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Небојша Стефановић у посети Сремској Митровици

Митровица добија
речну полицију

У

четвртак, 31. маја,
градоначелник Вла
димир Санадер уру
чио је начелнику Поли
цијске управе у Сремској
Митровици Ђури Манди
ћу донацију у виду ауто
мобила, два мотоцикла,
бицикла, патролног чамца
и додатне опреме од стра
не Града Сремска Митр
овица. Уручењу је, изме
ђу осталих, присуствовао
и потпредседник Владе
Србије и министар унутра
шњих послова др Небојша
Стефановић.
Министар
Стефано
вић изразио је задовољ
ство сарадњом полиције и
локалне самоуп
 раве.
– Ова донација је само
доказ да локална само
управа брине о јавном
реду и миру и о томе да
безбедносна
ситуац
 и
ја на територији читаве
општине Сремска Митро
вица буде најбоља могу
ћа. Добар рад полицајаца
који су имали повећање
расветљавања кривичних
дела знак је да су и начел
ник полицијске управе и
људи који раде на терену

врло озбиљно схватили
важност безбедности гра
ђана – рекао је Стефано
вић и додао да је употреба
нове технике и технологи
је врло важна за очување
реда и мира.
– Ми хоћемо да полициј
ске станице буду модерни
зоване, да видео надзор
и у школама, вртићима,
саобраћајницама и другим
деловима градова буду
нешто што је нормална
ствар и да полицајци у нај
краћем року буду способ
ни да реше кривично дело.

Нова опрема

Истовремено, хоћемо да
омогућимо да се Сремска
Митровица као град разви
ја, и с тим у вези да обезбе
димо да туристи који дола
зе из иностранства бродо
вима имају могућност да
овде изађу и проведу неко
време, а да јединице гра
ничне полиције буду рас
поређене и омогуће да се
то деси. Рад митровачке
Полицијске управе је оце
њен врло високом оценом
и желимо да тако и остане
– закључује министар Сте
фановић.

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs

Градоначелник Влади
мир Санадер изјавио је
да локална самоуправа
наставља континуитет у
сарадњи са Полицијском
управом, с обзиром на то
да Град Сремска Митро
вица обезбеђује техничка
средства за своју полицију.
– У наредном периоду
имаћемо и речну полицију,
уз коју ће бити формирана
и ронилачка екипа. Обез
беђен је и дрон, а укупна
вредност донације износи
око пет милиона динара.
Надам се да ће наши гра
ђани на овај начин бити
безбеднији, да ће нам
путеви бити сигурнији, а
полиција је ту да спречи
бахато понашање и пози
вам грађане да схвате да
је полиција ту да ради у
општем интересу – рекао
је Санадер.
У склопу ове свечано
сти, митровачки малиша
ни имали су прилику да се
друже са полицијским слу
жбеницима, као и да ужи
вају у изложби полицијских
возила и опреме.
Н. Милошевић
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Полицајац и џентлмен

оводом Дана Министарства унутрашњих послова и
Дана полиције, сребрном медаљом за заслуге,
одликован је главни полицијски саветник Ђура
Мандић, начелник Полицијске управе у Сремској
Митровици. Медаљу му је уручио министар унутрашњих
послова др Небојша Стефановић. Он је једини начелник
полицијске управе, од укупно 27 у Србији који је добио
ово признање и први начелник ПУ Сремска Митровица
Пре доласка на чело сремске полиције, односно места
начелника Полицијске управе Сремска Митровица,
мислило се да злоупотреба ове функције није никада
дошла на ниже гране. Његов претходник био је звезда
таблоидних афера и брука за полицијску професију, али
добре везе са политичарима давале су му ветар у леђа.
Док коначно дара није
превршила меру. И док
су неки локални
моћници типовали ко би
могао бити нови
начелник, за многе
неочекивано, на главну
сцену ушетао је Ђура
Мандић.
На начелничку врућу
столицу постављен је
одмах по смени његовог
претходника, миљеника
бројних таблоида, Зора
на Смајића, још 1.
децембра 2014. године,
дакле пре више од пет
месеци, али је званично
рукоположен на место
првог полицајца Срема
11. маја. Први кораци
нису му били лаки, јер
на самом старту наилази
на факторе којима се не
свиђа да полицијом
руководи полицајац који
није склон корупцији и
који хоће да направи
ред. За три године
колико се налази на челу полиције успео је да
вишеструко повећа заплену шверцованог дувана и
наркотика, а стао је на крај и дивљањима криминогених
екипа попут „лаћарачке групе“ и слично.
Ђура Мандић је рођен 1972. године у Инђији и по својим
коренима са Кордуна требао је бити Ђуро. Матичар који о
томе није много знао уписао га је под именом Ђура, уз
сумњиво образложење да у Срему нема оних који носе
име Ђуро, већ само Ђура, па је тако до данас остало.
Јунак наше приче имао је дечачки сан да постане војни
пилот, али игром случаја судбина га је усмерила другим
путем. После завршене средње школе уписао је курс за
полицајца, који је у Сремској Митровици организовала

Виша полицијска школа, па је већ 1993. године распоре
ђен на послове полицајца у униформи.
Била је то година када је основана и почела са радом
Полицијска академија, где се Ђура исте године нашао на
предлог својих претпостављених. Као полазник прве класе
Полицијске академије, на овој стручној високој школи
дипломирао је 1997. године, да би одмах затим почео да
ради у СУП-у Београд.
У Сремску Митровици је дошао шест-седам месеци
касније, где му је први начелник био Миленко Владиса
вљевић. Тако је почело, а 1998. године се оженио и добио
сина. Исте године се добровољно пријавио да иде на
Косово, што није баш била честа појава, јер се на Косово
није одлазило певајући. Када се вратио са Косова, на гру
дима је с поносом носио
Орден за заслуге у обла
сти одбране и безбедно
сти 1. степена. Тај орден
је, кажу они који га позна
ју, за њега био велики
подстицај. Од тада почи
ње вертикалан успон у
његовој каријери.
Већ 1999. године поста
је командир полиције у
Сремс кој
Мит ров иц и.
Након 5. октобра, иако је
дошло до чишћења целе
генерације полицајаца,
доласком ДОС-а на власт
нема промена у његовој
каријери. Што само гово
ри о томе да је његова
професионална легити
мација била оверена
косовским орденом, а не
тек неком политичком
везом. Остао је на поли
цијској функцији и након
5. октобра, а 2004. године
је постао начелник поли
ције. На месту начелника
се налази до 2011. годи
не, да би затим ступио на функцију заменика начелника
Полицијске управе. Ту је све до 11. маја 2015. године, када
је коначно именован за начелника Полицијске управе.
Они из криминогених структура, којима је Ђура Мандић
стао на пут, никако не могу да му то опросте. Нема више
ни оних из политичких структура који им пружају
полицијско-судску заштиту. Зато се с времена на време,
још увек, али све ређе додуше, понеки од криминалаца
закупљен портал, јалово исповраћа по лику и делу шефа
сремске полиције. Макар толико да загади околину и неко
испрља ципеле ходајући по тој врсти ђубрета. Али, таква
је Србија. Увек ће бити полицајаца као што је Ђура
Мандић и оних криминалаца којима то смета…
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Свечана заклетва девет
нових припадника

У

уторак, 29. маја, у
згради
Одељења
полиције Полицијске
управе у Сремској Митрови
ци одржана је конференција
за медије поводом два дана
раније обележеног Дана
Министарства унутрашњих
послова, Славе Министар
ства и Дана полиције, као и
полагања свечане заклетве
нових припадника ове поли
цијске управе.
Према речима начелника
Полицијске управе у Срем
ској Митровици, главног
полицијског саветника Ђуре
Мандића, Дан Министар
ства унутрашњих посло
ва обележен је и свечано и
радно. Министарство свој
дан обележава на Духове,
у спомен на догађаје који
су се 1862. догодили на тај
празник, када се малоброј
на српска жандармерија
супротставила
надмоћној
турској војсци и спасила
Београд од погрома.
Тим поводом, на овај
Духовски уторак, свечану
заклетву, након приправ
ничког стажа и положеног
стручног испита, положило
је девет нових припадника
Министарства унутрашњих
послова, Полицијске упра
ве у Сремској Митровици.
Начелник Мандић, обраћа
јући се новим припадници
ма Министарства, изјавио је
да је ово један симболичан
чин којим се завршава само
један део њихове обуке.
– После положене закле
тве желим вам да са пуним
капацитетима онога што сте

Ђура Мандић

Са полагања заклетве

до сада научили преузмете
одговорност за ову држа
ву и за све обавезе које ће
вам се наметнути. Од овог
тренутка ви сте одговорни и
обавезни за посао којим се
бавите на један самостал
нији начин – рекао је начел
ник у свом обраћању новим
МУП-овцима.
Ненад Стојаковић, нови
митровачки полицајац, у
своје име и у име својих
колега изразио је захвал
ност Министарству на шан
си која им је пружена.
– Одувек сам желео да
радим у полицији, а шанса
ми је пружена. Сада је оста
ло само да се својим, радом
и залагањем потрудим да
напредујем у својој даљој
каријери – рекао је Ненад.
На овај начин, митровачка

Полицијска управа добила
је нову снагу у обављању
послова у сузбијању крими
налитета, а у којима је до
сада била врло успешна.
Како наводи начелник Ђуро
Мандић, Полицијска управа
у Сремској Митровици сва
кодневно ради на очувању
безбедности својих грађа
на, а у периоду од јануар
а
до априла ове године стање
јавне безбедности у граду
је повољно и унапређено.
Очуван је стабилан јавни
ред и мир и смањен број
саобраћајних незгода, као
и незгода са настрадалим
лицима, а број откривених
саобраћајних
прекршаја
већи је за око 24 одсто.
– Оно што је јако значај
но јесте да је повећан број
откривених кривичних дела

