, а у
овом тренутку на тендери
ма имамо око 500 милио
на динара, то нема нико у
окружењу, и никаквих дуго
вања, поготово што су ово
подаци за први квартал који
су увек лошији, због многих
празника. Већина пројеката
за које смо добили новац
се и приводе крају – расве
та на Румској петљи, улице
у Буђановцима, пречистач
и реконструкција Главне
улице која треба да крене.
Дакле, могу да кажем да
је финансијска ситуација
апсолутно добра, а и ана
лизе у другом кварталу су
добре, истакао је Манчић.
На овој седници је име
новано и Радно тело за
управљање и контролу
рада базена у предстојећој
купалишној сезони на чијем
челу је Александар Бунда
ло, члан Општинског већа
задужен за спорт.
 После пар година иску
ства рада базена, који је
отворен 4. јула 2014. годи
не, одлучили смо се за ову
меру јер нисмо потпуно
задовољни финансијским
остварењима, па чак и дуго
вањима која се бележе. Не
тражимо да базен финан
сира сам себе, али да бар
током купалишне сезоне не

буде губитака и да грађани
буду задовољни услугама.
Нећемо дозволити да тих
минуса у купалишној сезо
ни даље буде и ово радно
тело треба да покаже да је
то могуће, констатовао је
Слађан Манчић.
Чланови
Општинског
већа су информисани и
о раду ЈП „Комуналац“ у
протеклој години, а в. д.
директора Драган Панић
је истакао да је предузеће
реализовало план прихода
са готово 86 процената, те
да је остварена нето добит
од 844.000 динара. Он је
истакао и знатно повећа
ње прихода у последњем
периоду прошле године од
вашара, као и мерења на
сточним вагама, те инве
стиције у нове ваге, као и
више од 60 резервисаних
места за вашар који сада
траје готово три дана.
– Проблем нам је број
запослених који је мањи
за 32 радника, док је обим
посла повећан, рекао је
директор Панић.
Констатовано је и да ово
Јавно предузеће све боље
ради, да се ствари органи
зационо постављају на сво
је место.
– Нама је битно да нам јав
на предузећа нису у минусу

Драган Панић

и да су грађани задовољни
њиховим радом, рекао је
Слађан Манчић.
Светислав
Дамјанчук,
шеф Одељења за дру
штвене
делатности
је
информисао о расподели
10 милиона динара које су
опредељене по конкурсу за
цркве и верске заједнице.
Подељено је 9,5 милиона
динара – конкурисало се са
осам пројеката, а средства
су подељена за шест и то
уз консултације са црква
ма. По овом конкурсу нај
више средстава је добио
Храм силаска Светог духа
на апостоле у центру Руме
у којој се врше и највећи,
по обиму, радови на рекон
струкцији. Они су за поме
нуте радове добили нешто
преко седам милиона дина
ра.
С. Џ.

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реализује се уз финансијску подршку Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Споменик
Милунки Савић

С

обзиром на то да је
2018. година зна
чајног јубилеја, 100
година од завршетка Вели
ког рата, у складу са тим
Општина Инђија постави
ће споменик најпознатијој
српској хероини Милунки
Савић. Како је и раније наја
вљивано, споменик ће бити
постављен надомак инђиј
ских Леја, а на тој површи

ни нићи ће омањи трг који
ће носити име поменуте
српске хероине. Председ
ник Општине Инђија Влади
мир Гак недавно је најавио
да ускоро почињу радови
који ће бити завршени до
28. јуна, на Видовдан., за
када је и предвиђено све
чано откривање споменика
Милунки Савић.
- Ових дана ће кренути

Милунка Савић, српска хероина

Ниче још један нови трг у Инђији
Предс едн ик
Општин е
Инђија Влад им ир Гак
потврдио је да ће ових
дана бити завршена про
јектна документација за
изградњу још једног трга у
Инђији. Нови трг налазиће
се у центру града, на месту
где је сада смештен паркић
надомак Гимназије. За те
радове недавно су реба
лансом буџета обезбеђена
средства у износу од око

60 милион
 а динара.
- На овом тргу, поред
фонтане, биће поставље
не и клупе, јавна расвета
али и расвета на самој
површини којом ће корача
ти наши суграђани - каже
Гак и објашњава:
- Мораћемо на неки
начин делимично да изме
нимо изглед тог дела цен
тра града. Укинућемо неких
шест, седам паркинг места

на почетк у Новосадске
улице како би све изгледа
ло онако како треба. Још
увек не знамо колико ће
трајати радови, јер после
пројектне документације
треба да распишемо јавну
набавку, али према неким
проценама већ у октобру
ове године наши суграђани
ће моћи да уживају у чари
ма новог трга - каже пред
седник Општине Инђија.

уређење трга и наша жеља
је да баш на Видовдан
откријемо споменик. Трг
Милунке Савић биће лепо
уређен, поред споменика,
биће постављене клупе и
адекватна јавна расвета. На
том месту имаћемо све оно
што треба да чини један леп
градски трг мањих размера,
који нема улогу да буде цен
тар окупљања, већ место на
којем дајемо почаст српској
хероини за све што је учи
нила за наш народ - рекао
је Гак.
М. Ђ.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

73 године од завршетка
Другог светског рата

У

среду, 9. маја, обеле
жен је Дан победе над
фашизмом и у општи
ни Инђија. За учеснике и
поштоваоце ове традиције
организован је свечани при
јем у згради општине Инђија,
којем су присуствовали пред
ставници локалне самоупра
ве, Руске федерације, као и
представници ОО СУБНОР.
Присутнима се најпре обра
тила председница ОО СУБ
НОР Драгица Ковачевић која
је истакла да је Дан победе
над фашизмом вероватно нај
значајнији заједнички празник
човечанства.
- Наша мала земља је дала
огроман допринос победи, а
тога дана, 9. маја 1945. годи
не, Србија је узела тапију и
улазницу на право да буде
део Европе и цивилизованог
слободног света, јер Србија
никада није била на погре
шној страни - истакла је пред

Обележен Дан победе над фашизмом

седница инђијског ОО СУБ
НОР-а и додала:
- Овај дан је био и остаће
наш главни празник, то је дан
национ
 алног тријумфа за срп
ски и руски народ, дан народ
не гордости, дан туге и вечног
сећања али и дан слободе.

Ми потомци наших славних
предака памтимо и памтиће
мо њихову победу и имамо
обавезу да младе генераци
је васпитавамо да остану на
бољој страни света јер су нас
наши преци ту довели.
Председник Општине Инђи

ја Владимир Гак обратио се
присутнима најпре честита
јући Дан победе над фаши
змом, речима да никада не
треба заборавити шта су
наши преци тада учинили за
читаво човечанство.
- Заиста смо поносни на
антифашистичку слободар
ску традицију нашег народа, а
сваке године обележавамо 9.
мај пријемом наших суграђа
на који организује Општински
одбор СУБНОР-а. Поносни
смо јер смо увек били на стра
ни добра, што смо се борили
против зла у било ком облику
и сигурно да ћемо тако наста
вити и убудуће - рекао је Гак.
После пригодног програ
ма у којем су учествовали и
ђаци Основне школе „Петар
Кочић“, положени су и венци
на споменик Подунавско-пар
тизанском одреду у центру
Инђије.
М. Ђ.

M NOVINE

16. MAJ 2018.

7

Састанак Система 48

СИСТЕМ 48 У ИНЂИЈИ

Почели радови на постављању
рампи у пешачкој зони

П

очели су радови на
постављању баријера
на улазу у пешачку
зону, у улици Војводе Степе
у Инђији. То је информација
који су на последњем
састанк у Система 48 у
петак, 11. маја потврдили
представници Јавног преду
зећа „Инђија пут“. Како су
навели, поред стубића,
биће постављене и рампе
које ће у потпуности контро
лисати број улазака и изла
зака аутомобила из пешач
ке зоне а самим тим и ути
цати на повећану безбед
ност пешака.
– Ми смо у претходном
периоду извршили једну
свеобухватну анализу која
је показала да су стубићи
модернија, али много лоши
ја варијанта од рампи. При
мера ради, стубићи су про
јектовани за улазак и изла
зак око 200 возила дневно,
док рампе могу да поднесу
фреквенцију од око 400
возила, истиче Зоран Мили
ћевић, директор ЈП „Инђија
пут“ и додаје да ће радови
на постављању рампи тра
јати око 20 дана.
Прол аз ак
пешачк ом
зоном биће омогућен само
достављачима робе и ста
новницима улице Војводе
Степе, а самим тим биће
смањен број издатих карти
ца, које ће контролисати и
издавати Општинска упра
ва под одређеним услови
ма.
– На шеталиште ће моћи

да уђе само онај ко поседу
је картицу. Раније смо има
ли 250 издатих картица,
што је веома велик број,
али након постављања
рампи та ситуација биће
сасвим другачија, рекао је
председник Општине Инђи
ја Владимир Гак истичући
да ће поред рампи бити
постављен и видео надзор
како би се контролисале
евентуалне злоупотребе.
На састанку Система је
било речи и о смештајним
капац итет им а
инђијс ких
вртића. Недавно је завршен
упис деце у Предшколску
установу „Бошко Буха“ и
према речима Јелене Кре
соја, директорице те уста
нове ове године остаће око
250 малишана на листи
чекања. Разлог је недоста

так смештајних капацитета,
а како каже председник
Општине Инђија Владимир
Гак једино решење је
изградња новог вртића.
Међутим, како каже, тај
пројекат ће морати да саче
ка реализацију још неко
време јер је у току промена
Плана детаљне регулације
за земљиште код Храма
Цара Константина и Цари
це Јелене, у чијој близини
треба да се гради објекат.
– Имамо измену Плана из
неколико разлога и зато
каснимо, јер је потпуно
неисплативо да се мења
само због изградње вртића
па да га опет то радимо
када будемо требали да
почнемо са изградњом
кадровских станова који ће
се налазити, такође, у том

Нов инвеститор
у индустријској зони
Грађевинска компанија
„Златибор градња“ купила
је земљиште у северои
сточној радној зони у Инђи
ји површине 2,3 хектара.
Недавно је завршена лици
тација, а како је истакао
први човек општине Инђи
ја, ускоро би требало и да
почну радови на изградњи
објекта површине 20 хиља
да метара квадратних.
– У питању је објекат који
је за пет хиљада квадрата
већи од недавно отвореног

„Агромаркета“. „Златибор
градња“ је једна од седам
компанија које сам најавио
пре месец, два, рекао је
Гак и додао:
– Још увек не знамо да
ли ће „Златибор градња“
изградити логистички цен
тар или производни погон,
али то остаје на инвестито
ру да одлучи. За нас је нај
важније да се отварају нова
радна места и да ћемо
имати директан приход у
буџет од пореза.

делу града. Пуно је проце
дура и морамо да се стрпи
мо са изградњом вртића,
каже Гак и додаје да ће
Општина Инђија бити пио
нир у нашој земљи када су
у питању овакве мере које
за циљ имају да задрже
младе кадрове.
– Имамо план да изгради
мо три зграде у којима ће
млади из наше општине
моћи да добију станове на
коришћење на период од 20
– 30 година, каже председ
ник Општине Инђија.
Такође, било је речи и о
протестима мештана Чор
тановаца због проласка
тешких машина и камиона
кроз село, а који су ангажо
вани на пројекту изградње
брзе пруге Београд – Будим
пешта у том делу инђијске
општине. Како је потврдио
директор ЈП „Инђија пут“
Зоран Милићевић са инве
ститорима је договорена
изградња обилазног пута и
до сада су завршени радо
ви на 500 метара од укупно
предвиђених 1,5 километа
ра.
– Тај пут се не може ура
дити за два дана јер имамо
проблем са експропријаци
јом. У наредном периоду
имамо обећања да ће тај
посао ићи још брже, те да
ће ускоро 80 одсто тешког
теретног саобраћаја ићи
обилазним путем, а тек
један мањи део кроз само
село, рекао је Милићевић.
М. Ђ.
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Отворено писмо
Владану Радовановићу
познатијем као Влада Нос
„ЖИВОТ СЕ ИГРА СА НАМА: СЛУЧАЈ ВЛАДАНА РАДОВАНОВИЋА: Шта ће бити с
кућом“, М Новине, број 855 од 9. маја 2018. године.
Пошовани Владо,
у последњем броју М-новина од 09.05.2018. објавио си
чланак под насловом “Шта ће бити с кућом?!” у оквиру
кога је део посвећен мојој маленкости са објављеном
мојом фотографијом без моје сагласност. Али нема везе,
добро изгледам, боље него уживо. Но кроз цео чланак
провлачи се моје име са пуно инсиунација и нетачности
које штете мом имену и угледу. То је резултат нетачних и
лажних информација које си добио од Владана Радовано
вића, познатог као Влада Нос. Изјава коју сам теби дао
телефоном, потпуно је тачна и у целости пренета корект
но. Ја иза ње и даље стојим.
Због лоших информација које си имао, ја сам написао

„Владане Радовановићу, у послед
њем броју М - новина од 09. 05.
2018. дао си “интервју“, па како си у
њему и мене поменуо, осетим
потребу да ти се јавно обратим и
покушам да објасним да престанеш
са лудостима које чиниш последњих
15-ак дана, или ти је нешто стварно
попило мозак па јурцаш у самоун
 и
штење...
Кренимо редом. У “интервјуу“
кажеш да “Драгослава Станишића
познајеш, али да се не би могло
рећи да смо неки пријатељи ..... те
да си убеђен да Станишић држи
страну др. Ребићу и да у томе мора
имати неки лични интерес.“
Е па Владане, кренимо од личног
интереса. Између тебе и др.Ребића
ја једино имам интерес у твом заса
ду лешника у Салашу Ноћајском.
Да, у њега сам ја уложио свој новац,
надам се да те памћење није скроз
напустило. Сећаш се беспарице
(која је код тебе хронична болест),
када си кукао како би засадио
лешнике, али нема се. Бута је изва
дио новац и рекао Владо само ради
и не мораш ни да вратиш (наравно
ниси ни вратио). Сети се како си
после засађивања садница, предве
че, уморан и покисао до голе коже,
дошао код мене кући, осушио се уз
каљеву пећ, био угоштен и напојен
као најдражи гост. Био је ту прису
тан и наш заједнички пријатељ, ти
знаш који. Тако то раде они који
имају интерес. Толико о мом инте
ресу.
Владане хајде сад мало о нашем
пријатељству. Не знам да ли имаш
амнезију, али свима нам је познато

отворено писмо Владану Радовановићу и упутио га њему
лично, као и на више других адреса.
У прилогу овог е-маила достављам ти то писмо уз тврд
њу да све што је у њему написано је тачно.
Обзиром да сам директно прозван у делу чланка под
називом “Пријатељство занат најстарији”, позивам те да
сходно Закону о јавном информисању, у следећем броју
М-новина објавиш у целости моје отворено писмо Влада
ну Радовановићу, које ти достављам у прилогу. Текст у
писму у потпуности одсликава мој став и коментар на
објављени чланак.
Поздрав
Д. Станишић

да сам у децембру 2017. за Св.
Николу био гост у стану твоје живот
не сапутнице Мирјане Коларов и да
је Мирјана са твојим сином била
гост за Св. Јована у мојој кући. (Ти
си тада лежао у болници). Тако је
било и ранијих година.
Подсетићу те и на твој предивни
викенд проведен са твојим другари
ма из војске, те на поподне и вече,
проведено у мом угоститељском
објекту, који сам ти уступио без ика
кве надокнаде. То сам учинио и
организовао из чисто другарских
разлога. Наравно опет уз твоју при
чу како је све скупо и нема се нова
ца.
Иста ситуација, само у далеко
већем обиму и броју гостију било је
и кад сте прослављали диплому
Мирјаниног сина.
Морам да поменем првомајске
празнике које смо проводили зајед
но у твом Салашу, па заједничка
путовања у бању у Мађарску и дуго
годишња дружењ у кафићу. Ту
морам бити искрен, да си увек био
џек да платиш пиће, али хронични
“гост на црту“. Према твом “интер
вјуу“ све то раде људи за које се не
би могло рећи да су неки пријатељи.
Толико о нашем пријатељству.
Владане, а што се тиче факсими
ла рачуна у новинама, они гласе на
твоје име. Па и да сам их ја платио
својим новцем, а нисам, треба да ми
будеш захвалан да ти не остану
дуговања, којих и онако имаш пре
више. Ако су ти ти факсимили глав
ни докази, морам ти рећи да баш и
нису тако јаки. До пре неколико
дана имао си причу да је у кући дуг

за струју преко 80.000 динара. Е па
видиш није тако, сам си приложио
признанице, које си пронашао при
ликом претреса куће. Ја ти их сигур
но нисам дао.
Добро је да не мораш више да
узимаш неповољне кредите, као
онај код Raiffeisen банке из 2013,
који ти истиче у мају 2020. и за који,
на кредит око 140.000 динара, на
крају треба да исплатиш око 300.000
динара, више него дупло од онога
што си узео. Треба да избегнеш и
зеленашке позајмице и камате на
њих, о којима си често причао. Ја
знам да си ти угледан митровачки
здравствени радник, али знам и да
ти економија није јача страна.
Владане дао си себи за право да
прозовеш и одређене људе из
митровачке инспекције, али без
довољно храбрости да их именујеш.
Владане ја сам те повезао и “упо
знао“ са твојим средњошколским
другом из разреда. Додуше он је
годину дана млађи од тебе, али сте
генерација. Договоре и уговоре сте
правили без мене, тако да би тешко
могао у целој ситуацији да стоји да
сам ја “ментор“ и да имам интерес.
У целу причу сам одлично упућен из
извора са обе стране. Питам, да ли
се сећаш да сам те пре око месец и
по дана позвао и рекао да ти и др.
Ребић треба да разговарате, јер
слутим проблем. Откачио си ме,
рекавши да ту нема шта да се разго
вара и да ти имаш адвокате. Од
тада твој и др. Ребићев проблем
нисмо више поменули.
Владане, народ каже “колики нос
толики понос“. Код тебе то изгледа
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РЕАГОВАЊЕ ДР ДУШКА РЕБИЋА
Г. Ћосићу,
у прошлом броју М новина написали
сте и објавили чланак ШТА ЋЕ БИТИ
С КУЋОМ ?! о животу који се игра са
нама, случају Владана Радованови
ћа и рашомонијади у којој се нашао.
Цео чланак је пун нетачних или дели
мично тачних чињеница и скроз је
једнострано оријентисан.
Сматрам да сте као новинар, профе
сионалац са дугогодишњим иску
ством, требали и морали бар део
текста да посветите и другој страни,
то јест мени, и да чујете моју страну
приче. Део ње можда и знате из мог
апела и остале документације коју
сам вам раније доставио mail-ом.
Требало је, и треба да се као сред
ство јавног информисања, позабави
те рашомонијадом у којој се ја нала
зим. Уз све написано у мом апелу
додаћу само следеће.
Ја се и данас, после 18 дана нала
зим закључан и заточен у кући, без
кључева, додуше са струјом, укљу
ченом по налогу суда, али без могућ
ности за испуњавањем осталих људ
ских потреба. Храну примам кроз

није случај, бар по ономе што си
навео у свом “интервјуу“. Тебе као
да је од најлошијег дрвета издељао
мајстор Ђепето. Због тога ћу те
надаље ословљавати са Пинокио.
Пинокио, у “интервју“ дао си нови
нару податке да су на твојој кући
рађене интервенције грађевинског
типа без грађевинске дозволе.
Поново те памћење слабије служи.
Заборавио си Идејни пројекат од
25.09.2015. који гласи на твоје име,

прозор на спрату, по ноћу помоћу
корпе и конопца који спуштам. Ни са
ким нисам био у личном контакту од
23.04.2018. Морам вас обавестити
да сам се после једанаест дана про
ведених без струје први пут окупао.
Због ситуације у којој се налазим
озбиљно размишљам да започнем
штрајк глађу како би анимирао јав
ност. Разумите да морам да чувам и
сачувам своју скупу опрему, којој од
23.04.2018 немам приступа, јер су
просторије у којима се налази само
вољом Владана Радовановића
закључане.
Моје проблеме са Здравственом
инспекцијом ћу вам изнети усмено и
презентовати доказе за то. Начелни
ца покрајинске Здравствене инспек
ције је смењена управо због мог
случаја.
Позивам вас да ме, ради правилног
и тачног информисања, посетите
испод прозора куће у којој се нала
зим и да у следећем броју М новина
о томе информишете јавност.
С поштовањем
Др. Душко Ребић

као и Решење бр.351-591/2015-ВИ
од 07.10.2015. којим се од Градске
управе за урбанизам одобрава изво
ђење радова и то наравно на твоје
име. Није тачно да је твој адвокат,
поштујући отказни рок, наложио др.
Ребићу да се исели у законском
року, најкасније до 10 јуна 2018. Ако
је то тако, зашто си ти извршио
23.04.2018. упад у кућу. Тачно је да
је твој адвокат, Љубица Филиповић,
послала др. Ребићу Позив за плаћа
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ње закупнине, са условним отказом
од 15 дана. Ти ни тај рок ниси испо
штовао.
Због претходно наведеног, мета
форички сам те назвао Пинокио. Но
надаље ћу ти се обраћати по имену,
верујући да је Владан и даље наш
Влајко, или Влада Нос.
Владане познато ми је зашто ти
сада мене окривљујеш за све про
блеме које имаш. Немаш храбрости
да станеш пред огледало и погле
даш себе у очи и признаш себи шта
си учинио и шта чиниш. Проблем је
што сам се ја појавио 23.04.2018.
после 18х испред твоје куће, када си
покренуо офанзивну акцију исеље
ња др.Ребића. Дошао сам као прија
тељ обојице, да смирим страсти и
да замолим да не идете даље у
сукоб. Тада си ми ти рекао да одла
зим даље од твоје куће и да ми не
дозвољаваш ни на степеницама да
седим. Твоја Мирјана ми је рекла да
сам дошао да раскућим туђу дедо
вину. Све то у присуству више твојих
људи и полиције. Од тада нисам
више ни прошао поред Пејтона.
Владане не бих више расправљао
о теби... Ти настави својим путем,
али добро размисли о свему што си
до сада учинио и како ћеш даље.
Нисам ја најгори у овом граду, а ти
јеси урадио следеће: провалио у
кућу код свог закупца ноћу, око
23.30, насилно променио браве,
насилно укинуо струју, побацао лич
ну гардаробу и храну, онемогућио
доставу хране и лекова, закључао
човека да не може и ако хоће да
изађе, звао телефоном људе који
годинама у твојој кући помажу др.
Ребићу у одржавању исте, па им ти
и твоја Мирјана, претили разним
глупостима, пратио колима истог тог
човека ноћу улицама града, жељан
сазнања ко је он, ко доставља храну
и лекове и као шлаг на торту ПОПИО
САВ ВИСКИ ИЗ КУЋЕ КОЈИ ЈЕ
ПРИПАДАО др. Ребићу (то се рачу
на на црту). Владане све непроми
шљено и лоше по тебе.
Немој више да дајеш интервјуе,
ниси ти баш томе вичан и молим те
немој ме приморавати да вадим и
прилажем доказе за све што сам
написао у овом писму. Веруј ми мно
го су јачи од оних објављених у М новинама. На крају молим те пре
стани да заустављаш људе на ули
ци и да телефонираш заједничким
пријатељима и објашњаваш своју
причу у којој сам ја носилац главне
улоге.
Остај ми добро и срећно ти било.“
Ср. Митровица 10.05.2018.год.
Твој “не баш неки пријатељ“
Драгослав Станишић - Бута
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ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Обележен Дан установе

Малишани у представи

ДУ „Дечија радост“ Ириг
обележила је свој дан при
редбом која је крајем апри
ла одржана у сали Дома
културе.
Тада су малишани при
премних
предшколских
група објеката „Чаролија“ и
„Вила“, као и деца мешо
витих група подручних оде
љења Нерадин, Крушедол,
Шатринци, Ривица и Јазак
заједно са својим васпита
чима одиграли представу
„Породица моја фина“.
Директорка
установе
Јелена Видановић је иста
кла да у установи тренутно
борави више од три стотине
деце која су распоређена у

два објекта и пет подручних
одељења.
 Квалитетно одабраним
програмима вртић пружа
здраву и подстицајну среди
ну за несметано одрастање
и развој потенцијала сваког
детета. Захваљујући подр
шци локалне самоуправе у
текућој радној години отва
рена је и опремљена нова
васпитнообразовна група
у објекту „Чаролија“ у Ири
гу, реализовани су многи
пројекти, а тиме створени
бољи услови за одраста
ње, образовање и боравак
деце – указала је директор
ка Видановић.
Међу реализованим про

јектима она је посебно
истакла комплетну рекон
струкција објекта „Вила“ у
Врднику.
Вртић је познат по еко
лошким активностима и
учешћу у покрајинском про
граму „За чистије и зелени
је школе у Војводини“, као и
у Међународном програму
Еко школе.
Статус Еко школе има
врднички објекат „Вила“,
подручно одељење у Кру
шедолу, док ће објекат
„Чаролија“ за тај статус
аплицирати у септембру
ове године.
Установа у Иригу је и
носилац и организатор Лут

Јелена Видановић

карског фестивала за који
је
ове године добијена
акредитација Педагошког
завода Војводине.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИРИГ

Треба више хранитељских породица

Р

анијих година иришка
општина је била у врху
по броју хранитељских
породица, али је последњих
пар година у овој општини
свега 11 хранитеља што је
недовољно у односу на
потребе за хранитељским
смештајем.
Једна од кључних улога
Центра за социјални рад је
збрињавање деце без аде
кватног родитељског стара
ња.
– Деца чија је безбедност,
здравље или живот угроже
на у биолошким породицама
заслужују да одрастају у
породици која ће им пружити
љубав и обезбедити норма
лан раст и развој. Како сада
немамо довољно хранитељ

Силвана Лаћарац

ских породица, децу сме
штамо код хранитеља из
других општина. У неким
случајевима то је и у инте
ресу деце, поготово ако је

разлог измештања било зло
стављање. Међутим, сада
шњи капацитети су недо
вољни, нарочито када се
ради о ургентном смештају
или збрињавању деце на
специјализовано хранитељ
ство, говори за наше новине
Силвана Лаћарац, директор
ка Центра за социјални рад
Ириг.
Она додаје да постоје
проблеми и са смештајем
одраслих у хранитељске
породице који нису способни
да самостално живе и нема
ју породичну подршку.
– Зато нам као једино
решење остаје смештај у
специјализоване институци
је социјалне заштите које
већ функционишу са попу

њеним капацитетима, каже
Силвана Лаћарац.
То је и разлог да Центар за
социјални рад Ириг планира
да, кроз пројектне активно
сти, ради на промоцији хра
нитељства и повећању сен
зибилности јавности према
овим проблемима, како би
се породице мотивисале за
бављење овим хуманим и не
баш лаким послом.
– Заиста апелујем на заин
тересоване породице да нам
се јаве и ми ћемо их детаљ
но информисати о томе шта
хранитељство подразумева
и како могу постати храните
љи, истиче дипломирана
пси холо шки ња
Сил ва на
Лаћарац.
С. Џ.

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ИРИГ

Ускоро радови
на путу Врдник - Јазак

Р

адови на реконструк
цији пута Врдник –
Јазак требало би да
почну до краја маја. На тен
деру почетком маја посао
су добили румски „Сремпут“
и „Баумастер“ из Београда,
следи потписиав
 ање уго
вора, а потом и увођење у
посао.
Вредност радова је 20,2
милиона динара са ПДВ,
а 20 милион
 а је иришка
општина добила од Управе
за капитална улагања АП
Војводине.
Дужина пута је 1,7 кило
метара, ширина коловоза је
пет метара, а на овој дужи
ни се ради комплетно нов
асфалт и хоризонтална и
вертикална сигнализација.
Рок за завршетак радова је
60 радних дана.
- Пут почиње на Новој
колонији у Врднику, а завр
шава се на самом скретању
за Јазачки Прњавор. Од те
деонице до манастира пут
је раније урађен и у добром
је стању. Ово је јако важна
ова деоница јер је у Врдни
ку велики број туриста који

Александар Манојловић

иду и у Јазак и Малу Ремету
где су манастири, али у том
делу су и бројни воћњаци,
винарије и хладњаче – каже
директор ЈП „Комуналац“
Ириг Александар Манојло
вић.
Овом Јавном предузећу је
од прошле године поверено
и управљање локалним и
негатегорисаним путевима.

Да би се тим обавезама и
одговорило у овом предузе
ћу су морали да обезбеде и
потребну механизацију.
- Набавили смо комбино
вану грађевинску машину
ИЦБ, глодалицу за опсеца
ње рупа, ваљак, тарктор са
тарупом за уређење путних
појасева, прикључне маши
не за копање канале, гре

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

дер за нивелисање атар
ских путева и банкина, нове
самоутоваравајуће посипа
че соли и камион сандучар –
каже директор Манојловић.
Одржава се укупно 111
километара путне мреже у
иришкој општини.
После зиме на низ лока
ција појавиле су се рупе због
мраза и соли па су започели
радови на крпљењу колово
за – у Иригу, Врднику, потом
локални пут Јазак – Мала
Ремета, урађени су слични
радови и у Ривици а током
маја завршава се посао у
Шатринцима , Добродолу и
Крушедолу.
- Потом опет радимо
Врдник, где има и највише
посла – остале су још две
раскрснице и још две улице
где је потребно урадити ком
плетно канале, па тек онда
асфалт и сигнализацију. То
би требало да се заврши
до половине јуна – истиче
Александар Манојловић.
За ове радове је локална
самоуправа у текућој годи
ни обезбедила 12 милиона
динара.
С. Џ.

Узвратна посета Португалаца
ССШ „Бранко Радичевић“ је 8. маја била дома
ћин колегама из пројектног партнера на свом Ера
смус+ пројекту „Усвајамо знање за школу и живот“.
То су њихове колеге из португалског града Бар
целос и то пројектни координатор из партнерске
Средњe школe „Ескола секундариа Барселос“ Фер
нандо Карваљо и Мариа Глориа Кардосо.
Иако су већ били у Србији, ово им је прва посета
Руми. Обишли су ССШ „Бранко Радичевић“ у, упо
знали се са њеним школским простором, опремом
и начином рада.
- Разговарали смо о нашем текућем пројекту али
и о новим могућностима које нам се пружају као већ
старим и поузданим партнерима. Оно што је под
стакло даљу сарадњу су добри односи са нашим
људима са којима је координатор Фернандо Кар
ваљо имао прилику да се упозна током пројекта култура Срба, традиција, спорт, али и свега онога
што би португалски млади могли да виде и науче у
Руми и околини у сектору образовања. Када наша
Национална агенција Темпус буде одобрила дола
зак европских партнера у Србију, што и најављују у
наредном позивном року за Ерасмус+ пројекте, та
сарадња ће се наставити - рекла је координаторка
пројекта у Руми Даниела Васић.

Посета Бранковој школи
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ШИД

Спортски терен у новом руху
П

редставници америчке агенције
за међународни развој (USAID),
Програма Уједињених нација за
развој (UNDP) и представници локал
не самоуправе, прошле недеље 9.
маја, званично су отворили обновље
ни кошаркашки терен и нову теретану
на отвореном у насељу Г2 у Шиду.
USAID је обезбедио 72.064 долара за
обнову кошаркашког терена на отво
реном, а све у циљу помоћи градови
ма и општинама које су највише пого
ђене мигрантском кризом. За „Проје
кат јачања капацитета локалних зајед
ница за реаговање на мигрантску кри
зу“, који се спроводи у 10 локалних
заједница укључујући и Шид, USAID је
обезбедио 1,3 милиона долара.
Основни циљ пројекта је јачање
локалне отпорности и заједништва
кроз побољшање јавних услуга и
инфра струк ту ре.
Пред став ни ци
локалне самоуправе приликом отва
рања спортског терена, истакли су
значај ове донације како за локално
становништво тако и за мигрантску
популацију, а прва утакмица на новом
терену, одиграна је између екипа ОШ
„Бранко Радичевић“ и деце из при

хватног центра Принциповац.
– Ми смо реализовали овај пројекат
зато што смо видели да су овде у
Шидуали и у другим граничним општи
нама где су смештени мигранти од
почетка мигрантске кризе, људи пока
зали оно најбоље што је у њиховој
души. Средства смо обезбедили да би
општина као што је Шид, могла да се
суочава не само са овом кризом, него
евентуално и са другим кризама које
их могу снаћи, истакла је директорка
Канцеларије за демократски и економ
ски развој USAID Лара Павловић.
Поред обновљеног кошаркашког
терена, на радост шидских малишана,
отворена је и теретана на отвореном.
– Ми смо се трудили да заједно и уз
помоћ изузетне сарадње Општине
Шид, идентификујемо све оне потре
бе Шида које су баш биле важне да се
задовоље. Опрема, возила, спортски
терени попут овог у насељу Г2, од
чега корист имају грађани Шида, изја
вио је вођа тима за витални развој
програма УНа у Србији Жарко Перо
вић.
Испред
локал не
самоу пра ве,
USAIDu и UNDPu, захвалио се

помоћник председника Општине Шид
Ивица Јовић.
– Овај терен је сада добио ново
рухо, на задовољство становника који
овде живе, а поготово деце и спорт
ских клубова који егзистирају у нашој
општини, истакао је Ивица Јовић.
У прихватном центру у Шиду, тре
нутно је смештено 260 лица, док је на
Принциповцу смештено њих 130. Из
Комесаријата за избеглице истичу
значај отварања модерног спортског
терена, али и добру сарадњу са
локалном самоуправом и локалном
заједницом:
– Овај спортски терен значајан је и
за све нас који се налазимо на овом
простору и бавимо се мигрантским
послом. Локална заједница нам изла
зи у сусрет од првог дана нашег
боравка овде. Ти односи се свако
дневно унапређују, бивају озбиљнији
и толерантнији. Чак и наши корисници
полако постају део становништва
шидске општине и све више улазе у
законски систем Републике Србије,
рекао је Драган Велимировић коорди
натор Комесаријата за избеглице у
прихватном центру Адашевци. М. Н.
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ЈКП ВОДОВОД ШИД

Буши се нов бунар у Батровцима

У

циљу
побољшања
водоснабдевања гра
ђана шидске општи
не, прошле недеље поче
ли су радови на изградњи
новог истражно експлоата
ционог бунара, који ће уско
ро бити прикључен на реги
онални водовод Батровци
– Шид. Изградњу новог
бунара финансира локал
на самоуправа Општине
Шид и ЈКП „Водовод“, а
вредност инвестиције изно
си око 8 милиона динара.
У петак 11. маја, заменик
председника Општине Шид
Зоран Семеновић и дирек
тор ЈКП „Водовод“ Алек
сандар Јовановић са сво
јим сарадницима, обишли
су радове на изворишту
Батровци.
– Суочени са вишегоди
шњим проблемом са водо
снабдевањем у летњем
периоду, који су наши гра
ђани највише осетили на
својој кожи, Општина Шид
је наложила јавном преду
зећу „Водовод“ да побољ
ша
водоснабдевање.
Побољшање ће се осетити

Представници локалне самоуправе у обиласку радова

већ у предстојећем летњем
периоду, а надамо се и у
свим годинама које долазе,
истакао је Семеновић.
Значај ове инвестиције је
за већи део грађана шид
ске општине немерљив
посебно што ће се реши
ти вишегодишњи проблем,
као и рестрикције воде
током ноћи.
– Ово је врло значајна

инвестиција за наше пред
узеће и грађане шидске
општине. Нови бунар ће
додатно појачати капаци
тет нашег изворишта за
скоро више од 10 одсто,
тако да ћемо овог лета
имати континуирано водо
снабдевање. Радови ће
бити завршени за 15 дана,
након чега следи опрема
ње бунара и до 15. јуна ће

бити пуштен у рад, изјавио
је Јовановић.
Основна функција бунара
13 јесте да обезбеди додат
ну количину воде, како би
се у летњем периоду избе
гле рестрикције у водоснаб
девању. Овај пројекат ујед
но је један од најзначајнијих
комуналних пројеката који
ће бити реализован у овој
години.
М. Н.

У ШИДУ СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Да рата више не буде

И

у Шиду је 9. маја све
чано обележен Дан
победе над фаши
змом. Програм подсећања
на тај дан 1945. године,
када је окончан Други свет
ски рат, организовао је
општински СУБНОР Шид у
сарадњи са Друштвом срп
ско  руског пријатељства.
Обележавање овог значај
ног историјског датума,
почело је свечаном седни
цом у сали СО Шид, на којој
су поред представника
СУБНОРа, присуствовали
и представници локалне
самоуправе и удружења,
као и представници основ
них и средњих школа са
територије шидске општи
не. После интонирања хим
не и одавања почасти
настрадалим борцима, ску
пу су се обратили професор
историје у пензији Душан
Лукић подсећајући присутне
на ратна дешавања из1945.
године, као и председник

СУБНОРа Шид Јовица
Степанић.
– Ово је 73. годишњица
од ослобођења од фаши
зма. СУБНОР Шид сваке
године обележава овај
важан историјски датум, а
тако ће бити и убудуће. Овај
датум не сме да се забора
ви, а својим примером
желимо научити и нашу

децу да цене историјске
датуме . Историја и историј
ске чињенице се не смеју
мењати, јер би то било на
штету данашњице и будућ
ности Србије, истакао је
Степанић.
Након свечане седнице
на којој је председник Дру
штва српско  руског прија
тељства Мићо Ђукић, уру

Полагање венаца код Петокраке

чио награде најуспешнијим
ученицима на расписаном
литерарном конкурсу пово
дом обележавања Дана
победе, положени су венци
настрадалим борцима код
Петокраке, на Градском гро
бљу у Шиду. Венце су осим
представника СУБНОРа
Шид, представника СПСа и
неколико удружења, поло
жи ли
и
пред став ни ци
локалне самоуправе.
– Представници локалне
самоуправе су увек присут
ни на оваквим догађајима,
како би указали другима на
важан историјски дан. Сво
јим присуством показујемо
да се сећамо настрадалих
бораца, њиховог великог
доприноса за слободу, а
исто тако исказујемо наду
да се таква ратна дешава
ња, никад више неће поно
вити, рекао је председник
СО Шид Велимир Раниса
вљевић.
М. Н.
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ПРИЈЕМ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ У ОПШТИНИ ШИД

Крв живот значи

П

оводом обележевања
Нацио н алн ог
дана
добровољних давала
ца крви, у петак 11. маја, у
сали СО Шид организован је
пријем за вишеструке добро
вољне даваоце крви из шид
ске општине. Пријему су
присуствовали и ученици
четвртог разр ед а О.Ш.
„Бранк о Радичевић“ из
Шида, учесници литерарног
конкурса на тему „Крв живот
значи“, којима су том прили
ком уручене захвалнице и
пригодни поклони. Добро
вољне даваоце крви поздра
вио је и заменик председни
ка Општине Шид Зоран
Семеновић, а у име локалне
самоуправе добровољним
даваоцима њихов дан,
честитао је помоћник пред

Марија Бућко

Пријем у општини Шид

седника Општине Шид Иви
ца Јовић.
– Сваки човек може бити
хуман на разне начине, а
само једним начином даје
део себе за спас других.
Општина Шид ће и убудуће
подржавати рад Црвеног
крста Шид који организује
акције добровољног давања
крви. Најбитније је да крв
чека пацијента, а не обратно
и да увек буде довољно
јединица крви у Општој бол
ници у Сремској Митровици,
како пацијенти не би морали
да чекају даваоце крви,

истакао је Јовић.
У шидској општини има
преко 1.000 давалаца крви.
– Следећу акцију органи
зујемо 18. маја у Шиду, а
истог дана у Вишњићеву у
здравственој станици и оче
кујем да ћемо у те две акције
прикупити преко 100 једини
ца крви. Било би лепо да са
Заводом здравља у Новом
Саду започнемо нову сарад
њу и да наставимо као и до
сада, да крв увек чека паци
јента, истакла је секретарка
Црвеног крста Шид Душица
Полетан.

Међу присутним даваоци
ма било је и оних који су до
сада крв дали више десети
на пута. А у име њих, скупу
се обратила Мирјана Бућко.
– Пожелела сам свим
добровољним даваоцима
крви који ме нису стигли да
ме стигну, а који то јесу учи
нили, да ме престигну. Овој
дечици би поручила да се
угледају на своје родитеље и
пријатеље и да једног дана
постану део људи који дају
своју крв и спашавају туђе
животе, рекла је Мирјана
Бућко из Ердевика.
М. Н.

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ ШИД

Подељена средства
удружењима грађана

Ч

ланови
Општинског
већа Општине Шид
су на седници која је
одржана прошле среде, 9.
маја, између осталих тачака
дневног реда усвојили пред
лог комисије за расподе
лу средстава удружењима
и верским заједницама на
територији шидске општи
не, а усвојена је и подржа
на иницијатива за отвара
ње малограничног прелаза
Јамена – Рачиновци, као

и израда студије његове
оправданости.
– То је тек почетак про
цедуре и Веће је већином
гласова подржало ту иници
јативу. У сарадњи са надле
жним покрајинским институ
цијама и секретаријатима,
затражићемо
мишљење
већа националних мањи
на и надамо се да ће исход
бити позитиван на обостра
но задовољство. Значајно
је напоменути да су члано

ви Већа усвојили и предлог
комисије за расподелу сред
става за финансирање рада
удружења и верских зајед
ница на територији наше
општине, а подржано је и
неколико захтева за накна
ду штете грађанима, које су
наступиле по разним осно
вама, истакао је након сед
нице члан Општинског већа
Драган Гутић.
Поред ових тачака днев
ног реда, чланови Већа

Драган Гутић

усвојили су предлоге за про
ширење и утврђивање за
око 70 нових назива улица и
засеок а у шидској општини.

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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УСКОРО НАПЛАТА ПЛАСТИЧНИХ КЕСА У МАРКЕТИМА

Два динара, друже

Е

колошка ситуација у нашој зе
мљи, као и у целој Европи, није
баш на завидном нивоу. Отпа
да на све стране, и то све више оног
пластичног. Отуда и ове нове приче
о смањењу употребе пластичних ке
са. Уколико желимо у Европску унију,
морамо пратити и њихове еколошке
стандарде. Тако ће, како преноси пор
тал РТС-а, и наше Министарство за
заштиту животне средине ове године
почети са израдом Закона о амбала
жи и амбалажном отпаду, са посебним
акцентом на смањењу употребе пла
стичних кеса, а његово доношење оче
кује се наредне године.
Неки трговински ланци, попут Деле
за и ДМ-а већ су почели са наплатом
пластичних кеса по ценама од два ди
нара, унапред пратећи оно што нам
доноси будући закон. Како се пише
на поменутом порталу, из ланца ДТЛ
кажу да ће свака њихова чланица од
ређивати цену кеса за себе, а у дру
гим ланцима попут Универекспорта и
Идее још увек траже адекватно реше
ње за смањење њихове употребе.
Према подацима који су објављени у
Блиц-у, у Србији сваки становник у про
секу годишње употреби око 300 кеса,
док је у Немачкој та бројка петостру
ко мања. Међутим, да ли је ова мера
адекватна и да ли ће заиста утицати
на подизање свести становништва о
значају здраве животне средине или
ће служити искључиво за још већу за
раду трговинских ланаца остаје нам да

видимо. Ако узмемо пример цигарета,
евидентно је да се број пушача никако
не смањује повећањем њихових цена,
а пушачи плићег џепа нашли су алтер
нативу у пијачном резаном дувану. Два
или три динара за кесу вероватно ће
одвојити већина купаца, изузевши оне
који то неће чинити из ината, а оне ће

вероватно и даље летети нашим ули
цама. Они који су навикли на платнене
торбе сигурно ће их користити и даље,
а људи навикли на пластичне кесе те
шко да ће од тога одустати због неко
лико гвоздењака, који међутим, тргов
цима могу да донесу сасвим пристојан
профит. 
Н. Милошевић

АНКЕТА

Мишљења подељена

Момир Тописировић, Борјанка Јовановић, Биљана Сарић, Зоран Милић, Душка Савић и Божидар Барбуловић
Да бисмо видели какво је расположење
у Срему поводом најављеног увођења
наплате пластичних кеса, питали смо
Митровчане подржавају ли или не овај
тренд.
Момир Тописировић, Сремска Митро
вица: По мени, искрено, то је једна кла
сична превара. Ако су хтели да избаце
кесе из употребе требали су да их напла
ћују сто динара. Тај новац иде само на
рачун трговаца. Ја подржавам избацивање
пластичних кеса, али то није мера.

Борјанка Јовановић, Сремска Митро
вица: Не подржавам. Зашто бисмо плаћа
ли? Боље је да их укину скроз, па да кори
стимо торбе или папирне кесе. А ово не би
радили да немају профит.
Биљана Сарић, Сремска Митровица:
Подржавам. И то је роба као и свака друга.
Наравно да подржавам наплату. Зашто би
их давали џаба?
Зоран Милић, Сремска Митровица:
Знате шта, има неког смисла, али да ће то
бити решење на дуге стазе не верујем.