Ненад Стојановић

у вези са дрогом. Сада смо
отприлике на нивоу са којим
можемо да кажемо да смо
остварили значајне резулта
те у овој области. Пре неко
лико дана на подручју наше
полицијске управе откриве
на је још једна лаборатори
ја, а ми смо ставили акценат
на отркивање оваквих кри
вичних дела а не на хвата
ње последњих извршилаца
који се из пуке обести дро
гирају или продају дрогу на
мало – изјавио је начелник
Мандић.
Такође, повећан је проце
нат расветљених кривичних
дела са непознатим изврши
оцем, и он сада износи око
62 одсто. Смањен је број
имовинских кривичних дела
за око 20 процената, којих је
у поменутом периоду реги
стровано 398. Начелник
је такође нагласио значај
супротстављања насиљу у
породици, које је свакоднев
но у порасту и у периоду од
јануар
 а до априла ове годи
не регистровано је 90 ова
квих кривичних дела.
– И даље ћемо имати нул
ту толеранцију према оним
преступима који у највећој
мери узнемиравају спокој
ство грађана и лицима која
властитим бахатим пона
шањем могу изазвати неса
гледиве последице – каже
Мандић.
Н. Милошевић
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ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Награде за 17 такмичара

Са свечаности

У

четвртак, 31. маја, у
Градској кући у Срем
ској Митровици начел
ник митровачке Полицијске
управе Ђура Мандић уру
чио је награде ученицима
чији радови су се истакли
на традиционалном лите
рарно-ликовном
конкурсу
на теме из области безбед
ности. Овај конкурс одржава
се већ осму годину за редом
у организацији Полицијске
управе у Сремској Митро
вици и Градске управе за
образовање, културу и спо
рт.
Начелник Ђура Мандић
изјавио је да је пројекат
Основи безбедности деце
спроведен у 2.500 часова
на којима су наставу држали
122 полицијска службеника.
– Могу рећи да је амби
ција поводом овог пројек
та сигурно достигнута. За
разлику од редовне школе
у којој деца добијају оцене,
ово је једна информативна
настава у којој они добија
ју квалитетне информације
од припадника Министар
ства унутрашњих послова,
а тематске целине припе
мљене су у складу са њихо
вим узрастом. Овај пројекат
је у потпуности оправдао
своје постојање, а глав
на порука коју смо желели
да постигнемо је већ доби

ла своје обрисе. Полицајци
нису претња, они су помоћ
и подршка, ту су да пруже
информацију и заштиту. То
је наша најважнија мисија

– рекао је начелник Мандић
и додао да су деца која су
била почетници овог пројек
та данас у неку руку људи
који су спремни и могу у

Резултати конкурса
На литерарно - ликовни
конкурс за ученике четвр
тог и шестог разреда
основних школа на под
ручју Срема, у оквиру про
јекта „Основи безбедности
деце”, стигла су 362 ликов
на и 112 литерарних радо
ва.
Одлук ом организатора
конкурса, Полицијске упра
ве у Сремској Митровици и
Управе за образовање,
културу и спорт Града
Сремс ка
Митров иц а,
награђени су:
Награде уручује начел
ник Полицијске управе у
Сремској Митровици, Ђура
Мандић.
За литерарне радове:
Ана Милићевић, 4. разред
ОШ „Слободан Бајић Паја”,
Доњи Товарник, Горана
Станковић, 6. разред ОШ
„Добросав Радосављевић
Народ”, Мачв. Митровица,
Иван Јесретић, 6. разред
ОШ „Јован Јовановић
Змај”, Сремска Митрови
ца, Радмила Ракита, 6.

разред ОШ „Јован Јовано
вић Змај”, Сремска Митро
вица.
За ликовне радове:
групни рад ученика 4. раз
реда ОШ „Свети Сава”,
Дивош - Марија Остојић,
Угљеша Чекеринац, Марко
Антонић, Лазар Руварац,
Стеван Бајић, Милица
Пајић, 4. разред ОШ „Доси
теј Обрадовић”, Ривица,
Лана Ђармати, 4, разред
ОШ „Доситеј Обрадовић”,
Ириг, Милош Симетић, 6.
разред ОШ „Милан Хаџић”,
Војка, Дариа Стришко, 6.
разред ОШ „Симеон Ара
ницки”, Стара Пазова,
Даниела Савић, 4. разред
ОШ „Јанко Чмелик”, Стара
Пазова, Дејана Кукић, 6.
разред ОШ „Свети Сава”,
Сремска Митровица, Мина
Спасојевић,6. разред ОШ
„Свети Сава”, Сремска
Митров иц а, Мирос лава
Миловановић, разред ОШ
„Слободан Бајић Паја”,
Нови Карловци
Награде нису рангиране.

потпуности да схвате који је
значај свих активности које
су са њима обављене.
Илија Недић, начелник
Градске управе за образова
ње, културу и спорт изразио
је честитке свим награђе
ним и свим ученицима који
су учествовали у поменутом
конкурсу.
–Надам се да ће ова
награда служити као под
стрек у њиховом даљем
образовању. Изразио бих
велику захвалност Поли
цијској управи у Сремској
Митровици која кроз овај
пројекат помаже и школству
и управи за образовање у
једном неформалном виду
образовања – истакао је
начелник Недић.
вечаности су, поред
учесника конкурса и
других ученика, при
суствовали родитељи, учи
тељи, наставници и дирек
тори основних школа, мала
градоначелница
Бојана
Брекић која се јавно обра
тила својим другарима,
као и бројни представници
Полицијске управе и Гра
да Сремска Митровица. За
музички део програма био је
задужен хор Школице музи
ке Вивак, а награде је у кон
куренцији од нешто мање
од петсто учесника примило
њих 17.
Н. Милошевић

С
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НОВИ ИНВЕСТИТОР У ИНЂИЈИ

Нова радна места у
компанији Златибор градња

Н

ових 70 радних места
биће отворено у Инђи
ји захваљујући доласку
новог инвеститора, компа
није Златибор градња. Уго
вор о куповини земљишта у
североисточној радној зони,
локација 15, потписан је у
среду, 30. маја. Производни
погон биће изграђен на 12
хиљада метара квадратних,
а инвеститор ће изградити
логистички центар и фабри
ку у којој ће се производити
столарија искључиво наме
њена извозу.
– Данас смо и формал
но завршили оно што смо
најављивали у претход
ном периоду. У претходних
десет месеци смо интен
зивно радили на уређењу
индустријске зоне, која је
комплетно инфраструктур
но и комунално опремљена
– истакао је Владимир Гак,
председник Општине Инђија
након потписивања уговора
и додао да је реч о инвести
цији која је значајна за ту
сремску општину.
– Значајна је из више раз
лога, пре свега јер ћемо
запослити 70 људи и на тај
начин обезбедити толико
породица а потом и доби
ти нове приходе у буџету
кроз порезе – рекао је Гак и

Потписан купопродајни уговор са инвеститором Златибор градња

поручио да је велико задо
вољство када једна успешна
компанија као што је Злати
бор градња изабере Инђију
као одлично место за ула
гање.
Председник
Општи
не Инђија истакао је да та
локална самоуп
 рава стоји
на располагању свим инве
ститорима, као и да сви
инвеститори воде друштве
но-одговорну политику и
кроз разне врсте донација
помажу удружења, спортске
клубове и школе.

Јеленко Јеремић, дирек
тор и власник грађевинског
предузећа Златибор град
ња, истакао је да је њихова
компанија основана 1949.
године и успешно послује
како у Србији тако и у ино
странству.
– Реч је о индустријском
објекту у којем ћемо произ
водити наш производ, стола
рију, која ће бити намењена
искључиво извозу. План је
да у првој фази запосли
мо 70 људи са тенденцијом
проширења. За Инђију смо

JП ИНГАС

Нижа цена прикључка

С

ви становници општине Инђи
ја који до нису користили гас
у својим домовима могу то
сада учинити по доста повољнијој
цени јер је, према одлуци Надзор
ног одбора ЈП „Ингас“, снижена цена
прикључка. Акција траје од 1. јуна до
30. септембра текуће године. Током
акцијској попуста цена прикључка
биће нижа за 25 посто тј. са 71 хиља
да динара снижена је на 49 хиљада
динара.
– Одлуком Надзорног одбора ЈП
„Ингас“ одобрен је попуст за ову
годину за све потрошаче који се у
поменутом периоду обрате нашем
јавном предузећу са захтевом за
израду прикључка. Имали смо заи
ста одличан одзив грађана прошли
пут, те смо одлучили и овог лета да

уведемо акцијски попуст – истакао је
Гојко Кнежевић, директор ЈП „Ингас“
и додао:
– Позивамо све наше суграђане
који нису до сада гасификовали свој
објекат да нам се обрате, а према
нашим сазнањима има неколико сто
тина таквих објеката.
М. Ђ.