Они мисле да је све решено кад народ
удариш по џепу. Опет ће ту бити бацања и
загађивања.
Душка Савић, Сремска Митровица:
Подржавам. Мислим да је то важно првен
ствено због заштите животне средине.
Бож ид ар
Барбулов ић,
Сремс ка
Митровица: Не подржавам. Шта ја знам.
И овако је роба скупа, па сад још и то. Зна
те шта, ако већ мора онда добро, али
зашто не би била нека замена, на пример
папирне кесе.
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УПИС У ВРТИЋЕ

Пријаве у току

П

ријављивање за упис
деце у вртиће на тери
торији општине Стара
Пазова почело је 7. маја и
трајаће до петка 18. маја. У
обавезан припреман пред
школски програм ПУ „Поле
тарац“ у Старој Пазови и ПУ
„Радост“ у насељу Бановци
Дунав биће уписана деца од
5,5 до 6,5 година, односно
деца рођена од 1. марта
2012. до 1. марта 2013.
године, у полудневни бора
вак могу се уписати деца од
3 до 5,5 година, а у цело
дневни боравак деца узра
ста од једне до 6,5 година.
Уколико је дете предшкол
ског узраста, неопх одно је
доставити: фотокопију дете
товог извода из матичне
књиге рођених и фотокопију
здравствене књижице, а
када дете крене у вртић
накнадно доставити потвр
ду педијатра. Родитељи или

старатељи са собом треба
да понесу: фотокопију своје
личне карте, прилог о стату
су породице из осетљивих
група, а уколико је родитељ
запослен и фоток опију
обрасца МЗА, односно МА
за запослене од октобра
2010. године, док родитељи
трећег и четвртог детета
морају доставити изводе из
матичних књига рођених за
сву децу из породице. Прио
ритет за упис у целодневни
боравак имаће најпре деца
из осетљивих група, као и
деца запослених родитеља
и редовних студената, деца
из породица са троје или
више деце и деца чија су
браћа и сестре уписана у
исту предшколску установу.
Васпитно образовни рад у
ПУ „Полетарац” у Старој
Пазови реализује се и на
словачком језику. Спискови
уписане деце биће објавље

КАМИОН ВИСИО СА НАДВОЖЊАКА

Возач се спасао

Камион старопазовачих
регистарских таблица про
био је заштитну ограду на
надвожњаку између Старе
Пазове и Старих Бановаца,
и висио је изнад аутопута.
Возач је успео да се спаси и
изађе из камион
 а, чија каби
на виси над аутопутем. Од
силине ударца, заштитна
ограда је завршила у траци
која води ка Београду, услед

ни 20. јуна. Пријаве за упис
деце у ПУ „Полетарац“ у
Старој Пазови врше се сва
ког радног дана од 10 до 12
часова у објектима у Старој
и Новој Пазови, Голубинци
ма, Војки и Крњешевцима,
док се у ПУ „Радост“ у насе
љу Бановци Дунав врше
понедељком, средом и пет
ком од 7 до 14 часова и
уторком и четвртком од 10

до 17 часова и то искључи
во у објекту „Херој мајор
Горан Савић“ у Новим
Бановц им а.
Подс ећ ам о,
пријаве трају до петка 18.
маја, а очекује се да и у
предстојећој школској годи
ни у поменута два вртића
борави близу 1.900 деце са
територији општине Стара
Пазова.

С. С.

УХАПШЕНИ БАНОВЧАНИ

Крали лампе са бова

Припадници Министар
ства унутрашњих послова у
Сремској Митровици, по
налогу надлежног тужила
штва, поднели су кривичну
пријаву у редовном поступ
ку против две особе из
Бановаца због постојања
основа сумње да су почини
ле кривична дела тешка
крађа и уништење и оште
ћење јавних уређаја, на
штету Дирекције за водене

путеве. Осумњичени се
терете да су на Дунаву код
Бановаца подесним алатом
исекли метални ланац, а
затим уклонили шкопац,
вртуљак, радарски рефлек
тор и лампу са бове, на којој
се налазила ознака 1603.
Лампу за бове, осумњичени
су потом одвукли до обале
реке и покушали да утоваре
на камион, у чему их је спре
чила полиција.
С. С.

чега је саобраћај на том
делу пута обустављен. Сум
ња се да је разлог ове сао
браћајне незгоде, неприла
гођена брзина условима
пута, услед чега је возач
камиона изубио контролу
над возилом. Такође, сао
браћај преко надвожњака је
био обустављен док се
камион није уклонио.

С. С.

ИСПРАВКА
„Сремски Робин Худ“, М новине, број 855 од 9. маја 2018. године.
У прошлом броју М Новина у тексту о сремском
хајдуку Лази Харамбаши поткрала се грешка да је

овај хајдук живео и деловао крајем 17. и почетком
18. века. Права истина је да је са својом четом

ординирао крајем 18. и почетком 19. века. Извиња
вамо се читаоц
 има због ове грешке.
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НОВА ПАЗОВА

Пронађен нестали
камионџија

Тридесетчетворогодишњи камионџија
Дарко Вукић из Нове Пазове, пронађен је
жив и здрав, што је потврдила за један
дневни лист његова супруга Биљана, коју
су обавестили из Министарства спољних
послова Србије. Дарко је нестао 30. априла
на бензинској пумпи у месту Јаровице, код
Братиславе у Словачкој, од тада породица
није имала никакав контакт са њим. С. С.

ФОЛКЛОР

Пазовчани
бриљирали

Од 10 група, колико се од 23 у млађем
узрасту пласирало на Музички фестивал
деце Војводине у Бачку Тополу, две су из
старопазовачке општине: КУД „Бранко
Радичевић“ из Старе Пазове и истоимено
Друштво из Нових Бановаца, који су имали
по 90 бодова. У старијем узрасту је било 44
групе на свим зонама у Војводини, а на
покрајинском фестивалу ће учествовати
20, од којих је 5 представника старопазо
вачке општине. По оцени селекторке Даја
не Костић то су групе КУД-а „Бранко Ради
чевић“, СКУД-а „Херој Јанко Чмелик“ и ФА
Дукат из Старе Пазове и КУД-а „Младост“ и
ОКУД-а „Свети Сава“ из Нове Пазове.
Музички фестивал деце Војводине биће
одржан у Бачкој Тополи 3. јуна.
З. К.

или специјализованих алата, репро мате
ријала и сировина. Циљ финансирања је
јачање конкурентности привредних субјека
та, унапређење технолошких процеса, про
извода и услуга као и повећање вредности
и обима промета привредних субјеката и
смањења трошкова финансирања опреме
и репро материјала. Приоритет при додели
бесповратних средстава имаће привредни
субјекти који конкуришу по први пут, а
немају они који су добили средства на Кон
курсу 2017. године. Конкурс је отворен до
31. октобра, а све информације у вези са
Конкурсом можете добити на телефон
022/310-031, као и на општинском сајту
www.starapazova.rs.
Ј. Д.

Општина Стара Пазова расписује кон
курс за доделу бесповратних средстава
предузетницима, микро и малим правним
лицима у укупном износу од 5 милиона
динара из средстава обезбеђених одлуком
о буџету општине за 2018. годину. Беспо
вратна средства се одобравају привредним
субјектима у једнократном износу од 50
хиљада динара, а додељују се за субвен
ционисање трошкова набавке нове или
половне опреме, машина, делове машина

да динара за реализацију активности у
оквиру пројекта који се односи на отклања
ње последица породичног насиља и осна
живање самих жртви, али и оних који су у
непосредном контакту с њима.
С. С.

ГАЛЕРИЈА

Изложба слика

ЦРВЕНИ КРСТ

Активности
током маја
8. маја се обележава Светски дан Црве
ног крста, а од 8. до 15. маја Недеља Црве
ног крста у склопу које ће се одржати низ
активности: делиће се едукативне брошуре
у Новој и Старој Пазови. У петак 11. маја је
одржано такмичење из прве помоћи на
расаднику „Брест”, а како је тај датум Наци
онални дан добровољног давања крви
организовано је предавање, а 13. маја
акција ће бити организована у Новим
Бановцима. У плану је остварење и међу
народне сарадње са Црвеним крстом у
Словачкој где ће представници хуманитар
не организације боравити заједно са локал
ном самоуправом у вишедневној посети на
„Данима Старе Пазове” у Братислави. А
народна кухиња је током ове недеље при
премила за социјално најугроженије дода
так уз стандардни оброк у виду плазма
кекса. Организација Црвени крст ће наста
вити и у овој години да помаже најугроже
нијима и онима којима је помоћ потребна, и
то помоћу волонтера који представљају
окосницу ове организације.
Ј. Д.

У Галерији Центра за културу Стара
Пазова је отворена изложба радова ака
демске сликарке из Београда Марије Нико
лић. Ово је темељ академског сликарства,
нагласила је Тајана Кајтез, академска сли
карка, отварајући ову изложбу, на којој се
налази 19 уља на платну. Сама ауторка
каже да њу фасцинира процес настанка
слике, од затезања платна, наношења пре
паратуре, држећи се традиционалног, до
самог производа и сматра да њена слика
служи да стоји на зиду и да ствара неку
врсту повезаности. Изложене слике су
настале у претходних пет година, много по
узору на цртеже које је ова млада сликарка
направила боравећи у Паризу, те се због
тога појављују јаке боје са мотивима мртве
природе и пејзажи.
З. К.

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

Прозор у знање

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

21 пријава

ЕКОНОМИЈА

Конкурс за
предузетнике

17

Од почетк а године у општини Стара
Пазова 21 жена пријавила је неки облик
породичног насиља, а током прошле годи
не било их је близу 100 што значи да у про
секу сваког месеца у овој сремској општини
5 жена жртви скупи храбрости и суочи се са
овим проблемом. Како би се стало на пут
црној статистици, старопазовачки Центар
за социјални рад и ове године наставља с
реализацијом пројекта „Имам право на
заштиту“ који се спроводи захваљујући
подршци Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, демографију и равно
правност полова. Ове године ресорни
секретаријат издвојио је милион 400 хиља

У основној школи „Растко Немањић Све
ти Сава” је одржан фестивал науке под
називом „Прозор у знање”. Практична зна
ња из природних наука ученици од петог до
осмог разреда приказали су на поменутом
фестивалу под слоганом „Прозор у знање”.
Експерименти из физике, хемије, експона
ти из биологије, математике су и овај пут
поред знања представили и креативност
младих научника. Фестивал науке у основ
ној школи „Растко Немањић Свети Сава” се
одржао шести пут и представља већ тради
цију коју ученици спроводе уз помоћ
наставника. Фестивал има за циљ да уче
нике упозна са науком и приближи им како
би она постала саставни део њиховог
живота. Прво место гласовима жирија су
освојиле девојчице петог разреда које су
представиле оптичке варке, а сви учесници
су били награђени дипломама и наруквица
ма „Прозор у знање”.

Ј. Д.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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ЧАЛМА

Прикључење на
градски водовод

У

понедељак, 14. маја,
директор ЈКП Водо
вод Борислав Бабић и
начелник Градске управе за
опште и заједничке посло
ве и имовину у Сремској
Митровици Мирослав Јокић
обишли су црпну станицу у
Чалми. Повод овог обила
ска било је најављено при
кључење ове црпне станице
на градску мрежу, која иде
од црпне станице у Манђе
лосу.
Начелник Јокић изјавио
је да је Покрајински секре
таријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
издвојио највећи део сред
става за овај пројекат. Дони
рана су средства од око 11
милиона динара, а послови
ће, како каже, бити повере
ни ЈКП Водовод и очекује се
да ће у најкраћем времен
ском периоду радови бити
изведени.
Директор ЈКП Водовод
Борислав Бабић изјавио је

Мирослав Јокић и Борислав Бабић

да у овом селу постоје про
блеми у водоснабдевању јер
капацитет локалног бунара
није довољно велики.
– Да бисмо решили овај
проблем спојићемо Чал
му на градски водовод и

обезбедити
квалитетно
водоснабдевање, а затим
ћемо овим да обухватимо
и Дивош. Обуставе у водо
снабдевању неће бити, а
радови би требало да почну
за око два месеца – рекао је

Бабић и додао да се радови
на проширењу водоводне
мреже у Ноћају одвијају по
плану и да је до сада ура
ђено око осам километара
мреже.
Н. М.

САРАДЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ И МИТРОВАЧКИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Пројекат ,,Матура 2018”

П

рошлог четвртка 10. маја у сред
њој Прехрамбено шумарској и
хемијској школи припадници
Полицијске управе Сремска Митрови
ца одржали су трибину у оквиру про
јекта Матура 2018 којој су приуствова
ли матуранти ове средње школе. Циљ
одржавања трибине био је унапређе

Са трибине

ње безбедносне културе матураната и
очување стања безбедности током
матурских прослава.
Директор средње Прехрамбено
шумарско хемијске школе Небојша
Огњеновић подржао је одржавање ове
трибине и додао да је важна едукација
ученика уочи матурских прослава.

– Захваљујем се Полицијској управи
што се укључила у рад са матуранти
ма. Све што је превентивно и што
спречава да се не десе неки проблеми
је добро. Ова едукација пуно значи
матурантима јер ће знати како да се
понашају пре и после матурс ке вече
ри, рекао је Небојша Огњеновић
Полицијски службеник Полицијске
испоставе и школски полицајац Мића
Томашевић је објаснио да се пројекат
едук ације матураната реализује у
свим средњим школама у Сремској
Митровици. Он је такође додао да ће
на трибини бити речи о превенцији
насиља, злоупотреби алкохола, опој
них дрога и безбедном учествовању у
саобраћају јер је како наводи циљ
трибине да се ученици средњих школа
едукују да би безбедно и без инциде
ната прославили матуру.
Матуранти средње ПШХ школе
Александра Митров и Срђан Мијато
вић су истакли да су ове трибине јако
корисне јер ће им помоћи да спрече
неке ствари које могу директно да
утичу на њихов живот.
А. Д.
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Тим за борбу против
трговине људима

У

среду, 9. маја, у про
сторијама
Градске
куће у Сремској Ми
тровици одржан је састанак
поводом унапређења парт
нерства на локалном нивоу
кроз анализу рада формира
них локалних тимова за бор
бу против трговине људима
и израду препоруке за уна
пређење њиховог рада.
Организатор овог састанка
био је Центар за социјални
рад Сава, а присуствовали
су представници институци
ја и других организација које
су укључене у овај програм.
Директор Центра за соци
јални рад Сава, Бранислав
Вукмир, изјавио је да је на
нивоу републике 2017. го
дине донета стратегија пре
ма којој су државни органи и
органи локалне самоуправе
дужни да формирају радно
тело које је задужено за про
блем трговине људима.
– Циљ овог састанка је да
се оформи једно радно те
ло, које ће функционисати
на нивоу локалне самоупра
ве и које ће чинити чланови

Бранислав Вукмир

локалних институција, за ре
шавање овог проблема. Оно
што је предвиђено јесте да
се именују сва лица из ин
ституција која ће бити при
сутна на састанцима, као и
да се оформи један мали бу
џет који ће бити предвиђен
за активности овог радног
тела – изјавио је Вукмир.
Јелена Хрњак, програмски
менаџер Удружења грађа
на Атина, које је укључено у
овај програм, изјавила је да

Јелена Хрњак

ће ово удружење кроз проје
кат који тренутно спроводи
помоћи нашој локалној са
моуправи и мрежи професи
оналаца који се баве борбом
против трговине људима да
у наредном периоду поспе
ше своје резултате, умреже
се боље, и кроз различите
тренинге препознају већи
број жртава трговине љу
дима и да се њима баве на
адекватан начин.
Н. Милошевић
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Саопштење
за медије
У четвртак 11. маја око
12.00 часова у Средњој тех
ничкој школи „Никола Тесла“
догодио се несрећан случај
када је један ученик услед
пада задобио тешке повреду
десног бубрега.

Веома смо се потресли
када смо чули за немили
догађај који се догодио у
Средњој техничк ој школи
„Никола Тесла“. Представни
ци локалне самоуправе су се
чули са породицом дечака и
пружамо им сву могућу подр
шку. Испитаћемо околности
под којима је дошло до
несрећног случаја јер нам је
безбедност деце у школама
приоритет – рекао је начел
ник ГУ за образовање, култу
ру и спорт Илија Недић.
Служба за информисање
Града Сремска Митровица

ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ускоро нова водоводна мрежа

Р

адови на реконструк
цији водоводне мреже
у Улици Вука Караџи
ћа теку предвиђеном дина
миком. До сада су урађена
три од четири чворна места
у којима су постављени
нови вентили и други при
падајући елементи. Инфра
структ урно опремање у
склопу изградње нове сао
браћајнице у овој улици
предвиђа и замене старих
цевовода, а део тог посла
управо је завршен. Наиме,
постављен је полиетилен
ски цевовод секундарног
вода, пречника 110 милиме
тара у дужини од 370 мета
ра. У наредном периоду
планирано је полагање
новог цевовода примарног

вода пречника 250 милиме
тара, реконструкција још
једног чворног места, као и
израда нових прикључака у
тој улици. Надлежни у ЈКП
Водовод предвиђају да би
радови могли да буду завр
шени у наредне две неде
ље. Искуства од ранијих
година када су рађене ова
кве реконструкције говоре
да обновљена дистрибу
тивна мрежа повећава ква
литет водоснабдевања, јер
је ризик од кварова знатно
смањен. То практично зна
чи да потрошачи добијају
конт ин уи р ан у
испор ук у
воде за пиће по највишим
стандардима, у погледу
количине и одговарајућег
притиска.

Пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска
Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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САЈАМ ЗАПОШЉАВЊА У ШИМАНОВЦИМА

Конкурисали за
150 радних места

Са отварања сајма запошљавања

Н

а четвртом Сајму запошљавања
у општини Пећинци, одржаном у
петак 11. маја у Шимановцима, 26
послодаваца понудило је укупно 150
радних места за које је конкурисало
неколико стотина незапослених. Сајам
су организовали Општина Пећинци и
Национална служба за запошљавање,
а пећиначка локална самоуправа је за
незапослене организовала и бесплатан
превоз до Шимановаца.
Сајам је свечано отворио председник
општине Пећинци мр Жељко Трбовић,
који је том приликом подсетио да је
резултат прошлогодишњег Сајма запо
шљавања био преко сто новозапосле
них у пећиначкој општини.
– Један од приоритета општинског
руководства је упошљавање незапо
слених грађана, а сајмови запошљава
ња су се показали као ефикасан начин
да се на једном месту повежу посло
давци и незапослени. Да послодавци
презентују своју потребу за кадровима
пред великим бројем незапослених, а
да истовремено наши незапослени
грађани за само два сата сагледају
комплетну понуду послова у нашој
општини и да одмах и конкуришу за
послове за које су заинтересовани. Да
бисмо што лакше упослили наше гра
ђане, трудимо се да приликом увође
ња образовних профила у средњој
техничкој школи у Пећинцима водимо
рачуна о потребама привреде, па је
општина Пећинци један од пионира
дуалног образовања у Србији, а цела
прва генерација индустријских механи
чара из пећиначке средње школе је
запослена у Бошу. Захваљујући вели

ком броју предузећа и компанија које
су своје пословање везале за општину
Пећинци, према подацима НСЗ из
априла ове године у нашој општини је
незапослено 978 лица и то је најмањи
број незапослених у Срему. Због тога
ће привлачење инвеститора и ствара
ње услова за отварање нових радних
места бити један од приоритета локал
ног руководства и у наредном периоду.
Представницима Националне службе
за запошљавање захваљујем се на
вишегодишњој успешној сарадњи,
послодавцима желим да данас нађу
квалитетне раднике, а незаполенима
да управо данас пронађу посао и
започну нову успешну пословну кари
јеру, рекао је први човек пећиначке
општине, који је уједно најавио отвара
ње нове радне зоне у Сибачу, као и
могућност доласка у новоотворену
зону енглеске компаније која ће упо
слити већи број радника.
Маријана Грабић, директорка фили
јале национ
 алне службе за запошља
вање Сремска Митровица, рекла нам је
да је ово први Сајам запошљавања у
2018. години у организацији сремско
митровачке филијале НСЗ.
– Поред преко 500 незапослених
лица, данашњи сајам посетили су и
ученици завршних разреда Средње
техничк е школе „Миленк о Веркић
Неша“ из Пећинаца како би се упозна
ли са тим који су профили су тренутно
најпотребнији послодавцима на тери
торији општине Пећинци. Драго нам је
што је општина препознала значај про
блема незапослености и што издваја
средства за финансирање активних

мера запошљавања и на тај начин, у
сарадњи са нама и са другим социјал
ним партнерима, утиче на то да број
незапослених буде све мањи, изјавила
је Грабић.
Сајму су присуствовали и заменик
директора Национ
 алне службе за запо
шљавање Петар Јарић и директорка
Покрајинске службе за запошљавање
Снежана Седлар, која је том приликом
изјавила да посећује све Сајмове запо
шљавања на територији Војводине и
да свуда примећује исте тенденције.
– Велики број послодаваца се поја
вљује на сајмовима и постоји потреба
за великим бројем радника. Посебно
бих истакла да је према подацима од
31. марта ове године стопа незапосле
ности у Војводини мања за 12,3 одсто у
односу на март претходне године. Вој
водина постаје лидер у запошљавању.
Оно што свуда примећујемо, то је све
већа тражња за производним занима
њима машинске, електро и ИТ струке,
али и за возачима, куварима, коноба
рима и свим осталим производним
занимањима. Општина Пећинци има
среће што има способно руководство и
одличан географски положај. Овде је
велики број инвеститора, а очекујемо
их још више тако да ће, надамо се,
овде стопа незапослености ускоро
бити још нижа, рекла је Седлар.
ећиначка локална самоуп
 рава је
за све учеснике Сајма обезбеди
ла освежење, а радници Општин
ске управе су незапосленима бесплат
но фотокопирали радне биографије и
осталу документацију потребну за кон
курисање за посао.

П

M NOVINE

16. MAJ 2018.

21

ПЕЋИНЦИ

Општина и привредници
отворено о проблемима

У

оквиру Сајма запо
шљавања, одржаног
11. маја, председник
општине Пећинци мр Жељ
ко Трбовић састао се у
хотелу Европа у Шиманов
цима са представницима
преко двадесет предуз ећа
и компанија које послују на
терит ор ији
пећин ачк е
општине. Ово је други
састанак овог формата,
први је одржан прошле
године такође у оквиру сај
ма запошљавања, а пред
седник Трбовић је на почет
ку састанк а информисао
привреднике докле се сти
гло у решавању проблема
изнетих на прошлогоди
шњем састанку.
Констатовано је да је
добро што има помака у
унапређењу инфраструкту
ре, пре свега на ревитали
зацији саобраћајница у
Шимановцима и прикључе
њу на водоводну и канали
зацион
 у мрежу, као и на
увођењу нових аутобуских
линија према Београду, али
су привредници истовреме
но нагласили да на овом
пољу има потребе за
даљим радом, посебно на
уређењу сервисних саобра
ћајница кроз радне зоне и
на побољшању јавног пре
воза у међумесном саобра
ћају на територији општине.
Трбовић је привреднике
информисао да ће ускоро
почети радови на ревита
лизацији Голубиначке ули
це у Шимановцима, као и
да је у току израда елабо

Мр Жељко Трбовић на састанку са привредницима

рата који треба да покаже
које су то реалне потребе
пећиначке општине за јав
ним превозом у међуме
сном саобраћају.
– На основу елабората
биће расписан тендер за
превозника који ће вршити
услугу јавног превоза у
међумесном саобраћају и
ја се надам да ћемо на тај
начин добити оптималан
јавни превоз у нашој општи
ни. Што се тиче саобраћај
ница у радним зонама, обе
ћао сам привредницима да
ће наш пројектни тим при
премити пројекте изградње
саобраћајница, тако где
недостају, и да ћемо конку
рисати за средства код
Републик е и Покрајине,
каже Трбовић.
Он је на састанку обећао
и да ће у врло кратком вре

менском периоду бити одр
жан иницијални састанак за
оснивање Привредног саве
та, на који ће бити позвани
представници свих преду
зећа и компанија које послу
ју у општини Пећинци.
– Идеја о оснивању При
вредног савета није нова,
али ово тело никада није
заживело у нашој општини.
На састанку је било јасно
да постоји добра воља и од
стране локалне самоуп
 раве
и од стране представника
привредних субјеката да се
ово тело коначно формира.
У саставу Привредног саве
та биће предс тавн иц и
локалне самоуправе и
представници привреде и
сигуран сам да ћемо зајед
ничким радом бити у стању
да брже сагледавамо и
решавамо проблеме који

могу да коче даљи привред
ни развој наше општине,
изјавио је Трбовић.
Привредници су изнели и
став да је, због убрзаног
развоја привреде и све веће
потребе за радном снагом,
потребно покренути изград
њу нових стамбених објека
та у Шимановцима, што би
омогућило прилив станов
ништва које је по основу
запослења већ везано за
ово насеље. Први човек
пећин ачк е
општин е
је
информисао привреднике
да је Општина већ обезбе
дила земљиште за изград
њу зграде са 15 стамбених
јединица за избегличк е
породице и да је спремна
да обезбеди грађевинско
земљиште и за друге инве
ститоре спремне да улажу у
стамбену изградњу.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ

Додела 30 монтажних кућа
Комесаријат за избеглице и мигра
ције Републике Србије расписао је
Јавни позив за пружање помоћи за
решавање стамбених потреба избе
глица доделом 30 монтажних кућа у
јединицама локалне самоуправе на
територији Републике Србије. Помоћ
за решавање стамбених потреба
избеглица се додељује према услови
ма предвиђеним Законом о избегли
цама, а са циљем решавања стамбе

них потреба избеглица.
Јавни позив траје до 25. маја 2018.
године, а могу конкурисати лица која
су услед догађаја из периода од 1991.
до 1995. године стекле статус избегли
це у Републици Србији, без обзира на
њихов статус у време решавања стам
бене потребе, а о условима за избор
корисник а, мерилима и потребној
документацији заинтересована лица
могу у одељку Јавни позив или у Пове

реништву за избеглице општине
Пећинци, Слободана Бајића 5, Пећин
ци, канцеларија број 18.
Заинтересована лица документацију
достављају у писарницу Комесаријата
или путем поште на адресу: Комесари
јат за избеглице и миграције, Народ
них хероја 4, са напоменом “За Јавни
позив - Регионални стамбени пројекат
- Потпројекат 8, додела монтажних
кућа”.
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У СЛОВАЧКОЈ ПРЕСТОНИЦИ НА НАЈБОЉИ НАЧИН ПРЕДСТАВЉЕНА СТАРА ПАЗОВА

Дани Старе Пазове
у Братислави

Чланови ОКУД „Свети Сава“ у дефилеу

Д

ани Старе Пазове у Бра
тислави, прва манифе
стација оваквог типа орга
низована је у дане викенда уз
подршку Општине Стари Град
словачке престонице. У дво
дневном програму на најбољи
начин је представљена мулти
етничка средина, култура, при
вреда, гастрономија, туризам и
спорт. Отварању манифеста
ције у петак 11. маја у Зичијевој
палати, присуствовао је амба
садор Србије у Словачкој Мом
чило Бабић који је нагласио да
се и на овај начин негују добри
односи две државе.
– Повезаност наших зема
ља и народа још из времена
до кога сеже историјско памће
ње, учинила је да данас Срби
и Словаци имају много тога
заједничког. Реципрочно раз
умевање и подршка коју смо
пружили једни другима допри
нела је стварању братских веза
између два народа, рекао је
Бабић.
Председник Општине Ста
ри град Радослав Шћевчик, је
рекао да је Стара Пазова пока
зала колико је богата, када је

ФА „Класје“

Ђорђе Радиновић

Амбасадор Момчило Бабић

култура у питању, и пожелео да
Србија што пре уђе у ЕУ.
– Веома ми је драго, што
се ова манифестација одржа
ва, јер нам до сад није толико
била позната култура из Србије
а управо ми можемо да допри
несемо томе, да је приближи
мо овдашњем становништву.
Мислим да нас спајају многе
ствари, о којима ни не слутимо,
рекао је Шћевчик.
Председник Општине Ста

ра Пазова Ђорђе Радиновић
је изразио задовољство овом
манифестацијом, којом се
представља не само општина,
већ и Србија, и да заслужује
своје место у ЕУ.
– Стара Пазова је мултиет
ничка средина, где су након
српског народа, по бројности
Словаци други народ, где сви
живимо лепо и заједно. И са
Хрватима, Мађарима, Ромима,
тако да је наша средина Евро
па у малом, изјавио је Ђорђе
Рдаиновић.
У програму су наступили
тамбураши Љубинка Лазића,
приказан је филм у продук
цији РТВ Стара Пазова, отво
рена изложба радова четири
академска сликара из старо
пазовачке општине Маријана
Каравле, Марије Гужвица, Вла
димир Прице и Јана Агарског,
и фотографија Старе Пазове.
Дружењу су се придружили
фудбалери Слована из Брати
славе, Борис Секулић и Алек
сандар Чаурић. У вечерњим

сатима је одиграна предста
ва Крчма на главном друму у
режији Мирослава Бенке.
Други дан манифестације
је почео дефилеом центром
Старог Града на чијем је челу
био Ђорђе Радиновић, пред
седник општине Стара Пазова
са Гораном Јовићем, председ
ником Скупштине Општине и
Љибушком Лакатош, народном
посланицом. Изазвао је велико
интересовање као и централ
ни догађај на Хвјездославовом
тргу, који је трајао шест сати.
Отворили су га Радослав Штев
чик, приматор Старог Града и
Ђорђе Радиновић. Затим су се
у програму низале српске и сло
вачке песме и игре, у извођењу
ОКУДа Свети Сава из Нове
Пазове и ФА Класје из Старе
Пазове. Уследио концерт Там
бурашког оркестра Љубинка
Лазића и на крају концерт гру
пе Пангеа бојс. На штандовима
је презентована гастрономија
овог краја, сремачка кухиња уз
неизбежне словачке надлацке
и српске пљескавице, туризам,
привреда и народна радиност
захваљујући удружењима жена
и удружењима грађана из Ста
ре Пазове, Нове Пазове, Голу
бинаца, Нових Бановаца и Сур
дука.
За учеснике програма је
била велика част да се пред
ставе у главном граду Словач
ке а судећи по посећености,
аплаузима, заједничком слика
њу и певању, Дани Старе Пазо
ве су манифестација која је у
најлепшем светлу представила
не само Општину Стара Пазо
ва, већ целу Србију.
Зденка Кожик
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Зграда Школе ученика у привреди у којој је извођена настава од 1892. до 1950. год.

ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ШЕГРТСКА ШКОЛА

Од шегрта до штрајкача
Протест се неславно завршио уз помоћ општинских стражара. Као коловође овог
штрајка спомињу се Димитрије Ћулић, Мирко Бибић, Срета Пауновић. Извесни број
шегрта је и отказ добио. Сви су се питали ко стоји иза ових догађаја. Власт и известан
број грађана били су убеђени да иза овога стоји Социјалдемократска партија Витомира Кораћа. Ова побуна шегрта у Шиду имала је одјека и на остале њихове другове у
суседним већим местима који су живели под истим тешким условима

К

рајем деветнаестог века млади
људи из Шида ишли су повре
мено на краће курсеве у сусед
не градове или одређена знања
добијали у тзв. Петовници – проду
женим часовима при основној шко
ли. Већина првих ученика је била
из сиромашних породица. Деца
имућнијих породица одлазила су на
више школовање. Кадрова одређе
них занимања у то доба није било.
Овом проблему поклања се вели
ка пажња после оснивања шегртске
школе у Шиду 1892. године. Припре
ме су почеле још 1890. године када
је учитељ Узелац, упутио допис Кра
љевској которској области у Шиду да
би она код виших власти затражила
дозволу за отварање шегртске шко
ле. У то време у пучкој школи раде
и учитељи Бањеглав, Никола Јова
новић, Јулка Горјанчевић и Никола
Метикош. Током 1891. године фор
мира се одбор за отварање нове
школе у који улазе Стева Коички,
Сава Тубић и учитељ Узелац. Одбор
је послао допис свим општинама
котарске облати Шида да саставе
попис све деце која ће ићи у школу за

шегрте, занате за које уче, име мај
стора и коју годину изучавају. Школа
је званично почела са радом 2. јану
ара 1892. године, а била је у саставу
Опће пучке школе. Предавачи у овој
школи били су Јован Драговић, Нико
ла Јовановић, Марко Суботић и др.
Плата учитеља у то време износила
је 300 форинти, плус стан и башта.
У шегртској школи било је 75 учени
ка. Пред почетак Првог светског рата
било их је око 100. Јован Драговић
био је управитељ шегртске школе и
то ће бити све до 1894. године када
одлази из Шида, а на његово место
долази Стеван Пајић и на том место
остати до 1925. Године . Шегртима у
то време није ни мало било лако, а
током марта 1912. године дошло је
и до њихове побуне. Због изузетно
тешких услова у радионицама код
мајстора где се радило од јутра до
мрака шест дана, а седми тј. у неде
љу су морали похађати школу. Били
су гладни и изнурени те су решили
да спроведу штрајк и да недељом не
иду у школу. Наравно било је и онда
штрајкбрекера, па се цела ситуаци
ја искомпликовала. И мајстори су се

уплели у целу причу и на силу сво
је шегрте угуравали у школу. Све уз
поруку „даћу ја њему штрајк”. Про
тест се неславно завршио уз помоћ
општинских стражара. Као коловође
овог штрајка спомињу се Димитрије
Ћулић, Мирко Бибић, Срета Пауно
вић. Извесни број шегрта је и отказ
добио. Сви су се питали ко стоји иза
ових догађаја. Власт и известан број
грађана били су убеђени да иза ово
га стоји Социјалдемократска пар
тија Витомира Кораћа. Ова побуна
шегрта у Шиду имала је одјека и на
остале њихове другове у суседним
већим местима који су живели под
истим тешким условима. Српско при
вредно друштво „Привредник” које
је основано у Загребу крајем девет
наестог века одиграо је извесну уло
гу у школовању сиромашне деце за
разне занате. У мањим местима су
отварана повереништва, а једно је
било и у Шиду. Први повереник био
је др Драгутин Грчић, затим Стеван
Пајић, Спасоја Томић, Кузман Хинић
и Живко Јацков који ће ту функцију
обављати до 1940. Године.
Драгана Попов
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Милош Дамњановић у радионици

У РАДИОН
 ИЦИ ПОРОДИЦЕ ДАМЊАНОВИЋ У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

Сирмијум као инспирација

Р

имско царство је „оживело“ у
Мачванској Митровици захваљу
јући вештим рукама Ненада Дам
њановића и његовог сина Милоша, који
у свом малом атељеу чувају од забо
рава предмете из тог доба. У радиони
ци која носи назив Аугустус, по првом
римском цару, они од бронзе израђују
реплике кацига, фибула, римске окло
пе, разне фигуре, као и бисте познатих
римских императора. Како кажу, посао
нимало није лак, јер се све ради руч
но, али са вољом и пуно љубави произ
воде сувенире који могу да се нађу и у
Музеју Срема, Царској палати, Вимина
цијуму, али и по већим европским гра
довима.
Сирмијум, једна од четири престони
це Римског царства, још крије многе тај
не на археолошким налазиштима. Баш
та богата историја овог сремског града
на реци Сави, прво је усмерила Ненада
а затим повукла и Милоша, да сачувају

сећање на некадашњи царски град.
– Мој отац је једном приликом у
земљи пронашао поломљен комад
римског предмета. Решио је да га
састави и види како је изгледао. Е, тај
предмет му је послужио као идеја за
добар калуп, који је означио почетак
приче о нашој малој радион
 ици, говори
двадесетшестогодишњи Милош, којем
је, иначе, сан био да постане пилот.
У производњи разних предмета кори
сте бронзу, као што су то радили и
древни Римљани, зато је израда ком
плексна и дуго траје. Да би се напра
вила једна фибула, потребно је да она
чак 18 пута прође кроз руке, објашњава
наш саговорник.
– Сви предмети се прво израде у вос
ку, а затим се изливају у бронзи и на
крају обрађују. Комад може бити у пати
ни, односно да изгледа тако као да је
ископан из земље, или исполиран, са
жутим сјајем. Све је одлука клијента јер

СТАРА ПАЗОВА

Протестни скуп

У центру Старе Пазове на месту где је
посечена европска тиса четрдесетак гра
ђана окупило се у мирном протесту како
би изразило негодовање због нелегално
посеченог зимзеленог четинара који је
више од 70 година представљао симбол
овог насеља. Подсећамо, починиоци овог
кривичног дела током последњег викенда
у априлу посекли су поменуто стабло.
Случај је пријављен полицији, а истрага је
у току. 
С.С.

они нам диктирају, појашњава Милош,
који је добио сертификат у области ста
рих и уметничких заната од Министар
ства привреде.
Породица Дамњановић на подруч
ју овог дела како Мачве тако и Срема,
јединствена је по изради римских пред
мета. Њихови вешто израђени предме
ти красе многе домове широм Европе,
као и заљубљенике овог времена из
наше земље.
– На почетку је било много теже, али
сам успео да савладам и научим један
захтеван занат. Сада ми је сасвим
довољно да видим слику и помоћу ње
направим тај предмете, каже млађи
Дамњановић који је менаџер у њиховом
приватном послу.
У радион
 ици Дамњановића у Мачван
ској Митровици могу да се нађу репли
ке римских предмета за свачији џеп.
Цене се крећу од 10 евра, па до неко
лико стотина евра.
С. Костић
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УЛИЧНИ СВИРАЧИ

Од Теразија до
митровачких улица

С

а првим пролећним
сунцем, у свим већим
градовима у Србији,
на улице полако почну да
излазе и први весници
лепог времена – улични
свирачи. Иако Сремска
Митровица није баш неки
велики град и нема баш
неку традицију уличног сви
рања, у последње време се
ипак и на нашим улицама
могу срести људи који уз
песму и осмех поздрављају
пролазнике, а успут, на тај
начин, зараде и понеки
динар.
Свако ко ових дана прође
Тргом војвођанских брига
да, тамо иза општине, код
Војвођанске банке, сигурно
ће приметити човек а са
гитар ом, распеван ог и
насмејаног. Горан Шашић из
Мачванске Митровице већ
11 година бави се овим
послом, или, боље речено,
хобијем.
– Деценију до сад сам
путовао у Београд, свако
јутро у пет сати. Сада су
увели дозволе за уличне
свираче па више не могу да
свирам тамо, и зато сам се
вратио да свирам овде. За
сада се још увек шверцујем,
док не уведу дозволе и
овде. Тренутно ме нико не
дира. Свирао сам раније у
центру па су нешто о томе
спомињали, али откако сам
прешао овде ћуте – каже
Горан.
Пре овог посла свирао је
по кафанама, а на његовом
репертоару налазили су се
скоро сви жанрови музике.
Како каже, научио је да сви
ра као мали. Учио је акорд
по акорд, песму по песму.
Успешно је завршио студије
социол огије, али се са
послом није снашао, нити
се у било којем послу про
нашао. Увидео је да је музи
ка његов живот, а увек је
свирао за своју душу.
Према Горановим речима
у овом послу зарада је увек
неизвесна.
– Некад може да се зара
ди, нек ад не. Зависи од
дана, од тренутка, располо
жења. Нек ад један човек
наиђе па зарадиш за цео

Горан Шашић

дан, некад буде баш слабо.
Тако је било и на Теразија
ма и у Кнез Михајловој кад
сам свирао. Ево данас кон
кретно још ништа нисам
зарадио – рекао је Горан
гледајући у сат и додао:
– Тек је једанаест сати,
дуг је дан!
Са људима који пролазе
углавном је имао позитивна
искуства. Непријатних ситу
ација до сада није било
много, али он томе, чак и
ако се деси, није придавао
велики значај.
– Деси се некад, као и у
кафани. Наиђе човек под

гасом, па прича и критикује,
али ти ћутиш, прогуташ кне
длу и окренеш се на другу
страну. Тако је најпаметни
је. Углавном не волим наци
оналисте. Дођу тако па тра
же да им свирам национа
листичке песме, али ја то
одбијам. Никада не треба
ширити мржњу. Зато најви
ше волим, и трудим се, да
свирам песме које се баве
лепим темама – закључује
Горан, и, узевши гитару у
руке, наставља да шири
позитивну енергију град
ским тргом.
Н. Милошевић
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МИТРОВАЧКО
ПОЗОРИШТЕ

Све о женама
На Великој сцени срем
скомитровачког Позори
шта „Добрица Милутино
вић“ у суботу, 19. маја са
почетком у 20:00 сати
биће изведена комедија
Све о женама, у продукци
ји Позоришта Приједор.
Представа Све о жена
ма настала је по истоиме
ном тексту Мире Гаврана,
једног од најзначајних
драмских писаца дана
шњице. Ово дело имало
је преко 30 премијера
широм света, од Загреба,
Буенос Ајреса, Рио де
Жанеира, Прага, Брати
славе, Њујорка, Лос Анђе
леса, Париза...

Ова представа у режији
Дарка Цвијетића нас води
кроз петнаест женских
карактера свих генерација
и то у пет различитих при
ча које се узајамно пре
плићу. Пред публиком ће
се наћи две сестре годи
нама посвађане због чове
ка којег су обе волеле, мај
ке која је у ту свађу упе
тљана, две пријатељице
чији однос запада у кризу
појавом треће, три секре
тарице које желе напредо
вати у својој каријери, три
старице у дому пензионе
ра, те три девојчице које
иду заједно у вртић.
Вешта и брза трансфор
мација три глумице у пет
наест женских ликова кроз
низ комичних обрта гаран
тује одличну комедију која
ће вас одушевити.
По пет улога у овој пред
став и
играју
глум и
це: Сабина Халиловић,
Мирела Предојевић и
Јелена Сексен.
Цена улазнице за пред
ставу Све о женама изно
си 400 динара, а за учени
ке, студенте и пензион
 е
ре: 200 динара. Све
информације и резерва
ције улазница могу се
добити на број телефона:
022/615-115.
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На путу до звезда

Бојан Јовановић

М

узичка школа „Петар
Кранчевић“ у Срем
ској Митровици је јед
на школа која из године у
годину изнедри огроман број
успешних инструменталиста
који после средње школе
углавном уписују Академију
у земљи па и у иностран
ству. Успех ове деце се нај
више огледа у бројним так
мичењима на којима се уче
ници
високо котирају и
углавном освајају велики
број награда. Првог новем
бра 1962. године основана
је и почела је са радом
Основна музичк а школа
„Петар Кранчевић“.
Школа је добила име по
вођи хора и композитору
Петру Кранчевићу у знак
сећања на његов рад. Данас
се у склопу ове школе реа
лизује програм за предшкол
ско и средњошколско обра
зовање.
Сви они који желе да упи
шу ову школу имају прилике
да бирају између 14 инстру
мената: клавир, хармоника,
виолина, виола, виолонче
ло, контрабас, тамбура,
гитара, флаута, кларинет,
саксофон, труба, соло пева
ње и удараљке и два избор
на одсек а народне и џез
музике. Поред тога, они који
покажу интересовање за
даље школовање у оквиру
средњошколског програма
могу своју шансу да потраже

Сваке године музичка школа прими око
100 ђака у које спадају основци и сред
њошколци али из тог разлога што школу
уписује велики број ђака јавља се про
блем где сместити све те ученике. Укуп
но имамо 58 професора и петоро корепе
тирора. Један од проблема који тренут
но имамо јесте мањак простора и због
тога радимо на четири локације, каже
вршиоц дужности директора Бојан
Јовановић
на два одсек а: вокално
инструменталном (музички
извођач класичне музике и
музички извођач – традици
онално певање и свирање)
и теор етс ком (музичк и
сарадник).
Музичк а школа „Петар
Кранчевић“ поред бројних
успеха може да се похвали и
великим бројем одржаних
концер ата
у
Сремс кој
Митровици. Мноштво тален
товане деце на сваком свом
наступу показују колики труд
професори улажу у раду са
њима.
Према речима вршиоца
дужности директора Бојана
Јовановића сваке године
музичка школа прими око
100 ђака у које спадају
основци и средњошколци са
којима ради велики број
стручног кадра али из тог
разлога што школу уписује

велики број ђака јавља се
проблем где сместити све те
ученике.
– Укупно имамо 58 профе
сора који држе наставу и
петоро корепетирора. Један
од проблема који тренутно
имамо јесте мањак простора
и због тога радимо на чети
ри локације. Ово је матична
школа где се обавља цело
купна индивидуална наста
ва са ђацима, средњошкол
ци слушају наставу у Пре
храмбено хемијској школи
на последњем спрату, тамо
имамо четири учион
 ице.
Удараљке и бубњеви су у
Сирмиумарту, тамо имају
једну учионицу јер овде
немамо где да их сместимо
и припремни разред похађа
наставу у Пинкијевој школи
исто у једној учионици. Нама
заиста треба простора јер у
овим условима ми радимо

чак и викендом. Поред мањ
ка простора постоји још
један проблем, а то је недо
статак нових инструмената и
адекватна концертна сала
која би задовољила потребе
и ученика али и грађана –
каже Бојан Јовановић
Он додаје да се дешавало
да музичку школу уписују и
деца која имају само шест
година. Постоји могућност
да чак и средњу школу упи
шу раније и то не зависи од
година, него првенствено од
тога како дете свира, то исто
важи и за факултет.
– Велики број наших уче
ник а уписује Академију у
Београду или Новом Саду
али неретко се дешава да
наши ђаци оду у иностран
ство. Тако да ми имамо и
наше бивше ученике који су
у Немачкој, Бечу, Лондону,
Америци, Сиднеју. Сваке
године имамо барем неког
ко оде на школовање ван
земље – каже он.
Постоје бројна такмичења
која се одржавају у току
године. Међутим није могу
ће да сва деца испрате та
такмичења јер се добар део
учешћа плаћа. Школа и
општина помажу када су у
питању републичка такмиче
ња али остала углавном
финанс ир ају
родитељ и.
Неки од родитеља то могу
да испрате, док неки не могу
тако да се у тим ситуац
 ијама
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Јубиларна
ликовна
колонија

Алиса Божић, Ирена Панић и Тара Вукадиновић

школа труди да изађе роди
тељима и деци у сусрет.
Ученица трећег разреда
основне музичке школе Али
са Божић која свира виолон
чело каже да јој прија дру
жење са другарима и уче
ствовање на разноразним
такмичењима које школа
организује.
– Много ми је лепо у шко
ли јер поред стеченог знања
ту су и нова пријатељства.
Прошле године сам ишла у
Београд на међународно
такмичење „Петар Коњовић“
и освојила сам треће место.
Такође, прошле године сам
ишла и на „Стрингфест“ у
Сремској Митровици и осво
јила друго место – каже Али
са Божић
Још једна представница

малих нада ученица трећег
разреда Ирена Панић која
свира флауту са задовољ
ством нам је открила како
има доста другара у музич
кој школи и додала да је и
она имала запажене резул
тате на такмичењима.
– Овде имам много друго
ва са којима се дружим.
Била сам на три такмичења
која су се одржавала у Бео
граду и свуда сам освојила
прве награде – каже Ирена
Панић
А поред успеха који учени
ци нижу у земљи има и оних
који свој пут ка звезданом
небу граде освајајући награ
де у иностранству. Једна од
тих је и ученица петог разре
да Тара Вукадиновић која
свира клавир. Она је иста

Трудом до успеха

Милица Миљанић

Наставн иц а
клав ир а
Милица Миљанић и настав
ница виолончела Алексан
дра Ђорђевић кажу да има
оних ђака који се више инте
ресују за инструменте, али
има и оних које то мање
занима али у суштини свако
од њих се истиче на свој
јединствен начин. Како се
могло чути од професорица

Александра Ђорђевић

похађање музичке школе
позитивно утиче на развој
интелигенције, на развој
моторичких способности и
на развој личности детета.
Оне додају и то да је јако
важно вежбати у континуи
тету јер се тако постиже
напредак и ствара се рутина
коју дете током школовања
прати.