се одлучили због ефикасног
решавања свих администра
тивних послова и могућ
ност брзе изградње погона
– рекао је Јеремић и додао:
– Уз производњу ћемо
отворити и логистички цен
тар који ће подржати како
увозне тако и извозне ком
поненте, јер је познато да се
Инђија налази на раскршћу
свих важних саобраћајница
– рекао је Јеремић и нагла
сио да ће изградња објекта
почети врло брзо.
М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Средства за
каналску мрежу

Општини Инђија одобрено је 3,5 милио
на динара на конкурсу Покрајинског секре
таријата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство за извођење радова на уре
ђењу каналске мреже у функцији одвод
њавања пољопривредног земљишта.
Како истичу представници локалне само
управе, укупна вредност пројекта је нешто
више од 13 милиона динара, што је
довољно за уређење каналске мреже у
општини Инђија. Цео посао водиће Јавно
водопривредно предузеће Воде Војводи
не а на основу елабората који је израдила
локална самоуправа. Рок за извршење
уговорне обавезе је до почетка новембра.
Како кажу у Општини Инђија, наставља се
израда пројеката и аплицирање за сред
ства код покрајинских и републичких орга
на.
М.Ђ.
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У ИНЂИЈИ ОДРЖАН ДРУГИ МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ ПРО ПОЕТ

Угостили књижевнике
из целог света
Д

руги
Међународни
књижевни
фестивал Про поет у Инђији одр
жан је у од 1. до 5. јуна на неко
лико локација у граду. Прве вечери, на
отварању фестивала у Кући Војновића,
присутнима се обратио писац Милован
Витезовић, иначе добитник овогодишњег
признања Гран при про поет. Организа
тори Међународног фестивала Про поет
Инђија 2018 били су Културни центар,
Народна Библиотека „Др Ђорђе Натоше
вић“ и Удружење Мој Срем уз подршку
Удружења књижевника Србије, а све под
покровитељством општине Инђија. Како
су истакли, и више су него задовољни
бројем писаца и песника који су се ода
звали позову, а реч је о уметницима из
целе наше земље и иностранства.
– Циљ фестивала јесте да се Инђија
позиционира на културној мапи Србије и
регион
 а као општина која афирмише књи
жевност и уметност, као и представљање
књижевника из земље и иностранства,
и мислим да смо у томе већ и успели.
Желимо да негујемо српску књижевност
али исто тако да разменимо искуства за
другим земљама. Важност Међународ
ног књижевног фестивал показаће се
годинама које су пред нама јер фестивал
има историјски, национални, културни и
научни значај за општину Инђија и њене
грађане, истакла је Ружица Јовановић,
директорица Културног центра Инђија
У склопу фестивала одржана је кон
ференција под називом Велики госпо
дин Дунав, као и неколико књижевних у
Библиотеци.

Организатори фестивала Про поет

– Наша установа је узела учешће у два
велика догађаја. Први је одржан у субо
ту 2. јуна под називом Књижевни мери
дијани где смо публици представили
иностране али и наше завичајне писце.
Други догађај је био у понедељак 4.јуна
са истом идејом, истакла је Бранислава
Танасић, директорица Народне библио
теке „Др Ђорђе Натошевић“.
Гала књижевно вече под називом
Међународни књижевни митинг одржано
је у недељу, 3. јуна у великој сали Кул
турног центра на којем се представило
око 40 аутора из земље и иностранства.
Последњег дана фестивала, 4. јуна,

писци за децу обишли су основне школе
на територији општине Инђија. Како је на
крају истакао директор и идејни творац
фестивала Миодраг Јакшић ова фести
валска година је донела два потпуно
нова програма.
– Потпуно су интегрисани завичајни
писци, што је веома важно за инђијске
писце и њихово даље стваралаштво као
и сарадња са колегама из иностранства.
Ове године фестивал и Општина Инђија
укључени су у велики међународни про
јекат „Велики господин Дунав“, односно
сарадњу са колегама писцима из поду
навских земаља, рекао је Јакшић. М. Ђ.

КОСИЛИЦЕ ПОДЕЉЕНЕ ФУДБАЛСИКМ КУБОВИМА

Клубови ће сами косити траву

Ф

удбалски терени у Инђији,
Новом Сланкамену, Бешки
и Марадику биће уређенији
захваљујући донацији клубовима
у виду косилица које је обезбеди
ла Општина Инђија. Председник
Општине Владимир Гак у петак,
1. јуна свечано је уручио кључе
ве и предао косилице представ
ницима фудбалских клубова из
поменутих насеља уз напомену
да су на овај начин хтели да рас
терете ЈКП „Комуналац”, који ће
сада моћи ће да се бави другим
пословима који су у њиховој над
лежности.
– Обећали смо почетком године
да ће фудбалски клубови добити
косилице (бубамаре) са којима
могу сами да одржавају њихове
терене. До сада је тај посао оба
вљао „Комуналац“, а ако узмете
у обзир да је за кошење једног
терена потребно три сата рада,
онда знате колико је овај посао

одузимао времена радницима тог
предузећа, истакао је председник
општине Инђија и додао:
– Познато је да ово јавно пред
узеће, које има бројне надле
жности, нема довољно људских
капацитета и радне снаге како
би обавило потребне послове.
Такође је позната чињеница да
постоји забрана запошљавања,
јер када бисмо могли да запосли
мо још 30 - так радника Инђија би
била и чистија и сређенија, али је
ситуација таква каква јесте.
Гак је на крају рекао да ће
инђијски „Комуналац“ бити осло
бођен обавезе одржавања тере
на спортских клубова, који ће
од сада сами обављати тај део
посла те ће ово јавно предузеће
имати више времена и капаци
тета за чишћење улица, дивљих
депонија и свих зелених површи
на на територији општине.
М. Ђ.

Косилице за одржавање фудбалских терена
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Усвојен ребаланс буџета

Р

ебаланс општинског буџета за
текућу годину прихваћен је на
седници Општинског већа Рума
која је одржана 4. јуна. Према обја
шњењу Биљане Дамљановић, шефи
це Одељења за финансије, привреду
и пољопривреду ребалансом се при
ходи и примања усклађују са расходи
ма и издацима на вишем нивоу и то у
износу од готово 42,8 милиона динара
буџетских прихода и расхода, док се
приходи и расходи из додатних извора
усклађују на нижем нивоу у износу од
15,4 милиона динара. Овим ребалан
сом буџет износи 2.165.738.314 дина
ра. У тој суми пренета и неутрошена
средства из претходних година износе
183,6 милиона динара.
– Разлог за ребаланс је у трансфер
ним средствима у области социјалне
заштите у висини од готово 11 мили
она динара од Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања, а други је распоред нена
менских и наменских трансфера одо
брених корисницима буџета да би се
програмске активности и пројекти реа
лизовали у предвиђеним роковима,
појаснила је Биљана Дамљановић.
Утврђена је и потреба повећања
расхода у одређеним програмима и то
за саобраћај и инфраструктуру шест
милиона динара, основно образовање
и васпитање нешто преко четири мили
она, здравствена заштита 9,5 милиона
динара за набавку санитетског возила
и поправке у сеоским амбулантама.

Слађан Манчић

Уведена су и четири нова пројекта,
у оквиру директних корисника буџета
то је реконструкција водоводне мре
же у делу Главне улице и унапређење
конкурентности увођењем концепта
интегралне производње, а код инди
ректних корисника један пројекат је
везан за Дневни боравак за децу, мла
де и одрасле са сметњама у развоју и
бизнис лигу у малом фудбалу.
Председник Општине Слађан Ман
чић је изразио задовољство током

реализације буџета и најавио да до
половине године очекује око милијарду
динара прилива у буџет, што значи да
би се овогодишњи буџет реализовао
како је планирано и први пут достигао
цифру од две милијарде динара.
Када је реч о систематизацији и бро
ју радних места у Општинској управи
и максималном броју запослених на
неодр
 еђено време у систему локалне
самоуправе, Манчић је најавио да се
очекује за пар месеци укидање одлуке
о забрани запошљавања. У Општин
ској управи тренутно ради 130 лица,
од тога 122 на неодређено време, а
према одлуци о максималном броју
у систему локалне самоуправе може
бити запослено 693 лица.
– Сада је тај број мањи, ми имамо
укупно 667 запослених, тако да се по
укидању одлуке о забрани запошља
вања очекује ново запошљавање, али
у складу са потребама, рекао је Сла
ђан Манчић.
Он је најавио и да ће радови на пот
пуној реконструкцији Главне улице
почети 7. јуна. Подсетимо, то је потез
од ОШ „Змај Јова Јовановић“ до малог
парка, али је одлучено да се додатно
раде и Орловићева улица од центра
до семафора са Улицом 15. маја, као и
Улица 27.октобар, такође до Улици 15.
маја. Радови започињу од „Змајеве“
школе ка центру и иду фазно, тако да
се не очекује, сем кад је то неопх одно,
затварање саобраћаја у Главној ули
ци.
С. Џ.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Обележен Светски дан без дувана

С

ветска
здравствена
организација и њени
партнери сваке године
обележавају 31. мај – Светски
дан без дувана, а овогодишња
тема је дуван и болести срца
и крвних судова, док се кампа
ња обележавања овог датума
водила под слоганом „Дуван
слама срце“.
Због
кардиоваскуларних
болести умире највише људи
у свету, а 12 процената смрт
них случајева изазваних кар
диоваскуларним
болестима
настаје због употребе дувана,
док седам милиона људи годи
шње умре као последица упо
требе дувана.
Као и у случајевима других
датума важних за календар
јавног здравља, у обележава
ње овог датума се укључио и
румски Дом здравља акцијом
која је организована у центру
града, испред главне Поште.
Том приликом грађанима је

дељен едукативни материјал
везан за штетност пушења, а
они који су били пушачи има
ли су могућност да се упознају
са степеном своје никотинске
зависности.
– Што се тиче Србије, око
трећина одрасле популаци
је су пушачи, а велики је број

пушача и међу младима, прве
цигарете нека деца запале већ
од 13 до 15 година старости.
Наш Центар за превенцију је
веома активан, али се пре
вентивним активностима бави
и Саветовалиште за младе
као и Поливалентна патрона
жна служба, ми смо сви данас