кла да је током похађања
музичке школе и учествова
ња на разним такмичењима
стекла нове пријатеље, упо
знала нове културе, путова
ла, обишла свет и уживала
да ради оно што воли.
– Учествовала сам на
републичким, међународ
ним такмичењима и у ино
странству. Била сам у Руму
нији, Италији, Босни и у
Србији. На последњем так
мичењу које је било 8. апри
ла у Летонији освојила сам
прво место. Поред тога на
такмичењу у Москви сам
такође освојила прво место
– каже Тара. Она додаје и то
да је конкуренција на такми
чењима доста јака и да је
због тога потребно да се што
боље одмори и припреми за
та такмичења и истиче да је
свак а освојена награда
ветар у леђа који је гура да
се што више бори и да буде
боља него што је била на
претходном такмичењу.
Плод доброг организова
ног рада јесу успеси који
ученици нижу на бројним
такмичењима па не чуди
што има доста награда које
чак не могу ни да се поброје.
У децембру на републичком
такмичењу свих деветоро
средњошколаца који су се
такмичили су освојили прво
место. Хор је освојио другу
награду као и тамбуре и
гитаре. Доста њих буду и
лауреати, а то значи да су за
читаву категорију најбољи
на том такмичењу или ако је
у питању републичко такми
чење најбољи у држави. С
обзиром на бројне резултате
који показују труд и рад ове
талентоване деце можемо
им само пожелети срећу и
надати се да ће из године у
годину постајати све бољи и
бољи.
Андреа Димић

Удружење за културни
развој „Колонија Купиново“,
у сарадњи са Туристичком
орган из ац ијом
општин е
Пећинци, а под покрови
тељством пећиначке локал
не самоуправе, ове године
организује десету, јубилар
ну, манифестацију културе
и уметности Ликовна коло
нија Купиново 2018.
Ликовна колонија отвара
своја врата 15. маја, а током
четвор од невн ог трајања
Колоније сликари ће бора
вити и стварати у Етно кући
Путник у Купинову, у којој је
и седиште ТО Пећинци.
Како нам је рекао председ
ник Удружења „Колонија
Купиново“ Стеван Вујичић,
овогодишња Колонија уго
стиће 18 сликара из целе
Србије, али и из суседне
Босне и Херцеговине.
– Много изузетних слика
ра је учествовало на нашим
колонијама и велики део
културне јавности је сазнао
за општину Пећинци и Купи
ново баш захваљујући овим
уметницима. Ове године,
пошто обележавамо јуби
леј, одлучили смо да позо
вемо сликаре који су нас
својим редовним доласци
ма и вредним радом на
неки начин задужили и од
наше
маниф ес тац ије
направили бренд. Купиново
у време трајања Колоније
постаје култ урн а мека
општине Пећинци, али и
целога Срема. Колонија се
одржава у месецу мају, када
је природа најраскошнија и
најлепша, а број туриста
који посећују туристичке
локалитете општине Пећин
ци највећи. Тада здруженим
снагама сви радимо на про
мовисању културе, тради
ције и природних лепота
овог најлепшег сремског
села, а сви посетиоци, тури
сти и путници намерници
имају прилику да уживају у
раду сликара и споју фасци
нантне природе, богате
историје и уметности, рекао
је Вујичић.
Ликовна колонија у Купи
нову је културна манифе
стација са најдужим стажом
у општини Пећинци. Конти
нуирано се одржава од
2009. године и за то време
је израсла у једну од најзна
чајнијих културних манифе
стација наше општине.
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Помен у част совјетског хероја

Т

оком ослобођења од
фашизма кроз нашу
земљу прошле су хи
љаде војника Црвене арми
је. Већина њих су, заједно
са војницима Народноос ло
бодилачке војске Југослави
је, за наш народ извојевали
слободу, а потом наставили
пут Берлина. Међутим, ве
лики број црвеноармејаца је
заувек остао овде.
Тако је било и са капета
ном Владимиром Леонтије
вичем Гушом из Белоруси
је. Са своје 23 године, овај
млади официр је изгубио
свој живот 1944. године, и
то баш овде у Срему, прили
ком ослобођења Јарка. Вла
димирови посмртни остаци
сахрањени су у Сремској
Митровици, на старом Пра
вославном гробљу, а изнад
његовог гроба подигнут је
споменик који, за разлику од
многих, ипак није запуштен и
заборављен.
Поводом
обележавања
годишњице победе над фа
шизмом, у уторак, 8. маја,
овом борцу Црвене армије
одржан је помен. Том прили
ком, у Сремској Митровици
је присуствовао амбасадор

Амбасадор Бриљов са Владимировом породицом

Белорусије у Србији Валериј
Бриљов. Он, како је рекао
за М новине, често долази
овде, управо да би обишао
Владимиров гроб. Према
његовим речима, капетан
Гуша био је истински херој и
драго му је што је у прилици
да може да ода почаст јед
ном оваквом човеку.
Како смо сазнали од при

сутних, амбасадор Бриљов
је дан раније био овде и
самостално је поправио и
офарбао ограду око споме
ника и обавио још неке ра
дове. На питање о томе да
ли је ово истина, Бриљов се
скромно осмехнуо и изјавио
да је он по струци архитек
та и да је тај његов чин само
дело једног обичног човека.

На помену су присуство
вали и чланови Владими
рове шире породице, који
су овом приликом први пут
били у Сремској Митровици.
Владимирова
сестричина
Наталија Зајцева из Бобруј
ска изјавила је да је већ ду
го желела да посети његов
гроб.
– Знало се да је погинуо

ГРАДСКО ГРОБЉЕ РУМА

Обележен Дан победе

П

оводом
обележава
ња Дана победе над
фашизмом, 9. маја,
на Градском гробљу у Руми
положени су венци на спо
мен обележја страдалима
у Другом светском рату и
споменик народном хероју
Милу Латиновићу.
Венце су положили пред
ставници локалне самоу
праве, борачких и војних
удружења и политичких
странака.
После полагања венаца
скупу се обратио председ
ник ОО СУБНОР-а Рума,
Томислав Милић који је под
сетио да се, након крвавог
шестогодишњег
оружаног
сукоба Други светски рат
на европским просторима
окончао 9. маја 1945. године
потписивањем безусловне
капитулације оружане силе
Трећег рајха.

- Други светски рат пред
ставља највећи и по обиму
страдања најтрагичнији ору
жани сукоб у историји чове
чанства. Током ратних годи
на, живот је изгубило око 50
милиона људи, међу којима
30 милиона цивила. Да би
била побеђена нацистичка
Немачка, Совјетски Савез
је поднео највеће људске
жртве изгубивши 28 милио
на грађана и војника. Најве
ће људске губитке у односу
на укупан број становника
претрпела је Пољска, која је
изгубила шест милиона ста
новника, а више од 95 одсто
страдалих били су цивили.
Југославија са милион и
800 хиљада жртава била је
трећа земља по броју стра
далих током Другог светског
рата у Европи – подсетио
је на те страшне бројке иза
којих се крију конкретне и

трагичне људске судбине
Томислав Милић.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је нагласио
да се овај значајан датум из

наше историје не сме ника
да заборавити, да младе
генерације треба информи
сати и укључити у неговање
антифашизма у Србији, као

Стеван Ковачевић, председник СО Рума
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у Југославији, али се није
знало где. Моја мајка и Вла
димирова супруга су 1968.
године успеле да пронађу
његов гроб. Захваљујући ју
гословенској ветеранској ор
ганизацији, црвеном крсту и
амбасади Совјетског Савеза
оне су успеле да дођу овде
и пронађу га – рекла је Ната
лија и додала да је њен ујак,
према причама које је чула,
био један миран и смеран
младић.
Вадим Гуша из Минска,
Владимиров братанац, тако
ђе је присуствовао помену.
Овом приликом изјавио је
како му је част и задовољ
ство да може да посети гроб
свог стрица, који је херојски
дао свој живот за слободу.
Владимир је, због својих
ратних заслуга, био пред
ложен за титулу Хероја Со
вјетског Савеза. Међутим,
овај предлог је одбијен, јер
је његов отац својевреме
но одбио да ради у оквиру
колхоза. Тако је Владимир
остао без ове званичне ти
туле, али његова истинска
титула хероја ипак је у све
сти народа који сваке године
обилази његов гроб.
Како белоруски обичаји
налажу, чаша вотке наточе
на за капетана Гушу остала
је на његовом гробу, а сви
присутни наздравили су у
част погинулог. 
Н. М.
и да се не сме дозволити „
накнадни уписи“ у ред анти
фашистичких организаци
ја оних који сада напрасно
желе то да постану.
Помен страдалим анти
фашистима служио је архи
јерејски намесник румски,
протојереј Сретен Лазаре
вић.
С. Џ.
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Положили животе
за отаџбину

Слађан Манчић са члановима породица

Г

оран Васиљевић и
Милан Дамјановић –
млади момци из Гра
боваца, тек прешли дваде
сете године, положили су
своје животе у последњим
ратовима – Горан 1992.
године, као редован вој
ник у Босанском Броду, а
Милан 1994. године, као
добровољац у Бенковцу.
После 26, односно 24
године од ове њихове нај
веће жртве откривена им
је, 9. маја, спомен плоча и
положени венци на њу.
Спомен плоча се налази
у центру села, где је и спо
меник погинулим борцима,
али и жртвама терора у
Другом светском рату.
Спомен плочу је открио
председник Општине Сла
ђан Манчић рекавши да
су Горан и Милан узидани
у саме темеље државе у
којој живимо и истакавши
да свакако не постоје речи
или дела која би могла да
зацеле ране њихових поро
дица.
– Морам да кажем као
председник, али пре све
га као човек, да је срамота
за наше друштво што смо
тек сада, након скоро две
и по деценије, поставили

спомен плочу у знак сећа
ња на Горана и Милана. Ти
младићи -Горан на редов
ном одслужењу војног рока
и Милан као добровољац,
су за своју земљу дали оно
најдрагоценије, своје живо
те. Зато ми је драго што ће
имена ова два јунака стаја
ти у центру села уз имена
јунака из Другог светског
рата, рекао је Слађан Ман
чић.
Он је додао да су члано
ви обе породице Васиље
вић и Дамјановић скромни
и ненаметљиви људи.
– Када сам питао недав
но Горанове родитеље
Чедомира и Слободанку
како можемо да помогне
мо, једина ствар коју су
тражили је било поставља
ње ове спомен плоче. То
довољно говори о каквим
скромним људима је реч и
ја понављам да ће локална
самоуправа бити ту за ове
породице и да могу у свако
доба дана да нам се обра
те по било ком питању, јер
њихови синови су задужи
ли нашу земљу – обећао је
Слађан Манчић.
У програму су својим
музичким и рецитаторским
тачкама наступили учени

ци грабовачке ОШ „6. Вој
вођанска ударна бригада“.
По откривању плоче и
окончању програма, цвеће
и свеће су положили и чла
нови обе породице.
Чедомир
Васиљевић
нам је показао фотографи
је свог сина као матуранта
и скромно, а ипак поносно
рекао како је Горан као
одличан ђак завршио рум
ску Техничку школу. Вид
но потресен каже да му је
драго што је исправљена,
не можда неправда, него
више заборав који је покрио
њихову погибију.
– Можда зато што и ја
нисам неки напад човек,
нисам желео ником да
досађујем. Сви имају своје
проблеме, па тако и рум
ска општина, али ипак ми је
драго што смо ово покрену
ли, да се не забораве они
који су били добри људи
и дали своје животе. Ето
десило се да је дошао овај
дан и да је достојно обе
лежен, немојте ми замери
ти ако нисам нешто рекао
како треба, да изговарам
неке велике речи, рекао је
новинарима Горанов отац
Чедомир Васиљевић.
С. Џ.
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Повратак Сирмијум Канторума

Чланице хора једва дочекале
поновно окупљање

Н

екадашње чланице
хора „Сирмијум Кан
торум“ и нове чланице
истичу да су са одушевље
њем прихватиле позив про
фесора и диригента Војис
лава Бугарског да се након
15 година паузе опет окупе.
Свака од њих истиче да је
радо прихватила да буде
део ове нове приче.
Библиотекарка и чланица
хора Милијана Дмитровић
Торма каже да је са задо
вољством прихватила да
буде део нове поставке.

- Све ово је кренуло као
обична прича. Војислав
Бугарски је као редовни
члан библиотеке окупио све
нас после толико година на
овом месту. Будући да
библиотек а има слободне
просторије за рад окупили
смо се да видимо како ће
све то функционисати.
Девојке су биле одушевље
не када су чуле да профе
сор Бугарски опет почиње
да ради. Одзив је био вели
ки те сада овај хор чини око
30 девојка. Сада нема ста

росне границе тако да овај
хор чине девојке и жене од
20 па до 50 година. Откако
је хор оформљен одржали
смо три концерта и сваки је
био тематски. Ово ми је
први пут да певам у Сирми
јум Канторуму, раније сам
певала у средњошколским
хоровима, нисам овак о
озбиљно певала. Мислим
да је ствар престижа певати
у оваквом хору. Имате
таквог стручњак а попут
Војислава Бугарског чија се
слава пронела целом Евро

Милијана Дмитровић Торма, Светлана Митровић, Биљана Митровић и Весна Мијатовић

пом. Мотивисало ме је то
што ћу моћи да учим и заи
ста је вреди певати са њим
– каже Милијана Дмитровић
Торма
Једна од млађих али и
нових чланица хора васпи
тач за музичко сценски
израз Светлана Митровић
каже да је приступила хору
из радозналости, а с обзи
ром на то да је солиста и да
је до сада навикла да насту
па сама ово је за њу друга
чије искуство.
- Никада нисам била у
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П

рошле године у апри
лу познати митровач
ки хор „Сирмијум Кан
торум“ после дужег време
на се опет окупио и кренуо
са радом. Овог пута под
окриљем библиотеке „Гли
горије Возаровић“. Некада
је овај хор, ког су чиниле
митровачке средњошколке,
освајао награде и признања
широм Европе под дири
гентстком палицом профе
сора Војислава Бугарског, а
данас после толико година
хор се опет у пуном али
измењеном саставу пред
ставио митровачкој публици
и у више наврата показао
да чак и после толико годи
на стара слава и квалитет
не јењавају тако лако. Про
фесор и дирегент хора Вој
силав Бугарски је за М
новине је објаснио како је
хор некада функционисао.
- Мој интерес је био да
створим хор који чине ама
тери и да он достигне по
квалитету професионални
ниво. Многи глумци који су
учествовали са некада
хоровима, увек сам више
била солиста и сама пева
ла. Од прошле године сам у
овом хору. Била сам врло
радознала пре свега зато
што знам доста тога о хору
јер је и моја мама певала
овде. Посебно због дириген
та и због система рада.
Доста тога сам научила, пре
свега зато што сам имала
наступе као солиста где ме
је пратио хор. Такво иску
ство сам стекла овде. Оно
што је мене привукло је
начин на који диригент учи
чланове хора. Већи део
хора није музички образо
ван, али Војислав има свој
систем по коме ради и пре
носи знање свима. Овде сви
долазе из жеље и љубави, а
не зато што морају – каже
Светлана Митровић
Медијатекарка и нототе
карк а у музичкој школи
Биљана Митровић стара
чланица некадашњег „Сир
мијум Канторума“ истиче да
је од малих ногу била чла
ница хорова у Митровици
- Цео живот певам у хоро
вима. Била сам члан школ
ских хорова али и члан
некадашњег „Сирмијум Кан
торума“. Било ми је јако
драго када нас је професор
позвао јер ми је остала лепа
успомена на рад са њим.
Врло је професионалан и

Војислав Бугарски

шњим „Сирмијум Кантору
мом“ на разним наступима
су се плашили да ли ће
моћи да достигну ниво хора,
а ми смо увек гледали да
увек дамо повода и другима
да се искажу тако да је то
била заједничка сарадња.
Велика имена нашег глуми
шта су у прошлости срађи
вали са овим хором, Петар
Краљ, Мира Бањац и многи
други. Они су радили са
нама рецитале, музичко

поетске вечери и наступе на
Спомен гробљу који су
остали као легенда – рекао
је Војислав Бугарски
Он објашњава када је хор
основан као и то због чега је
прекинут рад хора.
- На моју инцијативу почи
њем са радом и формирам
хор који је званично 1974.
године основан, и већ 1979.
године ја почињем профе
сионално да се бавим овим.
До тада сам радио као про
фесор у разним митровач
ким школама. Одатле сам и
довлачио певаче у хор. То је
прво био омладински хор
при тадашњем дому омла
дине Први новембар, а
након тога је постао „Сир
мијум Канторум“. Што се
тиче престанка рада хора
политика је одиграла главну
улогу у свему томе јер када
је дошла нова власт самим
тим хор је престао да посто
ји, а и ја сам отишао у при
времену пензију. Након тога
сам радио у црквеном хору
и ту смо направили добру
причу. Два пута смо били у
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Бечу, затим у Чешкој. Хор је
и након престанка званич
ног рада при „Сирмијумар
ту“ и даље настављао да
ради. Међутим опет се у
рад умешала политика, и ту
ми је опет онемогућено да
радим. Сада ево после
дуже паузе већ годину дана
на моју инцијативу овај хор
ради. Ово радим потпуно
бесплатно без икакве оба
везе према општини. Новац
ми никада није био пресу
дан што се тиче овог посла.
Он додаје и да постоје
разлик е између некада
шњег и садашњег Сирмијум
Канторума.
- Године су учиниле своје.
Сада овај хор чине средо
вечне жене, а некада су
овај хор чиниле девојке до
18, 19 година. Разлика је у
свежини и у примању мате
ријала. Мој однос је некада
према девојчицама био
другачији. Понашао сам се
као надређени према њима
јер су биле моје ученице,
док су чланице новог хора

Тамара Димитријевић, Тамара Бережни и Вања Шулаја

увек жели да извуче макси
мум. Разлике између старог
и новог „Сирмијум Кантору
ма“ постоје. Некада смо
биле млађе па су самим тим
и вокалне способности биле
боље, а сада је мало теже
јер смо углавном породичне
жене са пословима и поро
дицом. Ово рад је баш из
љубави према хорском
певању. Слажемо се добро
и веома смо компактне тако
да функционишемо уз дого
вор – каже Биљана Митро
вић
Проф ес ор иц а
Весна
Мијатовић која је била чла
ница старог „Сирмијум Кан
торума“ девет година каже
да је хорско певање напу
стила због одласка на сту

дије и истиче да јој није
тешко пало да се врати и
опет почне да пева.
- Пријало ми је то што сам
опет почела да певам.
Одлучила сам да присту
пим хору зато што сада већ
немам обавезе око деце, а
веома ми је лепо и било ми
је драго када ме је профе
сор позвао да радим. Када
дођем овде чека ме два
сата певања али то ми одго
вара јер се овде опустим.
– рекла је Весна Мијатовић
Професор српског језика
Тамара Димитријевић која
је такође била део некада
шњег „Сирмијум Кантору
ма“ каже да је врло радо
прихватила позив професо
ра Бугарског јер је најлеп

ше успомене вежу за тај
хор.
- У овом хору сам певала
од краја седмог разреда па
све до краја средње школе.
То је било златно доба хора
које је трајало. Тада се
путовало, ишли смо на раз
не фестивале, хор је заиста
био успешан. Памтим то
време као одлазак у школу
а после школе на хор. То је
била обавеза на коју смо
радо одлазили. Волеле смо
да певамо, да се дружимо и
цениле смо професора. Он
је посвећеник, који помало
фанатично ради свој посао
али без тога нема успеха.
Одушевила сам се позивом,
једноставно то је била сре
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углавном зреле жене, неке
од њих су и моје колегенице
с тога ту треба бити доста
осетљив што се тиче рада
али и захтева. Свак а од
њих има своје проблеме
али се ја трудим да им када
дођу на пробу увек кажем
да забораве на спољни
свет и да се потпуно искљу
че. То њима одговара и
буде им попут неке релак
сације јер за време пробе
не морају да мисле на све
оне проблеме које свака од
њих има – рекао је Војсилав
Бугарски.
Проф ес ор
Војис лав
Бугарски истиче да су чла
нице садашњег хора изузет
но професионалне у ономе
што раде.
- Чланице хора су изузет
но добри људи пре свега и
јако пожртвоване. Ево и
вечерас су дошле на време
на хорску пробу. То су особе
које су изузетно професио
налне које су некада про
шле изузетно тешку школу
дисциплине коју и сада при

ћа. Све смо здушно прихва
тиле поновно окупљање.
Он је дефинитивно покре
тачки мотор, Митровица
има и друге хорове али
никада ми није било инте
ресантно да певам у тим
хоровима као у хору „Сир
мијум Канторуму“ - рекла је
Тамара Димитријевић
Грађ ев ински техничар
Тамара Бережни још једна
од некадашњих чланица
старог „Сирмијум Кантору
ма“ каже да је једва дочека
ла поновно окупљање и
рад са професором Бугар
ским .
- У хору сам певала осам
година. Некад је овај хор
имао боље резултате зато
што је професор био јако
строг. Ми лети нисмо смели
да једемо сладолед, да
пијемо Кока колу. Не дао ти
Бог да те професор види
негде у граду са сладоле
дом. Сви смо ми хиљаду
пута оплакали на пробама
али то нас није омело да
наставимо даље. Сирмијум
Канторум је верујем већини
нас који смо ту певали јед
на од највећих животних
љубави и нешто где смо ми
провеле најлепше дане
своје младости. Сви смо ми
кренули у ту причу из љуба
ви према певању и нико од
нас није очекивао да ћемо

КУЛТУРА
мењују. У суботу 12. маја
идемо у Бјељину на такми
чење. Сада смо били у Руми
и заузели смо друго место
– рекао је Војислав Бугарски
Хор углавном изводи кла
сичну хорску музику од
домаћих и страних компози
тора али такође покушавају
да кроз њихово извођење
мало више популаришу и
староградску музику. Про
фесор Војислав Бугарски
поред тога што професио
нално приступа свом послу
истиче да је јако важна уло
га аматера који чине хор и
да без њиховог труда и
рада хор не би функциони
сао.
- Мора се схватити да
аматеризам почива на
људима који се баве амате
ризмом. Професионалци су
ту да уобличе све то али
чланице хора које долазе и
раде ово су овде из љубави
према певању и музици.
Битно је да овај хор настави
да живи јер има имиџ у све
ту - завршава своју причу
Војислав Бугарски
ићи у Белгију, Шпанију, и
тако даље. Када сам виде
ла увече у 11 сати да Кан
торум поново почиње да
ради нисам могла да спа
вам целу ноћ од узбуђења.
Сви смо били луди када
смо дошли на прву пробу.
Ја сам покушала да певам
у разним митровачким гру
пама и хоровима али то је
све мене мучило зато што
сам навикла да је са про
фесором Бугарским рад
увек професионалан –
рекла је Тамара Бережни
Радиол ош ки техн ич ар
Вања Шулаја такође нека
дашња чланица хора каже
да је јако кратко била члан
хора због тога што се хор
убрзо угасио.
- Била сам непуних годи
ну дана у Сирмијум Канто
руму. Након тога сам била
члан хора код Небојше
Опачића. Када сам после
толико година почела да
опет певам у хору момен
тално сам се вратила у
период када сам раније
певала. Маштала сам о
овом хору, и стално сам
говорила како сам тамо
певала и како бих волела
да то опет радим. Онда сам
чула да се хор опет офор
мио тако да сам решила
сам да опет кренем и од
тада не пропуштам пробе
– рекла је Вања Шулаја.