Обележавање Светског дана без дувана

радили као један велики тим, а
било је и предавања у школа
ма. Задовољни смо како зајед
но делујемо, а грађане пози
вам на редовне превентивне
прегледе а не да иду код лека
ра само када имају здравстве
них проблема – каже Драгана
Босић Живановић, специјали
ста опште медицине и шефи
ца Центра за превенцију рум
ског Дома здравља.
Румски Дом здравља је
успоставио и сарадњу са ЈП
„Стамбено“ где су истог дана
одржани превентивни прегле
ди запослених радника тог
предуз ећа.
Заинтересовани
радници
су могли да ураде антропо
метријска мерења, одреде
индексе телесне ухрањено
сти, измере вредности крвног
притиска, ураде остеодензи
тометрију, упознају се са ризи
ком од дијабетеса типа 2 и да
их прегледа лекар.
С. Џ.
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Румска делегација са домаћинима

РУМСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У НЕМАЧКОЈ

Посета Шлезвиг - Холштајну

П

ројекат „Унапређење управља
ња земљиштем на локалном
нивоу у Републици Србији“ je
jeдан од пројеката у оквиру немач
ко – српске сарадње у који је укљу
чена и румска општина. Овај пројекат
води Немачка организација за технич
ку сарадњу (ГИЗ) са којим је румска
општина у септембру прошле године
потписала Меморандум о техничкој
сарадњи о унапређењу управљања
земљиштем на локалном нивоу.
У склопу тих пројектних активности
делегација румске општине предвође
на председником Слађаном Манчићем
је посетила немачку савезну државу
Шлезвиг-Холштајн у којој је боравила
од 22. до 26. маја и том приликом посе
тила четири града.
Чланови румске делегације су има
ли прилику да се упознају са примери
ма добре праксе из ове области, као
и начином функцион
 исања градова и
општина из ове покрајине. То је била
прилика да први човек румске општи
не са градоначелницима ових градова
размени искуства и разговара о пита
њима која су везана за планирање и
управљање пољопривредним и грађе
винским земљиштем, као и о начини
ма за коришћење максималних капа
цитета тог земљишта.
Прво је организована посета Мелну
где је представљен град, модел плани
рања и управљања стратешким проце
сима, као и представљање пројеката
који се тренутно реализују. Градона
челник Јан Вигел је говорио о изазови
ма са којима се град сусреће, а Слађан
Манчић је домаћине упознао са рум

ском општином, економским развојем
и стратешким плановима. Презентаци
ја потенцијала румске општине је одр
жана у сва четири града.
Следећи је био град Рацебург, а гра
доначелник Рајнер Вос је са својим
службама представио развој града,
његове главне потенцијале и начин
на који планирају развој заштићеног
дела града који је просторно ограни
чен водом.
Румској делегацији у граду Килу
и општини Молфзе је представљен
велики пројекат заједничке сарад
ње Немачке и Данске, на изградњи
подводног тунела који ће спајати ове
две Државе. Делегација је учествова
ла и на панел дискусији и презента
цији активности које се спроводе. На
дискусији су били присутни представ
ници општинске власти, представници
Савезне државе, и организација која
се бави спровођењем пројекта које
им је поверила Савезна држава да у
њихово име заступају интересе раз
личитих групација. Пројекат се, поред
самог стратешког планирања, бави и
партиципацијом грађанства као и свих
интересних група на које ће директан
утицај имати изградња тунела.
Делегација Општине Руме је, поред
четири града савезне државе Шле
звиг-Холштајн, у оквиру пројекта „Уна
пређење управљања земљиштем на
локалном нивоу у Републици Србији“,
посетила Хамбург и представништва
организација: ГИЗ , Гевоз, ДСК и БИГ
групација.
Гевоз је организација која се бави
саветовањем из области планира

ња, развоја и изградње градова. Том
приликом је апострофирана важност
стратешког планирања и анализирани
су модели који се користе у Немачкој.
Том приликом је истакнуто како је гру
пација у одређеним деловима државе
стратешким приступом, планирањем и
развојем утицала позитивно на струк
туру становништва и како је стратешко
планирање резултирало повећањем
броја становника у одређеним мести
ма.
Завршна посета ГИЗ-у у Хамбургу
је служила да се сумира укупна сли
ка и корист из овог процеса. Председ
ник румске општине Слађан Манчић је
представио општину и истакао је зна
чај сарадње у оваквим пројектима.
оред тога је нагласио да локална
самоуправа стратешким плани
рањем и укључивањем грађа
на у ове процесе жели да се развија
и да кроз овакве видове сарадње као
резултат има квалитетније планира
ње, а касније и реализацију капитал
них пројеката.
Представници ГИЗ-ове канцеларије
у Хамбургу су похвалили досадашње
резултате румске општине.
Подсетимо, кроз овај пројекат је
израђен стратешки документ за упра
вљање пољопривредним земљиштем,
који се налази у завршној фази, а поред
овог документа кроз процес се плани
ра израда Плана управљања капитал
ним улагањима који ће бити урађен у
складу са смерницама и представље
ним праксама. Пројекат траје до окто
бра ове године када је планирано да
се усвоје стратешки документи. С. Џ.

П

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реал
 изује 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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ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ВОЈКИ

Радови у току

О

ко 250 домаћинста
ва, међу којима и
неколико привредних
субјеката, у нових шест ули
ца у Војки, моћи ће ове годи
не да се прикључи на јавни
систем
водоснабдевања.
Ова инвестиција реализује
се захваљујући покрајин
ској влади и Општини Стара
Пазова, који су за изградњу
додатних 3,5 километара
водоводне мреже у оквиру
четврте фазе радова опре
делили 21,5 милион динара.
Подсећамо, у прве две
фазе изграђен је бунар,
потисни цевовод и близу
шест километара дистрибу
тивне мреже што је коштало
око 29 милиона динара, а
овим радовима обезбеђено
је снабдевање водом јавних
објеката у центру насеља и
појединих домаћинстава у
пет улица.
Иако је стотинак од укуп
но 250 домаћинства издво
јило 280 евра и прешло на
јавни систем водоснабде
вања, надлежни тврде да је
та бројка недовољна да би
се приступило трећој фази
радова  изградњи резерво
арског простора и третмана
воде са пратећим објекти
ма.
– Прошло лето које је
било изузетно топло довело
је до појединачних пробле
ма самих корисника буна
ра на сопственим изворима
што је за последицу имало

Радови у Војки

масовније прикључење на
до сада изграђену водовод
ну мрежу што и јесте крајњи
циљ, истиче Мила Рајишић
из ЈКП Водовод и каналза
ција.
У Војки су тренутно у току
радови у оквиру четврте
фазе изградње водоводне
мреже. Ради се у улица
ма Карађорђевој, Сестара
Грујић, Стевана Попова
и Нешиној. Председник
општине Стара Пазова Ђор
ђе Радиновић током проте
кле недеље обишао је радо
ве.
– Ова инвестиција је јед
на од најзначајнијих у овој
години када је Војка у пита
њу, с обзиром на то да је
ово насеље било једино које
није имало водовод. Апело
вао бих на све грађане да
искористе ову јединствену

Ђорђе Радиновић

Мила Рајшић

прилику и да издвоје новац
за прикључење на водо
водну мрежу, јер снабде
вање водом из сопствених
бунара није безбедно. Моја
очекивања су да ће компле
тан водовод у Војки бити
завршен следеће године,
до тада ћемо се потрудити
да уз помоћ покрајинских и
републичких нивоа власти

обезбедимо средства, иста
као је Радиновић.
Поменути радови поче
ли су 20. априла, одвијају
се према планираној дина
мици и требало би да буду
завршени у року од 100
дана. До сада је у реали
зацију ове значајне инве
стиције уложено преко 50
милиона динара.

СЕДНИЦА СО СТАРА ПАЗОВА

Извештај о раду месних заједница

Н

а 28. Седници Скупштине општи
не Стара Пазова већином гласо
ва одборника усвојени су, изме
ђу осталог, финансијски извештаји о
пословању и извештаји о раду месних
заједница Нови Бановци, Бановци
Дунав, Нова Пазова, Белегиш и Сур
дук за прошлу годину, као и извештаји о
раду и финансијски извештаји старопа
зовачког Дома здравља и Црвеног крста
за прошлу годину.
Одборници су дали сагласност и на
годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљи
шта за текућу годину. На период од
четири године на место директора
Туристичке организације општине Ста

ра Пазова именована је досадашња
директорка Драгана Зорић Станојко
вић. Највећа пажња одборника, пого
тову оних из опозиционих странака
посвећена је раду месних заједница и
новцу који је потрошен у протеклој годи
ни. Била је то прилика да се укаже и на
потребе и проблеме месних заједница,
пре свега Нове Пазове као једне од нај
већих у општини, а како је седници при
суствовао и председник Општине Ста
ра Пазова Ђорђе Радиновић решења за
поједине проблема у овом насељу могу
се очекивати у наредном периоду. Због
реализације инвестиција у претходном
периоду као што су изградње кружних
токова, у овом случају у Војки поједине

споредне улице остале су лошем ста
њу, а председник општине истакао је да
ће и те улице бити саниране.
Поједини одборници указали су, изме
ђу осталог, и на проблем неусловности
сале у којој се одржавају седнице СО,
а први човек општине најавио је да је
пројекат реконструкције овог простора
завршен, те да се у наредном периоду
очекује расписивање тендера и ода
бир извођача. Била је то прилика да
се затражи реакција надлежних орга
на када је у питању паљење каблова у
Фрушкогорској улици као што је то био
случај у решавању проблема који се
тицао чишћења канала у улици Вере
Мишчевић у Старој Пазови.
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ЦРВЕНИ КРСТ

Јабука против цигарете

Македонаца у Старој Пазови и одржавање
манифестације „Дани македонске културе“.
Средства у укупном износу од 30 милиона
додељена су у оквиру конкурса за дотације
организацијама више од 12 етничких зајед
ница у Војводини који је спровео Покрајин
ски секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне
заједнице.
С. С.
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средњих школа у 44 општина у Војводини
издвојено је 182 милиона динара.
С. С.

СТАРИ БАНОВЦИ

Златна варјача

НАСИЉЕ НА УЛИЦИ

Претучен старац
31. маја обележен је Светски дан борбе
против пушења и том приликом старопазо
вачки Црвени крст је организовао актив
ност на тргу „Др Зорана Ђиђића“ уз апел на
ризике које изазива пушење. Волонтери
Црвеног крста су поводом Светског дана
борбе против пушења делили проспектни
материјал грађанима и јабуку под слоганом
„Једна јабука једна цигарета“.
Ј. Д.

СТАРИ БАНОВЦИ

Предузетна школа

Ученици ОШ „Слободан Савковић“ пред
ставили су туристичку брошуру Старих
Бановаца коју су израдили у склопу пројек
та „Предузетне школе“ које је организовало
Министарство просвете, науке и техноло
шког развоја у сарадњи са фондацијом
Универекспорта. Мукотрпан рад и труд у
последњих пет месеци је резултирао реа
лизацијом сјајног пројекта који на прави
начин представља туристичке потенцијале
малог сремског места који ће туристе оста
вити без даха. На пројекту је радило 15
ученика са четири наставника, уз велику
помоћ Туристичке организације Стара
Пазова, који су пре свега научили шта је то
бизнис план и маркетинг. Дело малих пред
узетника може да се купи и то по цени 250
динара, магнетићи за књиге су посвећени
обележавању 260 година постојања основ
не школе и могу се купити по цени од 100
динара.
Ј. Д.

МАЊИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Новац за мањине
За набавку опреме и инвестициона ула
гања Словачком Културно – уметничком
друштву „Херој Јанко Чмелик“ на овогоди
шњем Конкурсу додељено је 400.000 дина
ра. На конкурсу су подржани и Хрватско
културно – просветно друштво „Томислав“
из Голубинаца са 90.000 динара за годи
шњи концерт, организацију Поетске вечери
„Вечери и ноћи Илије Жарковића Жабара“
и набавку опреме у Школи тамбуре. Центру
за едукативно укључивање ЦЕУ одобрено
је 60.000 динара за реализацију пројекта
који се тиче изложбе слика познатих Рома
и културе Рома, док је 40.000 динара опре
дељено за редовне делатности Удружења

У на адресу РТВ Стара Пазова са е-маил
адресе zakon.za.sve.po.pravdi@gmail.com
стигао је видео снимак у којем младић на
сред улице насилнички удара старијег
мушкарца. У видео снимку који је стигао у
редакцију РТВ Стара Пазова јасно се види
да се овај немили догађај догодио у понеде
љак 28. маја око 19 часова, а како незва
нично сазнајемо све се догодило и Шафа
риковој улици у Старој Пазови. Двадесет
седмогодишњи младић М.С. из Старе Пазо
ве у одређеном тренутку изашао је из
аутомобила, пришао бициклисти на путу и
ударцима га оборио на земљу. Седамдесет
трогодишњи мушкарац је након овог насил
ничког понашања одређено време био у
несвести, а починилац се још пар тренутака
задржао поред повређеног, а затим склонио
срушени бицикл с пута. На снимку се види и
да је након инцидента у одређеном тренут
ку у аутомобил на место возача села особа
женског пола. Узрок овог насилничког пона
шања није познат, а према нашим незванич
ним сазнањима ради се о конфликту који је
старији мушкарац на бициклу имао са
девојком двадесетседмогодишњег мушкар
ца. Како сазнајемо, одређено време он је
девојку пратио и упућивао јој претње, а
претпоставља се да се ради о особи са пси
хичким сметњама. Случај је пријављен
полицији, а починилац је приведен и саслу
шан у Основном јавном тужилаштву у Ста
рој Пазови. Овај случај оквалификован је
као прекршај, а пола сата након привођења
М.С. је пуштен на слободу. Снимак је обја
вљен на друштвеној мрежи Јутјуб што је
додатно узнемирило јавност у Старој Пазо
ви.
С. С.

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

Регресирање трошкова
Све сремске локалне самоуправе доби
ле су средства од Покрајинског секретари
јата за образовање, прописе, управу и
национ
 алне мањине - националне заједни
це за регресирање превоза ученика сред
њих школа. Представницима Општине Ста
ра Пазова на свечаности уприличеној у
холу покрајинске Владе председник АП
Војводине Игор Мировић уручио је уговор о
додели средстава на износ од близу 7,5
милион
 а динара. Из Покрајинског буџета за
регресирање трошкова превоза ученика

На обали Дунава код Старих Бановаца у
недељу 3. јуна одржан је Етно гастроном
ског фестивала Златна варјача у организа
цији Клуба екстремних спортова Пустолов
на ком се сакупило више од стотину уче
сника и гостију. На манифестацији се прија
вило 17 екипа у кувању рибље чорбе, а
жири предвођен доајеном сремских котли
ћа Миком Филиповићем из Војке, прву
награду је доделио екипи Капиталци из
Нових Бановаца. У пријатном амбијенту, у
хладовини покрај реке, овај фестивал етногастрономије, замишљен као својеврстан
омаж рибарству и животу на води, трајао је
до касних вечерњих сати.

СТАРА ПАЗОВА

Обилазак школа

Милан Ковачевић, заменик покрајинског
секретара за образовање посетио је током
протекле недеље три школе у Старој Пазо
ви – Средњу Техничку школу, ОШ „Бошко
Палковљевић Пинки“ и ОШ „Херој Јанко
Чмелик“. Циљ посете је био да се нађу
решења за актуелне проблеме у образова
њу, почев од организације, извођења наста
ве, организације стручне праксе, дуалног
образовања и наставе физичког васпита
ња. Како је речено, заменик покрајинског
секретара за образовање је задовољан
стањем објекта и услова у школи Пинки. У
Техничкој школи ће у најскорије време, у
сарадњи са председником Општине Ђор
ђем Радиновићем, бити решен проблем
графита. У овој школи било је речи о увође
њу нових технологија, које су потребне у
привредно развијеној старопазовачк ој
општини. У школи Чмелик је Милан Коваче
вић је био информисан о пројектима у
циљу унапређења наставе, модернизације
и услова рада у школи а које нажалост ове
године овој установи нису одобрени. Охра
брује чињеница, да ће ускоро бити распи
сан други круг конкурса. У покрајинском
секретаријату је иначе формирано осам
тимова, који до краја јуна треба да обиђу
511 објеката на територији АП Војводине.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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СЛАВИЦА СРЕМАЦ, ДИРЕКТОРКА ЈКП „СТАНДАРД“ ШИД

Да се смањи број
дивљих депонија

Едукација становништва, смањење броја дивљих
депонија као и паса луталица на улицама, осавремења
вање возног парка, што боље уређење јавних површина
уз партнерски однос са грађанима, циљеви су овог
комуналног предузећа

П

рема плану и програму рада за
2018. годину ЈКП „Стандард“
Шид, највећи акценат ставиће на
одржавање комуналне хигијене и зеле
них јавних површина, како у граду тако
и по месним заједницама. Од прошле
године ово јавно предузеће увело је
новину да се кабасти отпад одвози
сваке прве суботе у месецу на терито
рији града Шида, а однедавно је отпо
чела и акција одвожења контејнера по
месним заједницама, како би мештани
имали могућност да отпад депонују на
правилан начин. Према речима дирек
торке ЈКП „Стандард“ Шид Славице
Сремац, у плану је да у скорије време
почне едукација становништва о депо
новању отпада на правилан начин, у
циљу заштите животне средине.
– Жеља нам је да све оно што није
комунални отпад и што не може да
стане у канте за смеће, одвеземо на
депонију у Шиду. Смисао те наше
акције по месним заједницама је да се
смањи број дивљих депонија. Ми
желимо да мештани села имају могућ
ност да бесплатно свој отпад депонују
на правилан начин, јер у сваком селу
постоји одређени део отпада који
настаје након сукцесивног поспрема

ња кућа и грађевинских радова,
посебно сад током пролећа, када су
ти радови у пуном јеку, каже Славица
Сремац.
Како наводи директорка, према пла
ну и програму рада неће бити већих
новина. Оно што следи у скорије време
је едукација становништва.
– Број корисника свакодневно се
повећава. Жеља нам је да едукујемо
становништво посебно по месним
заједницама, како би се отпад депоно
вао на правилан начин. Јако је битно
да га ми одлажемо на место које је за
то предвиђено, јер на тај начин штити
мо нашу животну средину и своје здра
вље. Већ почетком нове школске годи
не, почећемо едукацију у вртићима и
школама. Предавања ће се односити
на селекцију, одвајање отпада на суву
и влажну фракцију. Суви отпад може
да се користи као секундарна сирови
на, а влажан отпад не може бити поно
во употребљен. Након едукације нај
млађих, едуковаћемо и остале наше
грађане на територији Шида, а касније
и по месним заједницама, наводи
директорка.
У месним заједницама у шидској
општини, присутан је већи број дивљих