16. MAJ 2018.
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Ређају се успеси
инђијских ученика

Анђела Тркуља и Михајло Радојевић
први на „Књижевној олимпијади“

О

пштина Инђија може да
се похвали великим
бројем талентованих и
успешних ученик а који из
дана у дан нижу добре резул
тате на различитим такмиче
њима како у нашој земљи,
тако и у иностранству. Милан
Стојшић, ученик Средње шко
ле „Др Ђорђе Натошевић“,
недавно је са својом екипом
освојио друго место на Бал
канском такмичењу из преду
зетништва које је одржано на
Јахорини и у Сарајеву. Уз мен
торк у, наставницу Милицу
Кецман, Милош је показао
завидно знање из предузетни
штва те је са својим вршњаци
ма заслужено освојио друго
место.
Како истичу представници
СШ „Др Ђорђе Натошевић“,
од септембра ове године
поново ће покренути секцију
из предуз етништва како би
ученици стекли што боља
практична знања а затим

могли да остваре добре
резултате на бројним такми
чењима. Поред екипе инђиј
ске средње школе, на такми
чењу у Босни и Херцеговини,
учествовало је 20 екипа из
Србије, Хрватске, Црне Горе и
Босне и Херцеговине.
Поред Милана Стојшића и
његове екипе, недавно су
успех забележили и ђаци Гим
назије на Књижевној олимпи
јади у Сремским Карловцима.
На окружном такмичењу из
књижевности Анђела Тркуља
и Михајло Радојевић освојили
су прва места. Анђела је осво
јила 19 бодова, док је њен
вршњак Михајло имао бод
више. Како истичу њихове
менторке, Милана Лукић и
Драгица Савић, професорке
српског језика и књижевности,
Анђела и Милан су показали
завидно знање из књижевно
сти и на тај начин се пласира
ли на републички ниво такми
чења. 
М. Ђ.

ИНЂИЈА

Сусрети библиографа
21. Сусрети библиографа
биће одржани 9. новембра у
великој сали Културног цен
тра у Инђији. Такву одлу
ку донео је Одбор Сусрета
библиографа на седници
одржаној 24. априла у Народ
ној библиотеци „Др Ђорђе
Натошевић“ у Инђији. Тако
ђе, чланови Одбора Сусрета
библиографа у спомен на др
Георгија Михаил
 овића јед
ногласно су одлучили да се
распише Конкурс за Награду
„Душан Панковић“. Поменута
награда додељује се поједин
цима за изузетна остварења у

области српске библиографи
је и за циљ има афирмисање
и промовисање библиографи
је, указивање на њену улогу
и значај у култури, науци и
друштву уопште. Право пред
лагања кандидата за Награду
имају појединци, библиотеке
и остале установе и органи
зације из области културе и
науке.
Организатор и домаћин
Сусрета
библиографа
је
Народна библиотека „Др Ђор
ђе Натошевић” у Инђији. Под
сетимо да је први скуп одржан
1983. године.

16. MAJ 2018.
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Седела сам за
машином шила сам

У

време када постоје разноразне про
давнице које нуде јефтинију робу па
чак и половну људи се неретко
одлучују да паре потроше на куповину
готове ствари, а не на шивење. Многи
имају тешкоћа да пронађу праву и добру
кројачицу. Данас кројачице и кројачи
углавном раде ситне преправке на гарде
роби, или пак гардеробу по наруџбини и
неретко чују коментаре како су услуге које
пружају скупе. Неоспорна је чињеница да
народ нема пара, и да је некоме чак и 200
динара много. За М новине разговарали
смо са митровачким кројачицама које су
нам објасниле како овај посао данас
опстаје и функционише.
Славица Јеловац већ пар година уна
зад има кројачку радњу и како каже без
обзира на то што не ради посао у струци
она овај занат и те како воли.
- Ја сам по стуци библиотекар а овај
посао радим зато што волим. Радњу сам
отворила пре три године, силом прилика,
јер нисам имала посла. Радила сам у
разним фабрикама, али онда је дошло
време када нико није хтео да ме запосли
јер нисам била атрактивна. Што се тиче
посла, јако лоше иде али са крпљењем се
преживљава. Имам сталних муштерија,
али тај број је јако мали. Цене услуга нису
проблем него то што људи немају пара –
каже Славица Јеловац.
Она додаје и то да је било јако тешко
почети са овим послом, и да је доста нов
ца уложила приликом набављања разних
материјала и машине која јој је била нео
пходна за рад. С обзиром на то да Слави
ца Јеловац воли етно стил што се може
видети и на самом уласку у њен локал
питали смо је шта све може да сашије и
које врсте преправки она тренутно ради.
- Шијем, везем, правим ношње, украсне
мараме, кошуље, шијем завесе параване,
украшавам свеће и пешкире. Више ме
инспирише старији стил него модеран, и
сматрам да се тај етно стил опет враћа на
велика врата јер је све више гардеробе на

Александра Иванов

Славица Јеловац

којој је модерно имати вез. Међутим код
нас у Митровици је јако тешко проспери
рати, да сам у Београду можда бих имала
већу прођу или би људи више ценили мој
ручни рад – каже Славица Јеловац
Да би смо употпунили причу питали смо
још једну кројачицу код које се на самом
уласку у њену радњу видело колико је
заузета будући да није престајала са
послом чак и док смо причали са њом.
Весна Чоловић објашњава како јој иде
посао и да ли се може лепо зарадити од
истог.
- Овај посао сам покренула пре 11 годи
на. Уложила сам доста новца у машине
које сам купила да бих отворила ову рад
њу. Радим услужно шивење по мери и
наруџбини. У принципу сам задовољна
како посао функционише. Мислим да овај
занат неће тако лако изумрети јер људи и
даље имају потребу да прекроје нешто,
или да закрпе неки комад гардеробе –
каже Весна Чоловић.

Весна Чоловић

А какво је стање у шнајдерској радњи
се налази у Шећер сокаку питали смо вла
сницу Александру Иванов.
- У новембру 2014. године сам отворила
ову радионицу. Има мало више посла
него што је било у почетку. Радим крпље
ње, замене рајсфершлуса, скраћивање.
Људи се углавном жале да им је скупо,
чак и кад им кажеш да за нешто треба да
дају 200 динара они питају је л’ може ипак
за 150. Радим од осам ујутру до седам
увече па чак и викендом. Неретко се деси
да останем да радим ноћу. Овај посао сам
желела да радим од малена, завршила
сам и школу за то – каже Александра Ива
нов.
Она додаје да је поред ње и њен супруг
тај који је био покретач идеје да отвори
радњу и да јој је био велика подршка јер
како истиче да није њега било она би
можда и дан данас радила све ове пре
правке код куће.

Андреа Димић
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Дамир Марков

РУМСКИ ВАШАР

Мајстори старих заната
из целе земље

Радимо из љубави, не осећамо да је тешко, нити очекујемо помоћ државе, коњи кад
се једном заволе, то је љубав за вечност. Имам три сина, а Алмир је са мном дошао
на вашар. Вредни су и воле коње, а ето, имају мотив и све што им треба да наставе
са узгојем животиња које воле, рекао је Санди

Ј

ош једном је традиционални румски
вашар окупио на хиљаде људи, а
прошла је била јубиларна 270. годи
на од кад постоји. Привилегију да Рума
има вашар, добила је од царице Марије
Терезије 20. јула 1747. године, чиме је
сврстана у ред привилегованих тргови
шта. Своје одобрење Марија је започела
речима: „Ми Марија Терезија објављује
мо и дајемо на знање да свако може
дотерати разноврсну робу, добра, стоку
итд. и да ће безбедност бити велика...“
И овог пута, 2. и 3. маја, мајстори ста
рих заната на вашару су се борили са
„ветрењачама“ у облику скоро никакве
потражње и ниских продајних цена,
каскајући за технологијом модерног
доба.
Некада, у доба џентлменства, господа
је носила шешире, а први Србин чију
главу је красио цилиндар лако препозна
тљив међу устаничким фесовима, био је
Доситеј Обрадовић. У данашње доба,
шешира је све мање, а произвођача
истих – реткост је и част познавати бар
једног.
Шапчанин чију главу краси шешир,
мајстор шеширџијског заната Петар
Марковић каже да је време шешира
прошло, али да он нема намеру да

одступи још неко време с производњом.
– Некада се знало ко и зашто носи
шешир и знало се тачно за кога какав
шешир иде. Времена су се променила,
тренд је другачији, све је мање шешира
и људи који се интересују за њих. Овде
на вашару још и успем да продам по
који, али потражња је генерално јако

мала. Некада сам радио са братом,
радили смо са Словенцима који су били
сјајни за посао, а данас све то тако, да
кажем, једва некако пролази – говори
Марковић.
Златко Радојковић из Милошевца код
Велике Плане на вашару у Руми иста
као је кожну обућу, тачније опанке и
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Златко Радојковић

сувенире са етно мотивима. Не нада се
нарочито да ће да нађе исплатив начин
да настави са својим занатом.
– Генерацијама у мојој породици су
опанчари, а мог оца који је био познат
звали су Бели Опанчар. Од малих ногу
сам учио посао, јер нас је отац издржа
вао од тога. Више и нема опанчара, тј. ја
сам један од последњих, а овај посао се
више никоме не исплати. Све што про
изведем оде на бензин, храну и матери
јал који је прескуп. Ја имам у понуди 16
производа и то више нема нико. Славко
из Бање нема, Дракче из Свилајнца
нема, Ниџа из Кушиљева труди се да ме
копира, али није тај квалитет. Међутим,
ако барем кожа не појефтини, нема од
овог заната ускоро ништа – каже Радој
ковић.
Зоран Антић из Белушића, како каже,
села између Крагујевца, Крушевца,
Јагодине и Врњачке Бање на тезги у
Руми је изложио предмете од плетеног
прућа. Каже да овај занат нема блиста
ву будућност, али да се још увек може
живети од њега, тако да Зоран још увек
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Зоран Антић

успешно води традиционални породичн
посао.
– У питању је традиција стара 100
година у мојој фамилији. Ово је леп
посао од којег се некад лепо живело,
међутим, млади више нису заинтересо
вани да се њиме баве. Тај занат одуми
ре као и сви стари занати, а што се мене
тиче, научио сам сина овом занату, па
он нека сам изабере шта ће. Може се
живети од овога, али потребно је бити
мајстор – рекао је Антић.
Дамир Марков, ужар из Меленаца,
села надомак Зрењанина, рекао је да
ни једна традиција, као ни ужарство у
његовој породици, не може да опстане
сама од себе, нити је кључно питање
колико се напорно ради. Најважније је,
како он каже, прехранити породицу и то
за сада чини успешно.
– Живим у Зрењанину, али предста
вљам се као да сам из Меленаца јер
тамо радим. Деда је био ужар и ја сам
научио посао од њега, а онда, мало
супротно традицији, мој отац је научио
од мене. Шта да вам кажем осим да је

ово велика фрустрација, јер роба одла
зи у бесцење. Проблем је нелојална
конкуренција и пласман, а и плаћам
закуп за тезгу и порез. Овде их има
колико хоћете на дивље, не плаћају
ништа. Они су социјални случајеви, а ја
сам, изгледа, будала што плаћам. Може
да буде некад добар дан или период за
продају, али генерално, једва да се
исплати, кад узмем у обзир да сам отац
троје деце – каже Марков.
Санди Селимовић из Сремске Митро
вице, са својим сином извео је поније на
вашар. Уз њих узгаја и велике коње.
Каже да му ништа није тешко, јер овај
посао ради из љубави, уз своју породи
цу.
– Укупно имамо 10 коња, од чега су уз
поније, три липицанера које упрежемо у
фијакер, мада имамо и мале фијакере у
које упрежемо поније. Све то радимо из
љубави, не осећамо да је тешко, нити
очекујемо помоћ државе, коњи кад се
једном заволе, то је љубав за вечност.
Имам три сина, а Алмир је са мном
дошао на вашар. Вредни су и воле
коње, а ето, имају мотив и све што им
треба да наставе са узгојем животиња
које воле – рекао је Санди.
Као и на сваком вашару или већ
неком сличном општенародном весељу,
неизоставна компонента и друго или
треће лице вашара смештено је под
шаторе. А под шаторима, док трешти
музика, између столова пуних пића и
јагњетине, у први план избија певаљка
до две. Једна пева, а друга стоји, мало
ђуска и то је то, нема потребе да се
одмах у песму по сваку цену залеће и
она, јер гостима је баш било добро,
барем је изгледало као да није потре
бан и дует, бар не вокални. У сваком
случају, Рума је још једном доказала да
је град који без проблема окупи на
хиљаде људи, трговаца и купаца, а то је
епитет који га краси већ 271 годину.
А. Ћосић
Ж. Петрас
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КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Укрштање прозе и поезије

У

петак, 11. маја, у митровачкој
Галерији „Лазар Возаревић“ одр
жано је књижевно вече под нази
вом „Писац и Песник су Хроничар и
Орфејева лира“ у организацији Уста
нове за неговање културе „Срем“. Ово
књижевно вече посебно је занимљиво
због несвакидашњег укрштања прозе
и поезије две уметнице.
Песникиња Жељка Аврић из Срем
ске Митровице укрстила је речи са
својом пријатељицом из младости,
књижевницом и историчарком уметно
сти Лауром Барном. Према њиховим
речима, две другарице нису се виделе
готово тридесет година, а друштвене
мреже омогућиле су им успоставља
ње поновног контакта, када су сазнале
да су све ове године имале иста инте
ресовања и гајиле исту љубав према
књижевности.
Сви присутни су овом приликом
могли да уживају у стиховима Жељке
Аврић који на слушаоц
 а до танчина
преносе и најситнију пишчеву емоцију
изражавајући је екавицом и ијекави
цом. Такође, посетиоци митровачке
Галерије су слушајући одломке из
романа Пад клавира и Црвени пресек
Лауре Барне могли до танчина да осе
те атмосферу у којој се радња романа
одвија, и то кроз мисли главног лика.
Иначе, Барна у својим романима пише
о неправедно заборављеним умовима
са наших простора, као што су Исидо
ра Секулић, Веселин Чајк ановић,
Коста Миличевић, Жанка Стокић и
други.
– Стварно не знам ко кога бира,
ликови мене или ја њих. Откако сам се
доселила на Сењак и Топчидерско
брдо сазнала сам да је ту било толико

Лаура Барна и Жељка Аврић

много особа из области уметности, јер
је ту некада била уметничка колонија.
Тако сам имала много материјала, и
практично сам све те сликаре, вајаре,
писце, песнике увукла у своје романе
кроз различите приче. Да сам живела
овде у Сремској Митровици вероватно
бих се бавила римским периодом.
Просто гајим некакав афинитет према
историји и према тим људима који су
направили један цивилизацијски и кул
туролошки помак у нашој земљи –
рекла је Лаура Барна за наше новине.
Ова књижевница је лично одлазила
на сва места на којима су боравили
ликови из њених романа, како би чита
оцу што боље и веродостојније прене
ла сваки делић њихове атмосфере.
– Имам и једну анегдоту. Исидора
Секулић је живела у кући на Топчи
дерском брду у којој данас живи наш

драмски писац Душан Ковачевић.
Пошто сам хтела да уђем у двориште
те куће, то нисам успела, јер се у то
време водио спор око откупа те куће.
Међутим, касније сам упознала Душа
на Ковачевића који је био у жирију за
награду Српске академије наук а и
уметности која је додељена мојој књи
зи о Исидори Секулић. Било је тако и
других мојих улазака у туђе поседе,
што нисам смела. Било је и ризика,
одлазила сам у једну пусту улицу у
поноћ како бих могла да осетим атмос
феру тог места – изјавила је Барна.
Према њеним речима, ускоро нам
стиже и један нови роман. Опет ће
бити речи о уметницима, који овај пут
нису историјски ликови. Реч јео причи
о једном музичару и једној сликарки, у
којој се вага између љубави према
уметности и другом човеку. 
Н. М.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Изложба слика

И

зложба слика Здрав
ка Вучинића отворена
је 10. маја у Галерији
румског Културног центра.
Здравко Вучинић је рођен
1943. године у Гостилови
ни код Мојковца. Завршио
је Филозофски факултет
– групу за историју умет
ности у Београду, а радни
век је провео као кустос и
директор Продајне галерије
Београд. Написао је вели
ки број приказа и студија из
области ликовне и приме
њене уметности. Објавио је
више књига – монографи
ја о познатим сликарима, а
на 60. Међународном сај

му књига у Београду 2015.
године је добио диплому
за најбољу књигу „Пеђа“ у
области историје уметно
сти. Добитник је годишње
награде УЛУПУДС - а, а од
Скупштине Удружења је
добио награду за Животно
дело.
Здравко Вучинић је чест
гост у Руми с обзиром да је
учествовао у Ликовној коло
нији Борковац и као сликар
– учесник, али и као члан
жирија.
Све изложене слике су
рађене техником уље на
платну.
С. Џ.

Део изложених слика
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У МИТРОВАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЕВРОПЕ ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Ретке књиге и
културно наслеђе

Спортске
манифестације
ученика

У четвртак, 10. маја, у просторијама
ШОСО „Радивој Поповић“ организована је
конференција за медије поводом органи
зовања спортских манифестација за уче
нике. На конференцији су присуствовали
директор ШОСО „Радивој Поповић“ Него
ван Николић, председник Спортског савеза
Града Сремска Митровица Немања Црнић,
директорица ОШ „Слободан Бајић Паја“
и бивша кошаркашка репрезентативка и
председница Удружења Ликс Љиљана Ста
нојевић.
Циљ спортских активности са ученици
ма ове школе о којима је на конференцији
било речи јесте активно подстицање инклу
зије деце са посебним потребама у области
спорта. Поред тога, Удружење Ликс бави се
програмом специфичне моторике, који се,
према речима Љиљане Станојевић показао
као врло ефикасан у третману деце са аути
змом и тешкоћама у развоју.
Н. М.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАК КРАНЧЕВИЋ“
Борка Беуковић Ћосић

П

рошле среде 9. маја у митровач
кој библиотеци „Глигорије Воза
ровић“ обележен је 9. мај Дан
Европе. Овој манифестацији инфо
кутак библиотеке је дао свој допринос
тако што су организовали кратка пре
давања о значају културног наслеђа.
Ученици средњих школа који су посе
тили Библиотеку, Галерију и Музеј
били су у прилици да се више упознају
са местом у којем живе.
Организатор овог догађаја била је
виша библиотекарка Борка Беуко
вић Ћосић, она нам је објаснила које
све књиге можемо наћи у митровачкој
Библиотеци.
– Овде смо да представимо старе
књиге и ретке књиге које по критери
јумима за одређивање њиховог стату
са припадају различитим државама,
наравно највише књига су на српском
језику, попут Завичајних збирки, Ети
каји, Морална филозофија - Досите

Фестивал пијанизма
ја Обрадовића, Мезимац - Досите
ја Обрадовића и Кратке поучиталне
повести - Стефана Новаковића. Имамо
и један раритет Псалми Давидови који
се до сада није пронашао на терито
рији Србије. Имамо и значајне посвете
које су везане за Сремску Митровицу
од стране оснивача Српске грађанске
читаонице. И на крају бих споменула
сам каталог Српске књиге библиотеке
„Глигорије Возаровић“ од 1816 - 1867.
као нешто чиме смо хтели да збирк у
културног наслеђа прилижимо нашим
читаоцима. У нашем простору се нала
зе издања која су поприлично бројна и
где те књиге имају статус ретких књи
га зато што су настале у време Бал
канских ратова, тачније Првог и Другог
светског рата. У простору нашег фон
да налазе се и књиге на страним јези
цима. Две на руском, једна на бугар
ском и две на хрватском – рекла је
Борка Беуковић Ћосић.
А. Д.