Редовно одржавање зелених површина: Парк у центру Шида

Славица Сремац

депонија, па директорка каже да ће се
усредсредити на едукацију становни
штва како би се број дивљих депонија
смањио.
– Сеоско становништво, које чине
углавном старији људи, има дугогоди
шње навике да отпад одлаже на ђубри
шта и да га тамо пали, иако је то зако
ном забрањено. Зато ми и желимо да
им ставимо до знања да морају мења
ти своје навике, како бисмо сви заједно
били у кораку са временом и светом.
Уређење градске депоније у Шиду, јед
но је од циљева овог јавног предузећа.
Још увек нема неких наговештаја за
детаљније уређење градске депоније.
Ми ћемо у току године радити текуће
уређење и радити на њеном стандард
ном одржавању. За сада о неким већим
инвестицијама не можемо још увек да
говоримо, каже Славица Сремац.
Током претходних година, ЈКП „Стан
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Шиђани су
редовне платише
– Цене услуга се формирају сваке
године. Ми смо ове године добили
сагласност министарства за повећа
ње цена само за одношење смећа и
одржавања јавних површина. Те
цене су повећане за пет одсто и то
због повећаних трошкова одржавања
депонија и кабастог отпада. Све
мање имамо проблема око наплате
наших услуга и наплата се повећава.
Наши суграђани схватају да смеће
треба да се износи и да та услуга
треба и да се плати. Поручила бих
оним грађанима који не могу да пла
те смеће и који имају неке заостале
дугове, а имају финансијских пробле
ма, да могу дођу како би се догово
рили о репрограму дуга. Не желимо
наше грађане да тужимо због дуга,
него желимо да пронађемо компро
мисно решење и да им изађемо у
сурет, каже Славица Сремац.
дард“ кроз разне донације добило је
неколико возила која су у великој мери
олакшала рад овог предузећа. Преду
зеће је 2016. године добило возило за
одношење смећа, а нека возила купи
ли су из сопствених средстава. Тренут
но су максимално технички опремље
ни и могу квалитетно да пружају услуге
одношења смећа. Поред одношења
отпада и одржавања јавних површина,
у надлежности овог јавног предузећа
паркинг сервис, услуге сахрањивања,
одржавање пијаца и вашара и брига и
ЗОО хигијена.
– Одржавање јавних површина и
чишћење, радимо свакодневно. На
четири гробља у Шиду вршимо услуге
сахрањивања и одржавања тих гроба
ља. Ове године немамо тешкоћа у
њиховом одржавању и мислим да су
она добро уређена с обзиром на то да
се редовно косе и врше се озелењава
ња. Проблем паса луталица присутан
је у свим градовима у Србији, па тако и
у нашој општини. Ми их хватамо, одво
димо их код ветеринара, здрави пси се
стерилишу и пуштају назад на улицу.
Тренутно немамо прихватилиште за
псе у Шиду, а ове године планирамо да
направимо привремено прихватили
ште где би све те псе који немају вла
снике могли да сместимо. Сваким
даном је све више паса на улицама.
Свакодневно их хватамо, чипујемо и
стерилиштемо их и на тај начин се тру
димо да смањимо њихов бројна улица
ма. Тешко је тај проблем решити за
кратко време, али имамо вољу и жељу
и трудићемо се га уз помоћ локалне
самоуправе решимо у што скорије вре
ме, закључује Славица Сремац.
Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО
СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску
подршку Општине Шид.

13

OПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВ
 ИЦА

Помоћ жртвама
сексуалног насиља

Презентовање рада сремскомитровачког центра

П

ри сремскомитровачкој Општој
болници од прошле године ради
Центар за жртве сексуалног
насиља који помаже жртвама сексу
алног насиља на територији Срем
ског округа. Основна промена је да се
жртве одмах јављају у болницу и ту им
се пружа стручна и правна помоћ, док
се раније прво јављала у полицију.
По речима прим др Предрага Рогу
лића, руководиоца овог Центра који
је потпуно почео да ради од прошле
јесени, донете су адекватне админи
стративне процедуре, урађена је еду
кација тима а до сада је било седам
жртава сексуалног насиља које су се
јавиле за помоћ.
– Оваквог насиља има све више и
то се дешава и код нас. Пројекат је
обухватио формирање центара при
болницама и сада их има седам, међу
којима смо и ми, у нашој болници
гравитира близу 300.000 пацијената.
Имамо потребан простор који је аде
кватно опремљен. Имамо и две коор
динаторке које примају жртве и пружа
им се комплетна помоћ, уз потпуну
дискрецију. На овај начин се боље
прикупља и доказни материјал што
утиче на ефикасније дејство правосу
ђа како би насилници били адекватно
кажњени. Забрињавајуће је то што је
све више малолетница који су жртве
сексуалног насиља – каже др Рогулић.
Биљана Делић из Покрајинског
секретаријата за здравство, коорди
наторка пројекта „Заустави – заштити
- помози“ каже да он омогућава сна
жење институционалног одговора на
родно засновано насиље у Војводини.
– У Руми имамо састанак седам
центара, а домаћин је Центар који се
налази у Општој болници у Сремској
Митровици. Кренули смо са два цен
тра – у Новом Саду и Зрењанину, а
у другој фази је отворено још пет, у
Сремској Митровици, Вршцу, Кикин
ди, Суботици и Сомбору. Ми смо у

трећој години пројекта и скупљамо
искуства на који начин је најбоље у
нашем систему радити са жртвама.
Питање одрживости је сада отворено
и ми ћемо лобирати да се ове услуге
и даље пружају. Ми треба да стандар
дизујемо те услуге кроз искуства која
стичемо и да предложимо моделе за
одрживо и ефикасно пружање услуга
за жртве сексуалног насиља – истакла
је Биљана Делић.
Примаријус др Драган Малобабић,
в. д. заменика директора ОБ Сремска
Митровица истиче да је њихов центар
отворен 365 дана 24 сата дневно за
жртве сексуалног насиља.
– Нови квалитет у овом пројекту
што сада жртву насиља чека цео тим
– лекари, људи који пружају психоло
шку помоћ која је често и важнија од
оне помоћи коју пружају сами лекари.
Ту су укључени и полиција, судство,
тужилаштво – за разлику од пре када
смо тог пацијента морали водити на
разна места да даје изјаву, сада се
то све дешава код нас у болници. И
по престанку овог пројекта ми ћемо
наставити трајно да пружамо ове
услуге, али уз наду да ће таквих жрта
ва бити све мање – рекао је др Драган
Малобабић.
Центар за жртве сексуалног наси
ља је део пилот пројекта „Заустави –
Заштити – Помози“, који се реализује
у партнерству са Удружењем грађанки
и грађана Центром за подршку жена
ма из Кикинде, а подржан је средстви
ма Повереничког фонда Уједињених
нација за подршку акцијама елимини
сања насиља према женама.
У оквиру пројекта је одржан и дво
дневни семинар 29. и 30. маја у Руми
у којем су учествовали представини
ци свих седам војвођанских центара
а разговарало се, како о досадашњим
искуствима, тако и даљем, стручном
раду.
С. Џ.
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Председник општине Ириг Стеван Казимировић у разговору са покрајинским секретаром Вуком Радојевићем

ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВУКА РАДОЈЕВИЋА ИРИГУ

Добра сарадња општине
Ириг и Покрајинске владе
П
окрајински секретар за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство
мр Вук Радојевић са сарадницима
посетио је иришку општину 1. јуна и са
функционерима локалне самоуправе
разговарао о средствима и пројектима
из делокруга секретаријата као и доса
дашњој сарадњи и уложеним средстви
ма, али и будућим приор
 итетима иришке
општине.
Покрајински секретар је том приликом
најавио да предстоји ребаланс покрајин
ског буџета и да ће бити више средстава
за пројекте у области градње водоводне
и канализационе мреже, а управо један
од приоритетних проблема за решавање
у иришкој општини је водоснабдевање.
Председник општине Ириг, Стеван
Казимировић је истакао да општина има
добру сарадњу са покрајинским секрета
ријатом за пољопривреду, будући да на
њеној територији има доста воћњака и
винограда и сви конкурси које расписује
овај секретаријат битни су иришкој
општини.
– У претходне две године кроз конкур
се смо у овој области добили око 80
милиона динара, пола је учешће иришке
општине пола секретаријата. То се одно
сило на пројекте из водоснабдевања,
уклањање дивљих депоније, атарске
путеве, противградна заштита… Чули
смо и за нове конкурсе који ће ускоро
бити расписани и на које ћемо конкури
сати. Покрајински секретаријат је обез
бедио средства и за пољопривредна
газдинства и газдинства са наше терито
рије су добила око 62 милиона динара,
дакле додатно, невезано за она сред
ства које је добила локална самоуправа.

И ми сами смо имали неке конкурсе
сада ће бити они везани за набавку сад
ница. Ово је пољопривредна средина и
морамо стално да пратимо конкурсе
овог секретаријата и да помажемо
нашим пољопривредницима. Нама је
битно и водоснабдевање, у претходном
конкурсу добили смо средства за два
пројекта, црпна станица у Борковцу од
које се снабдевају Ириг и Врдник водом
и за бунар у Нерадину, а за нова сред
ства из ребаланса ми ћемо конкурисати
јер је нама водоснабдевање најважније,
рекао је Стеван Казимировић.
Вук Радојевић је подсетио да је, од
половине 2016. године када је формира
на Покрајинска влада, била изузетно
успешна сарадња са иришком општи
ном.
– У процедури је ребаланс буџета Вој
водине и обезбедили смо додатна сред
ства за секретаријат за пољопривреду и
ту ће бити и део средстава за локалне
самоуправе, па сам тако челнике Ирига
о томе и информисао као и о конкурс
ним линијама које расписујемо. Ириг је
карактеристичан са интензивном пољо
привредном производњом и за субвен
ције овдашњим пољопривредницима
определили смо до сада 62 милион
а
динара, највише финансијских средста
ва, око 35 милиона, је усмерено ка
набавци опреме и елемента за заштиту
од елементарних непогода, набавка про
тивградних мрежа, набавка антифрост
система, мрежа за сенчење и ограда,
али и по први пут смо имали суфинанси
рање набавке стубова за подизање
винограда, рекао је покрајински секре
тар.

Он је додао да је прошле године стар
товала још једна нова мера, а то је
финансирање произвођача вина. Та
делатност бележи тенденцију раста у
Војводини и зато су значајна средства
опредељена за ову намену. Вук Радоје
вић је позвао произвођаче вина да иско
ристе ову могућност.
– Из буџетске резерве смо издвојили и
око 17 милиона динара за набавку вин
ског аналајзера, најсавременијег у овом
делу Европе, а винска лабораторија ће
бити на Институту за воћарство и вино
градартство у Сремским Карловцима. То
ће допринети подизању квалитету вина,
а за винаре из Војводине ове анализе ће
бити по минималним ценама – само
цене трошкова. Ми имамо и годишњи
програм руралног развоја и у интересу
развоја туризма лане смо учествовали у
финанс ир ањ у
чишћењ а
некол ик о
дивљих депоније у иришкој општини. Не
смемо дозволити да оне постоје, због
туриста и то је још једна нова мера,
истакао је Вук Радојевић.
осле разговора у згради Општине,
уприличена је и посета стакленику
Гроу расад. Ова компанија постоји
од 2009. године и настала је удружива
њем српског и холандског капитала у
циљу да се добије једна од водећих ком
панија те врсте на Балкану. О производ
њи, тржишту и извозу гостима је говорио
др Анђелко Мишковић, директор. Овде
се производе расади свих повртарских
култура. Гости су са домаћинима потом
обишли атарски пут према Нерадину, а
потом посетили салаш „Плантажа
Панић“.
С. Џ.
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Извештаји о раду
предузећа и установа

О

дборници
иришке
скупштине су,
на
својој седници одр
жаној последњег дана маја,
донели Локални антико
рупцијски план који је прет
ходно био на јавном увиду
али примедби на њега није
било, а после тога су његов
предлог утврдили чланови
Општинског већа.
– Овај документ је обиман
и морам истаћи да је пред
виђено да све општине и
градови имају локалне акци
оне планове за борбу про
тив корупције и да их сачине
тако да чине превентивни
антикоруптивни механизам
и механизам за увођење
начела доброг управљања и
добре управе у рад органа и
општинских служби. План је
заснован на идентификова
њу нормативних, институци
оналних, организационих и
практичних ризика за наста
нак корупције и на спрово
ђењу мера за њихово откла
њање – рекла је начелница
Општинске управе Оливера
Филиповић Протић која је
била и председница Коми
сије која га је сачинила.
На овој седници је доне
та и одлука о изменама у
Општинској управи које је
образложила
начелница
Оливера Филиповић Протић
а тиче се организационих
промена у смислу да би се
инспекцијска служба припо
јила Служби за финансије,

Седница СО Ириг

Одборници иришке скупштине

утврђивање и наплату јав
них прихода, а основни раз
лог је мањи број запослених
у Општинској управи, те
нема лица које би било на
челу инспекцијске службе.
Одборници су дали и
сагласност на статут ДУ
„Дечија радост“ који има
новине у делу избора за
директора и код савета
родитеља.
Прихваћен је и извештај о
раду Општинске управе чији
је рад начелница Оливера
Филиповић Протић оцени
ла као ефикасан, политички
неутралан и по захтевима
струке.
– Све нас је мање, али
смо ипак успели да добар
део преузетих предмета из
ранијег периода завршимо,

ту је највише било предмета
из озакоњења. Велики део
из ове области је још у раду.
Улагали смо и у едукацију
запослених, а трудићемо се
да будемо још ефикаснији –
рекла је она.
Др Биљана Милошевић,
директорка Дома здравља
поднела је извештај о раду,
као и план рада за ову годи
ну. И она је истакла да је
мање запослених лекара
што прави проблем када је
рад у селима у питању, као
и ноћна дежурства.
– Дом здравља је реали
зовао свој план рада, имали
смо и реализацију пројеката
као што су соларни колек
тори, школа родитељства,
адаптирали смо амбуланту
у Крушедолу, а акценат смо

Оливера Филиповић Протић

ставили на превентивни
рад. У овој години очекујемо
набавку новог ултразвучног
апарата, као и санитетског
возила, а предвидели смо
и реконструкцију амбуланте
у Шатринцима – рекла је др
Милошевић.
Доста
промотивних
активности у прошлој годи
ни, које ће се наставити и у
овој имала је и Туристичка
организација Ириг. Они су
учествовали на бројним сај
мовима где су представља
ли туристичке потенцијале
иришке општине, а уради
ли су и каталог туристичке
понуде Ирига и бање Врд
ник.
Успостављена је и добра
сарадња са Туристичком
заједницом кантона Тузла
коју су Ирижани у мају и
посетили, а планира се и
штампање гастрономске и
винске карте иришке општи
не, али и отварање Инфо
центра у Врднику.
С. Џ.
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ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

Отворена школа за труднице

Конференција за новинаре у иришком Дому здравља

П

ри иришком Дому здравља
почела је са радом школа за
труднице која је званично отво
рена 25. маја у присуству Гојка Тркуље
из Кабинета за демографију и попула
циону политику и Стевана Казимиро
вића, председника Општине.
У овој школи ће будући родитељи
моћи да се информишу о свим пита
њима која их интересују, али по савете
могу доћи и млади родитељи. У ново
отвореној школи затичемо неколико
трудница и младих мајки. Међу њима
је Биљана Пазарски са сином старим
осам месеци.
– Ово је моје прво дете, ја нисам
ишла у школу родитељства јер је тада
није било, али свакако ћу сада дола
зити по савет. Свакако да пуно значи
када могу да дођем и да се посаве
тујем са нашом докторком – каже ова
млада мајка.
По обиласку школе за труднице одр
жана је и конференција за новинаре
на којој је директорка Дома здравља
Ириг, др Биљана Милошевић иста
кла да су истраживања показала да
се жене лакше опредељују за други
порођај, уколико са првим нису имале
проблема или имају позитивна иску
ства.
– Наша школа је ту да их психич
ки и физички припреми за тај догађај.
Да би се дете подигло нису потребни
само родитељи, него цела заједница
и овај пројекат је и настао као ини
цијатива локалне самоуправе, Дома
здравља и Кабинета за демографију
и популацион
 у политику – каже дирек
торка др Биљана Милошевић која је
додала да су лане у иришкој општини
рођене 53 бебе.
Гојко Тркуља је подсетио да је лане
средства за отварање школа доби

ло пет војвођанских општина и међу
њима је био и Ириг.
– Он је добар пример осталим
локалним самоуп
 равама како функ
ционише увезаност институција на
локалу, Дом здравља и локална само
управа која је аплицирала и показа
ли су висок степен стручности. Наш
кабинет ће и ове године наставити да
суфинансира мере популационе поли
тике, али ове године имамо пет пута
више новца тако да позивам и иришку
општину да се јави на јавни позив и
покажу заинтересованост за решава
ње овог проблема – поручио је Гојко
Тркуља.
Стеван Казимировић, председник
Општине је рекао да су они, као и
сама држава, опредељени за реа

Биљана Пазарски са сином

лизацију мера за подстицај рађања
поготово у малим срединама.
– Ако на томе не радимо, неће нас
бити у наредном периоду. Ми већ дужи
низ година дајемо помоћ родитељима
за прворођено дете, а од ове године
донели смо одлуку да дајемо једно
кратну помоћ за прво, друго, треће и
четврто дете, а код трећег и четвртог
има још додатних подстицаја, као што
је бесплатан вртић и неке друге ства
ри. Са Домом здравља смо опреде
љени да конкуришемо за све конкурсе
према другим структурама, ми ћемо се
свакако јавити и на наредне конкурсе
јер нам треба доста ствари, поготово
за педијатрију, гинекологију и ову шко
лицу каже председник Казимировић.
Део Тима је и др Клара Бирињи
Милосављевић која је позвала све
будуће маме и тате, као и оне који има
ју бебе да се јаве.
– Школа ће организовати серију пре
давања о трудноћи, дојењу, самом
порођају и првим данима код куће а
другу целину чине психичка припре
ма труднице за порођај, да свака мајка
иде на порођај растерећена, без про
блема – рекла је др Бирињи Милоса
вљевић.
Сестра која ће водити вежбе је
Весна Мићић која је истакла да ће се
са сваком трудницом договарати око
термина како њима одговара и да би
волели да и очеви дођу у ову школицу.
Психолог Сања Савин је поручила
да родитељи могу да рачунају на сва
ку врсту помоћи јер је родитељство
само по себи изузетно лепо, али може
да донесе и неке недоумице или стра
хове.
– Ми смо ту да им помогнемо да
се растерете када су те недоумице у
питању – каже Сања Савин.
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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ОКОНЧАН ШТРАЈК У МИТРОСРЕМУ

Постигнут договор

Р

адници
митровач
ког пољопривредног
предузећа Митрос рем
након дводневног штрај
ка постигли су договор са
руководством фирме у уто
рак 29. маја. Према речима
председника Самосталног
синдиката у Митросрему,
Стевана Јовановића, око
300 радника овог митровач
ког предузећа захтевало је
поништење анекса уговора
о раду којима би радницима
плате биле смањене од 20
до 60 одсто, као и формира
ње нових коефицијената за
израчунавање зарада и вра
ћање дугова фирме повећа
њем производње.
Митросрем се тренутно
налази у унапред припре

Стеван Јовановић

мљеном плану реорганиза
ције, а проблеми су наста
ли због тога што поједини
повериоци овог предузећа

Драгослав Марјановић

нису прихватили конверзи
ју дуга у капитал. Због тога,
предузеће за дугове према
Развојном фонду Војводи

не мора да обезбеди шест
милиона динара месечно и
отуда поменута смањења
зарада.
Како наводи председ
ник синдиката Независност
у Митросрему Драгослав
Марјановић,
договор
је
постигнут, а плате ће, након
смањења од 22 одсто на јун
ској и поновних обрачуна
коефицијената за израчуна
вање зарада уз присуство
представника оба синдика
та бити смањиване линеар
но, свима једнако.
Генерални
директор
Митросрема Ненад Булић
изјавио је да нема овлашће
ња да говори о овом дога
ђају.