Аутобиог рафске белешке

У четвртак, 10. маја, у Библи
отеци „Глигорије Возаровић“ у
Сремској Митровици одржана
је промоција књиге „Аутобио
графске белешке“ аутора Дра
гоша Цветковића. На промоци
ји су присуствовали академик
Драгош Цветковић и професор
Вера Вујичић, који су се том
приликом обратили присутни
ма. Присутни су поред саме
промоције могли да уживају и у
пригодном музичком програму
за који је био задужен Duo Cor
de Cantabile. 
Н. М.

У четвртак, 10. маја, у митровачкој Гале
рији „Лазар Возаревић“ отворен је пети
Фестивал пијанизма. Фестивал је отворен
концертом пијанисте мр Арсена Чаркића,
који се том приликом обратио присутнима,
говорећи о животу и раду Лудвига ван Бето
вена. Поред њега, присутнима су се обра
тили и заменица градоначелника Светлана
Миловановић и директор Музичке школе
„Петар Кранчевић“ Бојан Јовановић.
Фестивал је трајао до недеље, 13. маја, и
завршен је Концертом лауреата, а у њему је
учествовало 140 учесника.

МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Пројекције филмова
На великој сцени Позоришта „Добрица
Милутиновић“ у Сремској Митровици сре
дином маја биће одржано више пројекција
филмова за децу и одрасле.
У Среду, 16. маја, посетиоци ће моћи да
погледају филмове „Украдена принцеза“ са
почетком у 16 часова (и наредног дана
такође у 16 часова), „Осветници - рат бес
краја“ у терминима од 18 часова и 21 час.
Филм „Дедпул 2“ у 3д формату биће прика
зан у четвртак 17. маја у терминима од 18
часова и 20 часова и 30 минута.
Цене улазница за све пројекције износе
250 динара. Резервације улазница за про
јекције се не примају. Више информација
могуће је добити на број телефона: 022/615115.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Рељефи царског града

Пише:
Марија Вукајловић

Кућа породице Богдановић

Није познато ко је био
први власник и
градитељ ове
раскошне породичне
куће, али се зна да је
она до тридесетих
година прошлог века
припадала браћи
Месаровић. Познато је
да су Месаровићи
почетком века
трговали огревним
дрветом, а касније
се активно бавили
млинарством

У

централном градском језгру, на
рубу Житног трга према обали
реке Саве, налази се једно од
најрепрезентативнијих примера гра
ђанске архитектуре у Сремској Митро
вици. Ова породична кућа на најбољи
начин репрезентује богатство грађан
ског слоја, пре свега трговачког, коме
је припадала и који је могао себи да
приушти објек ат овако раскошне
архитектуре.
Највероватније саграђена у послед
њој деценији 19.века, што се закључу
је према архитектонским елементима
у духу владајућег академизма, кућа
показује све стилске особености архи
тектуре тога доба. Богатство елемена
та архитектуре у стилу неоренесансе
и необарока очитује се у веома масив
ној архитектонској пластикици изра
женој у оквирима прозорских отвора,
распоређених у троделној подели изу
зетно дуге уличне фасаде. Снажније
моделовану декоративну пластику у
забатима прозора красе попрсја жен
ских ликова изведених у високом
рељефу, са по два рога изобиља са
стране. Спољна архитектура показује

све омиљене декоративне елементе
свога доба, као што су волуте са
лишћем акантуса, обиље цветних
мотива, извијене флоралне конзоле,
парове анђелчића у сегментима пре
кинутих забата наглашених бочних
крила.
Кућа је поседовала две грађевинске
етапе. Пошто је нова кућа саграђена
на месту старије грађевине, искори
шћени су неки њени грађевински еле
менти. У једном делу новије куће ста
рија је продужена и надвишена новим
кровом са обе стране, чиме је саграђе
на кућа у данашњем познатом облику.
Спољњем богатству облика одговара
ла је и раскошна унутрашњост, која се
уочава већ на самом улазу у објекат.
Осликани елементи са цветним моти
вима запажају се у богато декориса
ном ајнфорту са профилисаном тава
ницом и зидним нишама до сачуваних
трагова зидног сликарства у старијем
делу куће, показујући да су током 19.
века у граду постојале куће раскошно
осликаних зидова и таваница.
Није познато ко је био први власник
и градитељ ове раскошне породичне

M NOVINE

16. MAJ 2018.

куће, али се зна да је она до тридесе
тих година прошлог века припадала
браћи Месаровић. Познато је да су
Месаровићи почетком века трговали
огревним дрветом, а касније се актив
но бавили млинарством. У митровач
кој прехрамбеној индустрији млинар
ство је заузимало једно од истакнути
јих места у привреди града. У међу
ратном периоду регистровано је више
млинова, међу којима су били паро
млинови Месаровића и Реслера,
Антуна Хардија (из 1908), који се
налазио код Железничке станице,
моторни млин Вајса и Кузмића, као и
млин браће Татић (млео за војску).
Млин браће Славка и Јована Месаро
вића се налазио недалеко од куће,
близу пијаце, на углу Паробродске
улице према реци Сави. Остало је
забележено, да су редови сељака са
запрегом натовареном џаковима жита
знали да се протежу и до Мале цркве
Светог Стефана на обали реке Саве.
Млинови Месаровића и Хардија
почетком 1937. запошљавали су по
тридесетак радника, а да је млин
радио и крајем рата сведочи податак
да је Јован Месаровић 1944. године
издао 5.000 килограма брашна у соци
јалне сврхе за потребе сиромашних и
избеглица.
Тешка економска ситуација и бројне
тешкоће, нарочито у ситној млинар
ској индустрији тридесетих година,
навели су Месаровиће да продају
кућу трговцу Животи Јовановићу.
Живота је кућу претворио у станове за
издавање, а њени први станари били
су Василије Богдановић, судија окру
жног суда и Милан Гачић, Солунац,
један од ретких носилаца две Кара
ђорђеве звезде. Касније, због градње
нове куће у Београду Живота одлучује
да прода кућу Василију Богдановићу,
Павлу Недељковићу, доктору права и
Авраму Росићу, угледном пољопри
вреднику из Глушаца, са врло висо
ком функцијом у асоцијацији пољо
привредника републике Србије тога
времена.
Василије Богдановић, родом из Кра
љеваца упознаје Ларису, пореклом
Рускињу у Петровцу на Млави, где је,
као правник службовао. Венчали су
се у Београду на сам дан ослобођења
града 20. октобра 1944. године. Лари
са Иљинишна Крутикова Богдановић
је дошла у стару Југославију са поро
дицом таласом емиграције после
руске револуције. Ларисин отац је био
родом из Курска, а као војно лице слу
жбовао је од Владивостока, преко
Либаве, где је радио на транспорту
подморница на руско – јапанском
ратишту до Николајева, највећег бро
доградилишта и луке црноморске
флоте. Ту ће се 1915. године родити
Лариса, као најмлађе од четворо деце
у породици, после Људмиле, Вјече
слава и Марије. Њихова прича је пра
ва емигрантска: путовали су бродом
из Русије за Зеленику, која је била

Василије Богдановић,
родом из Краљеваца
упознаје Ларису,
пореклом Рускињу у
Петровцу на Млави,
где је, као правник
службовао. Венчали
су се у Београду на
сам дан ослобођења
града 20. октобра 1944.
године. Лариса
Иљинишна Крутикова
Богдановић је дошла
у стару Југославију са
породицом таласом
емиграције после
руске револуције

Ако је веровати
слогану „увек се трећа
генерација враћа“,
како каже њихов син
Никола, онда је он
одужио свој дуг према
Русији, где је у Москви
боравио и радио
пуних петнаест година.
Ипак, одлучио је да се
врати у сремски крај,
који без сумње осећа
као свој прави дом.
Његова деца, у
потрази за послом, као
магистри менаџмента
и фармације налазе
своје луке, за сада у
Кијеву и Београду
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једно од зборних места за руске еми
гранте, одакле одлазе прво у Славо
нију, а затим у Београд. У Кикинди ће
Лариса завршити Руски институт и
стећи солидно образовање, које јој је
омогућило професионално опреде
љење. Наклоност према страним
језицима определиће њено занимање
у правцу превођења и давања приват
них часова руског и француског јези
ка, за шта је имала државну дозволу.
Била је то својеврсна приватна школа
страних језика, претеча данашњих,
коју су они који су је похађали звали
Љаљина школа. А Љаља, како су је
Митровчани звали је током свог дугог
животног века образовала многе гене
рације страним језицима; њени пола
зници су морали после часова да
полажу испите пред стручном комиси
јом при Факултету или Институту за
стране језике. Захваљујући Љаљи
сачувани су и бројни подаци о већини
руских породица, које су живеле,
макар и привремено у граду, а део тих
вредних сећања могао се видети на
недавној изложби “Руска емиграција и
њени потомци у Срему и Сремској
Митровици”.
Ако је веровати слогану „увек се
трећа генерација враћа“, како каже
њихов син Никола, онда је он одужио
свој дуг према Русији, где је у Москви
боравио и радио пуних петнаест годи
на. Ипак, одлучио је да се врати у
сремски крај, који без сумње осећа
као свој прави дом. Његова деца, у
потрази за послом, као магистри
менаџмента и фармације налазе сво
је луке, за сада у Кијеву и Београду.
Не чуди што уз оваква велелпна
здања обично иде и украсни врт, који
је трудом Наталије Филиповић, струч
њака за пејзажну архитектуру добио
данашњи изглед. Врт плени лепотом
разноврсних биљних врста, а међу
четинарима, старим орахом и више
родном смоквом, налази се и гинко
билоба и нека необична воћна сорта
пореклом из Кине, са укусом јабуке и
крушке. Ту у застакљеном делу вели
ког ходника, који су имале готово све
куће из 19. века са терацо подом, који
је био изузетно популаран у своје вре
ме шири своје гране један лимун у
саксији доносећи сваке године богат
род.
Кућа је од шездесетих година под
заштитом државе, што ју је спасавало
од искушења савременог доба у виду
избијања локала, који би неповратно
нарушио њен изузетан склад архитек
тонских облика. У свом полувековном
боравку у кући, Богдановићи су се тру
дили да јој поврате првобитан изглед.
Кућа, која лежи на сводовима, у
подрумском делу никад није плавље
на, а трагови античких и средњове
ковних зидина у темељима сведоче о
дугој историји становања у овом делу
некадашњег римског „царског“ града.
У следећем броју:
Кућа породице Бараксадић
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Промоција књиге

Прошлог петка, 11. маја, у организаци
ји Удружења Срба из Хрватске је у митро
вачкој Библиотеци „Глигорије Возаровић“
одржана промоција књиге „Конгрес Срба
у Загребу 1945. године, од конститутивног
народа до национ
 алне мањине“ аутора др
Момчила Диклића. Присутнима се поред
аутора, испред удружења „Милутин Милан
ковић“ обратио Миленко Таушановић, а за
музички део програма био је задужен Хај
рудин Дурмановић.


ПУ ПЧЕЛИЦА

Фестивал традиције

У суботу, 12. маја, у митровачком позори
шту „Добрица Милутиновић“ одржан је
Фестивал народне традиције у организаци
ји ПУ Пчелица. На фестивалу су, поред
малих митровчана, присуствовала деца из
Темерина, Житишта, Ирига, Инђије и Теми
швара. Пре самог почетка фестивала орга
низован је и свечани дефиле учесника који
се кретао од објекта „Бубамара“ у насељу
„Матије Хуђи“, улицом Краља Петра I, све
до позоришта.
Н. М.

ОШ „Б.П. ПИНКИ“

Дечји крос

На Савском кеју код ресторана „Пробус“
прошлог петка 11. маја одржан је дечји крос
на којем су најпре трчали предшколци, а
затим и ученици Основне школе „Бошко
Палковљевић Пинки“.
Директор школе Игор Дошен рекао је да
је реч о кросу предвиђеном наставним пла
ном и програмом, који је и део Кроса Радио
телевизије Србије, на којем је учествовало
око 500 ученика Пинкијеве школе, као и око
120 предшколаца.
А. Ћ.

16. MAJ 2018.

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Обување
и изување

В

ечита дилема да ли се изувати
или не кад идете у госте. Увек
иста ситуација пред вратима
кад идете у посету или вам долазе
гости. Ако сте ви гост онда ви сход
но ситуацији (киша, снег, блато по
шоровима) инсистирате да се изу
јете, а домаћица свесрдно Вас убе
ђује да само добро обришете своју
обућу. Како поступити? А да не буде
непријатно ни вама, а ни гостима.
Замислите да организујете малу
прославу и онда дође њих седам осам сви се изују, оставе своју обућу
ту и тамо, Ви после скупљате и тра
жите где је који пар ципела, патика.
Други проблем ко у кући има седам
- осам пари папуча да их подели
гостима? Ма, само напред рећи ће
рационална домаћица.
Источњачки народи верују, да ако
се гости не изују пред вратима уно
се у кућу негативну енергију. Као да

Пише:
Драгана Попов

ла да разумем, па морају се ноге
одморити. И то је за њу, али и за нас
који смо је познавали било сасвим
нормално. На обући уносимо број
не бактерије које могу да нам угрозе
и здравље. Замислите да смо при
падник неког народа где се једе са
пода. Не да би се изували већ би и
стерилисали госте.
У неким европским метропола
ма је непристојно изувати обућу
и пожељно је да ваша обућа буде
квалитетна тј. маркирана јер ће их
домаћин добро одмерити. Надам
се да ће ово правило заобићи наше
просторе. Шта ме брига које марке
су ципеле моје комшинице, важно
је да она зна. Сад искуства су раз
личита. Како знати где се изувати,
а где не? Мало психоанализе није
на одмет. На пример идете у неку
посету, суво време, прашина, а на
први поглед обућа вам је чиста. На

Како знати где се изувати, а где не? Мало пси
хоанализе није на одмет. На пример идете у
неку посету, суво време, прашина, а на први
поглед обућа вам је чиста. На уласку у кућу,
стан чека вас домаћица и већ у рукама држи
кућне папуче, што је знак да треба да се изује
те, ви то можете да игноришете, само је пита
ње када ће вас поново позвати
им је сва негативна енергија у ципе
лама. Добро, веровања су верова
ња. Бити обувен у кући у Јапану се
сматра непоштовањем домаћина.
А и ми смо ту негде. Наравно, све
захваљујући Турцима, где је сасвим
уобичајено ходати бос по кући.
Наравно, то су и оне приче када су
гости примани у салонима и просто
ријама које су за то биле предви
ђене, а на поду су били скупоцени
теписи.
А, сад мало о хигијени. Да ли у
својој кући ходате у обући у којој
сте провели радно време, скокнули
до пијаце, угазили у бару? Дакле, с
гледишта хигијене треба се изувати.
Као што не желите да прљате своју
кућу немојте ни туђу. Познавала сам
једну госпођу код које се апсолутно
није изувало. Без обзира на времен
ске прилике. Деценијама је ходала у
зависности од годишњег доба обу
вена цео дан. Никад то нисам успе

уласку у кућу, стан чека вас домаћи
ца и већ у рукама држи кућне папу
че, што је знак да треба да се изу
јете, ви то можете да игноришете,
само је питање када ће вас поново
позвати. Или ма, немој се изувати,
а једном ногом гура пред вас зани
мљиве кућне папуче. Говор тела је
чудо! Дашта него да се изувамо, а
гости како хоће. Све ће то домаћи
ца почистити. Има и оних код којих
је обавезно изување у сопственој
кући, а необавезно кад иду у госте.
Моје је светиња, а за друге баш ме
брига.
Када се постави питање бонтона,
изување није по правилима културе,
али можда је боље заобићи једно
правило лепог понашања и мислити
на здравље домаћина који вас при
ма у госте. У преводу, у чију год кућу
идете, обавезно се изујте. Шта опет
си обувен ушао? Па, ја баш о томе
пишем! Срамотно!

СПОРТ

16. MAJ 2018.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Крушевац: Напредак – Чука
рички 3:2; Нови Сад: Војводина
– Црвена Звезда 1:2; Београд:
Вождовац – Партизан 2:1;
Суботица: Спартак ЖК – Рад
нички 2:0; Шабац: Мачва –
Јавор-Матис 1:2; Чачак: Борац
– Радник 2:0; Београд: Рад –
Земун 3:2; Лучани: Младост –
ОФК Бачка 1:3.

Горњи Милановац: Металац
– ТСЦ 1:1; Добановци: Будућ
ност – ЧСК Пивара 1:1; Врање:
Динамо – Јагодина 3:0; Бежа
нија: Бежанија – Синђелић 1:0;
Нови Сад: Пролетер – Нови
Пазар 5:0; Пирот: Раднички (П)
– Раднички (К) 2:1; Параћин:
Темнић – Телеоптик 1:3; Ужице:
Слобода – Инђија су играли у
понедељак.

Пригревица: Братство 1946
– Бечеј 1918 2:2; Кула: Оџаци
– Динамо 1945 3:2; Беочин:
Цемент – Црвена Звезда 1:2;
Нови Бановци: Омладинац –
Младост (БЈ) 4:1; Зрењанин:
Раднички (З) – Борац 0:2; Субо
тица: Бачка 1901 – Раднички
(НП) 0:1; Сремска Митровица:
Раднички (СМ) – Раднички (Ш)
6:0; Панчево: Железничар –
Дунав 1:1.

Дивош: Хајдук (Д) – Борац
(Ш) 1:0; Лаћарак: ЛСК – Индекс
3:2; Каћ: Југовић – Слога (Е)
1:1; Чуруг: Хајдук (Ч) – Борац
(НС) 2:3; Белегиш: Подунавац
– Сремац 2:3; Нови Сад: Сла
вија – Слога (Т) 2:0; Нови Сад:
Кабел – Купиново 2:0; Бешка:
Хајдук (Б) – Јединство 1:1.

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

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

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

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

36
36
36
36
36
36
36
36

31
22
18
17
16
16
14
13

4
8
7
8
8
9
8
8

1
6
11
11
12
11
14
15

91:18
69:33
62:47
59:50
47:37
53:38
56:51
37:42

57
40
37
34
33
32
30
25

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

36
36
36
36
36
36
36
36

11
11
11
12
10
10
10
7

11
9
7
7
5
5
7
5

14
16
18
17
21
21
19
24

43:49
38:45
37:51
39:59
39:63
32:56
38:62
29:69

26
25
25
25
25
23
22
15

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Вашица: Напредак – Ерде
вик 2017 1:1; Гибарац: Синђе
лић – Једнота 9:0; Јамена: Гра
ничар – Јединство (М) 4:2;
Бачинци: ОФК Бачинци – Сре
мац 1:2; Бингула: ОФК Бингула
– Обилић 1993 1:3; Батровци:
Омладинац – Јединство (Љ)
3:2.
01. Обилић
02. Напредак
03. Ердевик
04. Синђелић
05. Сремац
06. Јединс. (М)
07. Једнота
08. ОФК Бачин.
09. Омладинац
10. Граничар
11. ОФК Бинг.
12. Јединс. (Љ)

18 15 1 2 67:17 46
18 13 3 2 46:18 42
18 13 3 2 41:16 42
18 9 3 6 45:31 30
18 8 3 7 46:32 27
18 8 2 8 30:31 26
18 8 2 8 37:39 26
18 7 4 7 34:31 25
18 5 0 13 30:57 15
18 4 3 11 23:54 15
18 3 3 12 17:45 12
18 1 1 16 21:66 4

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Јарковци: Борац – Цар Урош
4:1; Марадик: Слога (М) – Пла
нинац 4:1; Чортановци: ЧСК –
Фрушкогорац 4:2; Крушедол:
Крушедол – Слога (К) 3:1; Ириг:
Раднички – Дунав 1:1.
01. Крушедол
02. ЧСК
03. Слога (К)
04. Дунав
05. Раднички
06. Слога (М)
07. Фрушкого.
08. Планинац
09. Цар Урош
10. Борац

15 12 2 1 52:15 38
15 12 1 2 42:14 37
15 9 3 3 28:19 30
15 7 4 4 34:18 25
15 6 7 2 28:15 25
15 7 1 7 37:26 22
15 2 6 7 18:32 12
15 3 2 10 22:40 11
15 1 3 11 13:52 6
15 1 1 13 14:57 4

27
27
27
27
26
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27
27

18
18
15
12
11
10
11
9
9
9
10
9
7
6
4
2

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

5
7
6
6
9
8
10
8
9
9
11
12
14
14
13
19

57:23
40:22
36:18
37:21
27:23
31:29
25:28
24:29
37:29
30:27
29:30
21:29
24:35
24:39
27:44
12:55

58
56
51
45
39
39
39
37
36
36
36
32
27
25
22
12

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
15
16
15
12
11
11
12
12
11
10
9
8
7
7
2

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

3
6
8
10
8
10
10
12
12
11
11
13
13
14
15
23

71:20
48:20
45:21
38:28
40:31
31:24
40:36
45:44
34:35
37:35
35:42
32:44
37:54
30:44
32:42
14:89

65
50
50
46
42
38
38
38
38
37
35
31
29
26
25
7

МОЛ СРЕМ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Буђановци: Младост – Фру
шкогорац 1:1; Шашинци: Сло
бода – Брестач 5:2; Рума: Фру
шка Гора – Полет 1:1; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Бикић Дол
1:1; Равње: Зека Буљубаша –
Граничар (О) 2:0; Вишњићево:
Хајдук – Доњи Петровци 0:0;
Сремска Митровица: Митрос
– Напредак 0:2; Кузмин: Грани
чар (К) – Слога 1:3.

Сибач: Словен – Ловац 3:4;
Огар: Шумар – Хајдук 1932 3:1;
Деч: Сремац – Младост 0:4;
Ашања: Камени – Витез 4:0.

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

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

16
14
14
13
12
13
11
11
10
8
8
8
7
7
4
2

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

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

65:22
59:13
69:22
46:28
46:28
36:39
38:37
39:40
36:29
35:40
34:41
36:52
37:35
31:58
31:91
18:81

53
50
48
44
43
40
38
38
35
30
29
28
27
27
14
9

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Шатринци: 27.Октобар –
Фрушкогорац 3:6; Платичево:
Јединство (П) – Полет 2:1;
Павловци: Младост – Једин
ство (Ру) 1:4; Вогањ: Слога –
Сремац 3:1; Краљевци: Једин
ство (К) – Граничар 7:3; Стеја
новци: Борац – Војводина 2:4.
01. Слога
02. Јединс. (Ру)
03. Сремац
04. Јединс. (К)
05. Јединс. (П)
06. Полет
07. Фрушкого.
08. Граничар
09. Војводина
10. Борац
11. 27.Октобар
12. Младост

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

14
13
12
12
11
8
8
7
5
3
2
1

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

3
3
4
5
5
5
6
11
11
13
15
15

64:17
41:17
52:21
50:28
46:22
38:24
40:38
37:50
26:45
23:64
19:57
14:67

43
41
38
37
35
29
28
21
17
11
7
5

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

Хајдук
Шумар
Младост
Камени
Сремац
Ловац
Витез
Словен

13 11 0 2 42:14 33
13 11 0 2 37:12 33
13 9 1 3 31:11 28
13 6 0 7 23:20 18
13 5 1 7 21:26 16
13 5 1 7 25:40 16
13 2 2 9 19:45 8
13 0 1 12 11:41 1

Ноћај: Ноћај – Напредак 4:0;
Засавица: Слога (З) – Борац
(ВР) 3:2; Лежимир: Планинац
– БСК 1:3Сремје био Слободан.
БСК
Срем
Слога (З)
Планинац
Ноћај
Борац (ВР)
Напредак

10
9
9
11
9
10
10

8
5
5
4
3
2
1

2
2
2
2
2
1
1

0
2
2
5
4
7
8

43:6
23:8
18:16
19:21
19:23
12:30
9:39

17
17
17
15
11
11
10
10
9
10
9
7
7
7
5
3

7
6
6
11
6
5
4
3
5
2
4
6
5
4
6
6

2
3
3
0
9
10
12
13
12
14
13
13
14
15
15
17

54:15
61:29
47:24
53:16
33:30
30:33
46:41
27:36
42:44
31:37
34:46
33:54
30:46
42:69
20:44
20:39

58
57
57
56
39
38
34
33
32
32
31
27
26
25
21
15

СРЕМСКА ЛИГА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

26
17
17
14
11
7
4

Мартинци: Борац (М) – Гра
ничар 1923 2:1; Кленак: Борац
(К) – Хртковци 7:2; Попинци:
Напредак – Железничар 0:2;
Рума: Први Мај – Љуково 6:0;
Доњи Товарник: Слобода –
Партизан 4:0; Путинци: ПСК –
Словен 3:2; Врдник: Рудар –
Подриње 1:3; Голубинци:
Јадран – Будућност 3:1.
01. Подриње
02. Слобода
03. Први Мај
04. Железнич.
05. ПСК
06. Борац (К)
07. Граничар
08. Партизан
09. Будућност
10. Рудар
11. Напредак
12. Борац (М)
13. Јадран
14. Словен
15. Љуково
16. Хртковци

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
20
18
14
10
10
11
11
9
10
9
8
9
7
6
4

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

3
5
2
7
8
10
12
12
13
14
14
13
15
14
18
18

80:19
51:17
69:17
48:23
36:31
42:37
38:46
38:43
44:42
39:49
30:45
28:46
25:48
35:49
20:60
33:84

67
61
60
47
38
36
36
33
31
31
30
29
28
26
20
15

СШ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

Државни прваци у футсалу

Ученици средње школе „Др
Ђорђе Натошевић“ из Инђи
је постали су државни прваци
школског првенства у футсалу,
након што су у финалу побе
дили екипу из Врања резулта
том 6:3. На такмичењу које је
одржано у четвртак, 10. маја у
Пироту, учествовало је укуп
но осам екипа међу којима
су инђијски ученици дошли
до финала и освојили златну
медаљу и победнички пехар.
Екипа Средње школе „Др
Ђорђе Натошевић“ у полуфи
налу је извојевала победу од

5:4 над Нишлијама, док су у
финалу савладали Врањанце.
Подсетимо да су недавно мла
ди фудбалери учествовали на
међуокружном школском првен
ству у Инђији када су победили
вршњаке из Богатића резулта
том 8:4, а пре тога су у полуфи
налу победили одличну екипу
Економске школе, која је важи
ла за фаворита, када су мом
ци однели победу 7:2. Успех на
такмичењу им је била улазница
на државно првенство у Пироту,
где су изборили сам врх.
М. Ђ.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Митровачки карате мајстор

Никола Милојевић са признањем из Мостара и монографијом

Д

ана 28. априла ове године, у Мо
стару је свечано обележена 50. го
дишњица постојања Карате клуба
Мостар. Том приликом су Илија Јорга
и Мустафа Исовић заједно са Николом
Милојевићем из Сремске Митровице
добили златне плакете од Спортског
савеза Града Мостара као његови
оснивачи и први освајачи медаља. Ове
плакете доказ су њихових врхунских
остварења у овом спорту.
– Одушевљен сам дочеком који су
нам приредили. Заис та сам остао без
речи. За присутне су приређени ско
кови са старог моста у Неретву где су
скакачи у рукама држали упаљене ба
кље, а потом и ватромет. Ово признање
за мене заиста значи много – изјавио
је Никола Милојевић изразивши за
хвалност тренеру у КК Мостар Салиху
Грбићу, чија промоција монографије о
овом клубу је такође одржана у оквиру
манифестације.

Готово да нема Митровчанина који
није чуо за Карате клуб Сирмијум. Мно
ги наши каратисти овде су научили сво
је прве потезе, освојили своје прве ме
даље и наставили успешно да се баве
овим спортом. Све ово Митровчанима
је добро познато, али, ако се погледа
уназад, чини се да смо помало забо
равили пионире овог спорта у нашем
граду. Један од њих је и поменути Ни
кола Милојевић, први мајстор каратеа у
Сремској Митровици.
Како је изјавио за наше новине, ка
ратеом је почео да се бави као студент
1968. године у Карате клубу Мостар у
истоименом граду, другом клубу осно
ваном у Босни и Херцеговини.
Немогуће је набројати све медаље и
признања која је Никола током своје ка
ријере освојио, а какав је каратиста био
у прилог говори податак да је, узевши у
обзир поменуто, својевремено био нај
бољи тешкаш у тадашњој БиХ и СФРЈ.

СТРЕЉАШТВО

Златни Дејан Јокић

У

Слика са борбе из студентских дана

недељу 13. маја, у Јамени је организован свеча
ни дочек за Дејана Јокића, члана победничког тима
Србије, који је на светском првенству у парастре
љаштву у Јужној Кореји, освојио екипно злато у гађању
ваздушном пушком из лежећег става. По повратку Јокића
из Јужне Кореје, у родном селу Јамена, свечано су га доче
кали родбина, пријатељи, мештани, као и представници
месне заједнице и локалне самоуправе. На постигнутом
резултату у парастрељаштву, Јокићу је честитао заменик
председника Општине Шид Зоран Семеновић и генерални
секретар Бранко Новаковић, који су му обећали да ће се
потрудити да му обезбеде што боље услове за његов рад и
даљи напредак.

– Када сам дипломирао на Машин
ском факултету, прешао сам у Тре
биње, где сам основао Карате клуб
Леот
 ар. Тамо сам био први мајстор ка
ратеа. 1977. године долазим у Сремску
Митровицу и преуз имам Карате клуб
Сирмиум, где сам такође био први мај
стор у граду. У том периоду на пут сам
извео велики број мајстора каратеа и
многи од њих су баш ту науч
 или своје
прве потезе – рекао је Никола и додао
да је овај клуб водио све до 1988. го
дине, када је престао да се бави кара
теом.
У свом првом клубу у Мостару Ни
кола је до скоро био заборављен, али
је та неправда исправљена пре неко
лико година и пре пет година позван је
на прославу 45. годишњице постојања
клуба, где је његовом руководству до
ставио бројне податке о животу клуба у
његово време.

Н. Милошевић
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Два злата
за Румљане
На Првенству Србије за јуниоре и
сениоре у асаут саватеу чланови
СБК „Рума“ - сениор Дамјан Марко
вић, у категорији до 75 килограма и
јуниор Марко Видаковић, у катего
рији до 80кг освојили су златне
медаље.
Првенство је одржано у Спорт
ском центру Обреновцу 13. маја.
Дамјан Марковић је у финалу
победио Филипа Радовановића из
Обреновца а Марко Видаковић је
био бољи од Марка Сутаре из Бео
града.

Мудри Крстајић је решио да ражалује Банета и
одузме му капитенску траку због свих пређа
шњих заслуга. Зли језици кажу да се иза тога
крије лоби који жели да га спречи да обори
Станковићев рекорд. Колико год то звучало
банално, апсурдно, бизарно, ништа нас не може
изненадити у нашем фудбалу

З

а мање од месец дана почиње
Светско првенство у фудбалу.
Догађај који се жељно исчекује
једном у четири године, навијачи
Србије дочекују помешаних осећања.
Много се тога издешавало у послед
њих неколико месеци. Читав фудбал
ски свет се исчуђавао неким неверо
ватним потезима фудбалских магова
који воде наш Савез и репрезентаци
ју.
Прво је смењен селектор који нас је
одвео на Светско првенство и на
његово место доведен Младен Крста
јић, човек који ниједну екипу никада
није водио пре наше репрезентације.
Неки злобници су одмах повукли
паралелу са госпођом премијерком и
украсном биљком са којом је пореде.
Неки кажу, тако нам и треба када нам
Савез води човек који никад није шут
нуо мачку с прага а не лопту.
Затим је новопостављени селектор
заблистао сменивши дугогодишњег
капитена Бранислава Ивановића,
играча који је изједначио рекорд Саве
Милошевића по броју наступа за
репрезентацију (102), а фали му још
само једна утакмица да изједначи
рекорд Дејана Станковића. Учешћем
на Мундијалу, Бане би постао играч
са највише наступа за националну
селекцију. Ал не лези враже. Мудри
Крстајић је решио да ражалује Банета

и одузме му капитенску траку због
свих пређашњих заслуга. Зли језици
кажу да се иза тога крије лоби који
жели да га спречи да обори Станкови
ћев рекорд. Колико год то звучало
банално, апсурдно, бизарно, ништа
нас не може изненадити у нашем
фудбалу. Крстајић је објаснио овај
генијалан потез тврдњом да хоће да,
пази сад, „размрда екипу„?! Питање је
само од чега да је размрда, вероват
но од пласмана на Светско првен
ство. После свега тога нам је стигла и
вест да је Бане повређен, да је завр
шио сезону и да се његов наступ на
Светском доводи у питање. Да ирони
ја буде већа, с обзиром на то да нам
је читава одбрана повређена и
неспремна, нови капитен Александар
Коларов ће изгледа једини бити спре
ман да стане у последњи ред.
И на крају, пре неки дан се у меди
јима појавио званични спот репрезен
тације за Мундијал. Оно што је свима
одмах запало за око је да у споту
нема Бранислава Ивановића. Да ли је
то само случајност, остаје да се види.
Да парафразирам једног нашег твите
раша: Репрезентација коју шаљемо
уз спот у ком су словеначки кафански
народњак и јефтина копија Лајбахове
пародије тоталитаризма, нема шта да
изгуби.
С. Крсмановић

Дамјан и Марко

Њих двојица су без пораза ове
године, а Дамјана Марковића оче
кује наступ за репрезентацију на
Европском првенству за сениоре у
категорији до 70 килограма у ком
бат саватеу.
Европско првенство ће се одржа
ти од 14. до 17. јуна код францу
ског града Тулуза.
На кадетско Европско првенство
у асаут саватеу се пласирао још
један члан СБК „Рума“ - Никола
Ракић. Он се такмичи у категорији
до 75 килограма а кадетско првен
ство ће се одржати у Ловервалу, у
Белгија од 29. и 30. јуна.
– Надамо се да ће наш клуб и
ове као и прошле године бити
првак државе у саватеу у укупном
пласману и да ћемо поновити
резултат са међународфних такми
чења из прошле горине када смо
освојили чак 12 медаља - пет злат
них, четири сребрене и три бронза
не медаље, каже тренер Миодраг
Ракић.
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VREMEPLOV
16. мај
1881. У околини Берлина у сао
браћај пуштен први електрич
ни трамвај.
1917. У Јонском мору код Крфа
утопио се српски писац Влади
слав Петковић Дис.
1972. Председници СФРЈ и
Румуније Јосип Броз Тито и
Николае Чаушеску у рад пусти
ли хидроенергетски систем
“Ђердап” на Дунаву
17. мај
1749. Рођен енглески лек ар
Едвард Џенер, проналазач
вакцине против великих боги
ња.
1917. У Ници умро српски вој
вода Радомир Путник, просла
вљени војсковођа у балк ан
ским ратовима и у Првом свет
ском рату. Руководио је повла
чењем српске војске 1915. и
успео да осујети намере
немачке Врховне команде да
је опколи и уништи
18. мај
1804. Наполеон Бонапарта
проглашен за цара Француске.
У децембру крунисан као
Наполеон И.
1998. Влада САД поднела
велику тужбу против корпора
ције “Мајкрософт” због монопо
ла.
19. мај
1906. Италијански краљ и
швајцарски председник зва
нично отворили “Симплон”,
тунел кроз Алпе којим су пове
зане Италија и Швајцарска.
1928. Рођен камбоџански дик
татор Салот Сар, познат као
Пол Пот. Током његове влада
вине побијено више од милион
људи
20. мај
1349. Донет Душанов законик,
којим су утврђена општа наче
ла уређења српске државе.
1498. Португалски морепловац
Васко да Гама стигао у луку
Каликат, на југозападу Индије,
откривши нови морски пут око
Рта добре наде.
1985. Филм “Отац на службе
ном путу” југословенског режи
сера Емира Кустурице освојио
је “Златну палму” на фестива
лу у Кану
21. мај
1894. Краљ Александар Обре
новић укинуо либералан устав
из 1888. и вратио на снагу
Устав из 1869.
1982. Британске трупе се искр
цале на Фокландска острва,
која је окупирала Аргентина, у
највећој војној акцији Лондона
од Суецке кризе 1956
22. мај
1907. Рођен енглески позори
шни и фимски глумац, режисер
и продуцент Лоренс Оливије.
1939. Хитлер и Мусолини пот
писали “Челични пакт” о десе
тогодишњем војном и политич
ком савезу Немачке и Италије.

16. MAJ 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Уколико вас
привлаче тајанствене
ситуације или неке
двос трук е
игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
лепе емоције. Избегавајте тешку
храну и више се крећите.

ВАГА: Делујете врло
промишљено и про
веравате различите
информације које ути
чу на пословне преговоре. Оба
зривост је пожељна, али нема
разл ога
за
претер ивањ ем.
Сарадници имају право на друга
чије ставове. Понекад поступате
сувише строго према особи која
има добру намеру, али не успева
у потпуности да вам дочара своје
емотивне доживљаје.

БИК:
Сарадн иц и
имају добре сугести
је, прихватите нове
идеје које гарантују
боље резултате или несигурност
у заједничком пословању. Сусрет
са једном особом тренутно делу
је врло поучно и подстицајно у
сваком погледу. Делујете помало
узнемирено. Недостају вам неки
снажни емотивни подстицаји,
како бисте свој љубавни живот
учинили довољно интересант
ним.

ШКОРПИЈА: Потре
бан вам је додатни
опрез у сусрету са
сарадницима и при
ликом процене нових пословних
прилика. Нема потребе да скре
ћете пажњу на себе или да ула
зите у неке сумњиве преговоре.
Тренутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.

БЛИЗАНЦИ: Нема
разлога да се поводи
те за лажним утисци
ма или да вас неко
заварава погрешном причом о
новим пословним прилик ама.
Уколико трпите пословни неу
спех, размислите о неким алтер
нативним могућностима које вам
стоје на располагању. Сувише
јаки изливи страсти вас наводе
на погрешан избор.

СТРЕЛАЦ: Постоје
ствари које не треба
да чините у афекту
или на основу првог
импулса који имате. Неко од
сарадника пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену
о вашим резултатима. Сарадња
је нужна али не по сваку цену
или на неки ултимативан начин.
Потрудите се да улепшате своје
расположење уз особу која одго
вара вашем укусу.

РАК: Нове комплика
ције на пословној
сцени произилазе из
покушаја да се оства
ри заједнички договор око распо
деле интереса. Нема разлога да
понављате причу која не оста
вља позитиван одјек на ваше
сарадник е. Посветите више
пажње вољеној особи и зајед
ничким плановима које имате.
Очекује вас пријатно изненађе
ње. У сјајној сте психо - физичкој
форми.

ЈАРАЦ: Заинтересо
вани сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну одлу
ку, саслушајте своје сараднике и
прихватите користан савет. Неко
вас инспирише на додатно анга
жовање и добро расположење.
Осврните се око себе, јер увек
постоје насмејана лица.

ЛАВ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на пословној
сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате превише
разметљиво у сусрету са сарад
ницима, већ затражите нечију
подршку. Бринете без правог
повода, партнер тренутно можда
не жели да вам поверава своје
мисли и осећања.

ВОДОЛИЈА: Понекад
све изгледа тако
релат ивн о,
стога
немојт е
донос ит и
закључак на основу првог утиска
и без консултације са блиским
сарадницима. Ослоните се на
нечији савет и на заједничку про
цену. Важно је да правилно
дефинишете своје циљеве. Неко
име снажно да усталаса ваше
мисли и осећања. Потрудите се
да испуните партнерова очекива
ња.

ДЕВИЦА: Пажљиви
је анализирајте ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ствари
које захтевају креативно разми
шљање или одређену фазу
инкубације, пре него што доне
сете неку коначну одлуку. При
мећујете да неко у вама побуђу
је велико интересовање и да
вас асоцира на пријатне успо
мене.

РИБЕ: Избегавајте
претерано експонира
ње у друштву сарад
ника и немојте прича
ти о стварима које можда пред
стављају ризик за веше послов
не интересе. Потребно је да
смислите неку резервну варијан
ту, јер увек постоји фактор изне
нађења. Будите промишљени и
уздржани пред блиском особом.
Пажљивије анализирајте свог
партнера.

Crkveni
kalendar
Среда, 16. (3) мај
Свети мученици Тимотеј и Мавра
(Оданије Васкрса)
Четвртак, 17. (4) мај
Вазнесење Господње – Спасов
дан
Петак, 18. (5) мај
Света великомученица Ирина,
Пећка икона Пресвете Богороди
це
Субота, 19. (6) мај
Праведни Јов; Пренос моштију
Светог Саве
Недеља, 20. (7) мај
Појава Часног Крста у Јерусали
му
Понедељак, 21. (8) мај
Свети апостол и јеванђелист
Јован Богослов
Уторак, 22. (9) мај
Пренос моштију Светог оца
Николаја

Крменадле
са преливом
Састојци: 4 кременадле, 750
гр кромпира, 150 гр буковача или
шампињона, мало младог лука
или празилука, пола чаше киселе
павлаке, кашика бутера, першун,
сенф, бибер, уље, со.

Припрема: Кременадле мало
излупати тучком за месо (а може
се одвојити и кост, али и не мора).
Затим их танко премазати сен
фом, посолити и побиберити и
оставити у фрижидеру пола сата.
За то време на мешавини бутера
и уља продинстати лук или прази
лук и исецкане печурке. По укусу
посолити, побиберити и додати
киселу павлаку. После пар минута
склонити са ватре и оставити на
топлом. Ољуштен кромпир скува
ти у сланој води и оцедити, поре
ђати на тацну за служење посуту
исецканим першуном. Крменадле
испећи на роштиљу или у тефлон
тигању, поређати поред кромпира
и прелити динстаним печуркама.

• Поља где су наши вели
кани чували овце про
глашена су за национал
не паркове.
• Батина има два краја и
оба су на нашој страни.
• Гледано из нашег угла
– сатерани смо у ћошак.

50

M NOVINE

РЕПОРТАЖА

16. MAJ 2018.

МИТРОВЧАНИН МИХАЈЛО ИСАКОВИЋ ШАМПИОН У КУЛИНАРСТВУ

Момак који је
„скувао“ Црну Гору
Док једно јело не
усавршим, богами,
оде ту доста новца,
кулинарство је леп,
али скуп спорт.
Међутим, подршка
највише долази од
породице и девојке
Милице, без које
ништа од овога не
би прошло тако
глатко, каже
Михајло Исаковић

Н

а Међународном такмичењу
кулинара у Будви у Црној Гори,
седамнаестогодишњи Митров
чанин Михајл о Исак овић, ученик
Средње економске школе „9. мај“
освојио је златну медаљу. На првен
ству у категорији јуниора, уз жестоку
конкуренцију, млади кувар из Сремске
Митровице је савладао прву „велику“
препреку у свом занату, пробио је лед
на најбољи могући начин.
– Ишао сам као члан Кулинарске
федерације Србије. У мојој категорији
било је преко 40 такмичара, од чега 12
из Србије. На нивоу целе репрезента
ције Србије освојено је 12 медаља.
Био сам у категорији за јуниоре, до 23
године, а храна мора да садржи одре
ђене састојке, и оцењују се, поред
укуса и изгледа, педантност, хигијена
и професион
 ални рад. Сваки судија
оцењује по једну категорију и након
истека предвиђеног времена за пра
вљење јела, они сумирају све утиске.
Конкуренција није била ни мало лака,
само из нашег окружења учествовали
су Македонци, Албанци и да не набра
јам, углавном људи који долазе из
специфичног гастрономског подне
бља – каже Михајло Исаковић.
Чиста импровизација јесте каракте
ристика најбољих кувара, али не само
њих, већ свакога ко има везе са умет
ношћу или спортом, док кулинарство
може да се уврсти у оба појма. Ипак,
како би импровизација успела, најва
жнији је наравно осећај.

– Припремао сам телећи филе
пуњен сувим шљивама и козјим
сиром, на пиреу од батата, са гарни
туром од жутих, црвених и зелених
бабура, црвеним луком и Демиглас
сосом. Демиглас је основа за све
остале сосове, а добија се искувава
њем највише костију, 48 сати се кува
сос и буде у праху, па пошто је базни
сос, додао сам му мало сафта који је
остао од бифтека и мало вина –
рекао је Михајло.
Како у Србији немали број профе
сија и хобија нажалост спада у скуп

Михајло Исаковић

спорт, Михајло Исаковић се морао
ослонити на оне који ће увек стати
иза њега и инвестирати у његов рад и
таленат. Он је рекао да је најважнија
породица и особа која се воли, чију
подршку добија безрезервно, људи
који ће увек бити ту да уживају у
залогају неке нове Михајлове гастро
номске понуде.
– На овом првенству свој наступ
сам финансирао пола-пола са Феде
рацијом, како би обезбедили пут и
смештај, а што се мојих личних,
већих трошкова тиче, много новца
оде када се припремам. Док једно
јело не усавршим, богами, оде ту
доста новца, кулинарство је леп, али
скуп спорт. Међутим, подршка најви
ше долази од породице и девојке
Милице, без које ништа од овога не
би прошло тако глатко – поносан је
млади кувар.
Иако је практично први који је упо
требио комбинацију састојак а у
победничко јело које је „скувало“
Црну Гору, задржао је его на правом
месту и није одлучио да јелу да
назив, бар не још увек.
– Нисам именовао ово јело, мада
могу рећи да сам га смислио комби
нујући укусе. Нећу искористити ову
прилику да крстим своје победничко
јело, стрпићу се док патентирам про
извод и једног дана, надам се, отво
рим ресторан – скроман је млади
кулинарски мајстор Михајло Исако
вић.
А. Ћосић