Н. Милошевић

ГИБАНИЦИЈАДА У АШАЊИ

Најбоља гибаница из Бољеваца

У

недељу, 3. јуна, цен
тралног дана троднев
не
манифестације
Гибаницијада Ашања 2018
мирис гибанице се од раног
јутра проширио селом, а
16 удружења жена и екипа
састављених специјално за
ову прилику из пећиначке и
околних општина, показало
је врхунско кулинарско уме
ће достојно јубиларне 10.
Гибаницијаде, па се пред
жиријем нашло чак 36 узо
рака овог сласног залогаја.
Награда за најбољу гиба
ницу на крају је припала
гошћама из Бољеваца –
Удружењу жена Перла. Дру
гу награду освојило је УЖ
Сурчинке из Сурчина, док
је трећу најбољу гибаницу
умесило домаће удружење
Огарчанке из Огара.
У конкуренцији за нај
лепши штанд прва награда
припала је УЖ Сремица из
Пећинаца, другу награду
освојило је УЖ Шимновчан
ке из Шимановаца, а трећи
најлепши штанд аранжи
рало је УЖ Мајка Ангелина
из Купинова. Специјалну
награду за свеукупан допри
нос оргаиз ацији овогоди
шње Гибаницијаде органи
затори су доделили основној
школи „Душан Вукасовић
Диоген“ из Ашање.

Дубравка Ковачевић Суботички и Зоран Војкић на једном од штандова

Награде је уручио Зоран
Војкић, заменик председни
ка пећиначке општине, која
је уједно била и покровитељ
манифестације.
– Драго ми је што је Гиба
ницијада израсла у традици
оналну манифестацију која
на најлепши начин промови
ше нашу општину и из годи
не у годину привлачи све
више посетилаца. Овакве
манифестације увек ће има
ти подршку локалне самоу
праве, нагласио је Војкић.
Посетом су били задовољ

ни и организатори, Туристич
ка организација општине
Пећинци и Месна заједница
Ашања.
А паралелно са такмиче
њем за најбољу гибаницу
на бини се одвијао богат
културно-уметнички
про
грам, па су посетиоци поред
уживања у сласним зало
гајима имали прилику да
уживају и у наступима кул
турно-уметничких друштава
Купиник, Пећинци, Свитац,
Искон и Извор Доњи Товар
ник, ученика нижих разреда

ашањске основне школе са
рециталом и плесним корео
графијама, хора ученика 1. и
2. разреда основне школе из
Ашање, вокалних солистки
ња Теодоре Радосављевић
и Анастасије Максић и вра
толомним вештинама такми
чарки из гимнастичких клу
бова Топ Гyм и Топ форма.
Манифестација је, као и
претходних 10 година, при
ведена крају ручком за уче
снике и посетиоце који су
припремили чланови Ловач
ког друштва Ашања.
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Радови на Сави

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Уређење обале
и градске плаже

Т

оком прошле недеље
почели су радови на
уређењу градске пла
же у Сремској Митровици.
Радови су се такође одви
јали и на делу обале од КК
Вал-а до зграде Капета
није, на простору на којем
се налази и митровчанима
добро познато викенд насе
ље, где су после недавног

високог водостаја остале
велике количине различи
тих врста отпада.
Заменик начелника Град
ске управе за саобраћај,
комуналне и инспекцијске
послове Љубомир Вујчић
изјавио је да поменути део
обале припада Водама Вој
водине, а да је комунална
инспекција била у обавези

Винко Бушљета и Јелена Филиповић

да проблем пријави вла
снику.
– Проблем смо решили
уз велико разумевање Вода
Војводине, као и Водопри
вредног предузећа Сава из

Сремске Митровице. Наша
Градска управа и Градска
управа за инфраструктуру,
имовину и опште послове
ангажовале су се са поме
нутим фирмама да би се
спречило пре свега шире
ње заразе, да би се обала
естетски уредила, али и да
би људи могли и тим путем
да приђу градској плажи и
користе га као једно лепо
шеталиште. Ове године је
Сава више него претход
них година нанела огром
не количине муља, грања
и анималног отпада. Цела
та зона била је прекриве
на наслагама од два до три
метра, а извучено је ско
ро хиљаду кубних метара
отпада. Драго ми је да ће
сада овај део града бити у
једном пристојном стању,
јер обала реке Саве пред
ставља један од симбола
Сремске Митровице – рекао
је Вујчић.
Према његовим речима,
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СЕМИНАР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Стање репродуктивног
здравља становништва

У
Љубомир Вујчић

на овом делу обале вршиће
се, као и раније, ригорозна
контрола пловних објеката,
пре свега по питању посе
довања танкова за фекали
је, обзиром да се низводно
од викенд насеља налази
градска плажа на којој у
току летње сезоне борави и
по неколико хиљада купача.
Винко Бушљета, кампер
који читаво пролеће, лето
и јесен проводи у викенд
насељу на Сави, изјавио је
да је отпад на овом делу
обале људима који овде
свакодневно долазе или
шетају представљао велики
проблем.
– Ово је центар града,
шеталиште. То је најлеп
ши део Митровице и добро
је што се неко сетио да се
то уреди. Сада ће људи
моћи да дођу, да проше
тају... Овде је и смрдело,
било је цркотина, пацо
ва, змија. Сав отпад који је
Сава носила ту је остајао.
До сада је чистио свако за
себе, како коме одговара, а
овакво уређење нам је сада
врло значајно – каже Вин
ко, док његова комшиница
из кампа Јелена Филиповић
додаје да ће ово чишћење
можда утицати и на оста
ле кампере да самоиници
јативно редовно одржавају
овај простор.
Да су ови радови врло
значајни увидео је и пред
седник Једриличарског клу
ба Сирмијум Љубиша Ата
нацковић. Сплав и марина
овог клуба налазе се такође
у овом делу обале, и једри
личарима је прилаз клубу
због велике количине отпа
да такође био отежан.
Н. Милошевић

понедељак, 4. јуна, у
Градској кући у Срем
ској Митровици одр
жан је семинар на којем су
представници Института за
јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут“
упознали присутне са основ
ним информ ац ијам а о
законској регулативи и ста
њу сексуалног и репродук
тивног здравља становни
штва.
Начелник Градске управе
за социјалну и здравствену
заштиту Војислав Мирнић
истакао је важност ове теме
за здравље становништва.
– Ова тема ће сигурно
бити део плана јавног здра
вља који израђује радна
група и савет за здравље.
Прича на ову тему изузетно
је важна за младе генераци
је које треба да брину о
свом репродуктивном здра
вљу и сексуалности и треба

Војислав Мирнић

да им служи за наук. Град
Сремска Митровица ће ова
кве акције спроводити и у
наредном периоду – рекао
је Мирнић.
Др Бранк а Малбашић,
помоћница директора за
медицинска питања у Заво

Др Бранка Малбашић

ду за јавно здравље Срем
ска Митровица, изјавила је
да су овакве акције посебно
важне у данашњем добу
које нам доноси стални пад
наталитета и повећање про
сечне старости становни
штва. 
Н. М.

РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВ
 ИЦИ

Попис непокретности

У

понедељак 4. јуна, на територији Гра
да Сремска Митровица почео је попис
имовине у склопу пројекта Реформа
пореза на имовину. Циљ пројекта је ажури
рање базе података о имовини на коју се
наплаћује порез како би се у базу укључила
до сада непријављена имовина. У наредној
фази пројекта биће развијани модели ула
гања средстава прикупљених од пореза на
имовину у оне средине где је прикупљен.
Пројекат Реформа пореза на имовину
финансира Швајцарска канцеларија за раз
вој и сарадњу (СДЦ) и кроз њега ће око 40

локалних самоуправа у целој Србији доби
ти прилику да ажурира своје базе подата
ка о некретнинама, и тиме повећа обухват
наплате пореза на имовину. Цео пројекат
вредан је шест милиона франака и у потпу
ности га финансира Швајцарска канцелари
ја за развој и сарадњу СДЦ.
Пет најуспешнијих локалних самоуправа
од оних који су укључене у пројекат, поде
лиће бесповратни наградни фонд од мили
он франака, који је обезбедила швајцарска
влада.
С. Ц.

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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ПРЕВОЗ
СРЕДЊОШКОЛАЦА

Регресирање
трошкова
29. маја, на свечаности
поводом потписивања уго
вора са представницима
локалних самоуправа са
територије АП Војводине,
које су путем конк урса
оствариле право на сред
ства за регресирање прево
за ученика средњих школа,
у вредности од 182 милиона
динара, међу 44 општине
нашла се и општина Пећин
ци, којој је за ову намену
додељено 1,6 милиона
динара.
На свечаности се обратио
предс едн ик
Покрајинс ке
владе Игор Мировић, који је
том приликом рекао је да је
ово значајан програм који
Покрајинска влада реализу
је, јер се њим, како је навео,
шаље порука подршке уче
ницима који су одабрали
школовање изван места у
којима живе.
– Показали смо способ
ност да инвестирамо у обра
зовање, те да у односу на
јачање наших финансијских
капацитета за то издвајамо
све више средстава и то ће
остати један од приоритета
Покрајинске владе, рекао је
председник Мировић.
Потпредседник Покрајин
ске владе и покрајински
секретар за управу, прописе,
националне мањине – наци
оналне заједнице, Михаљ
Њилаш, рекао је да је овај
конкурс само један у низу
показатеља континуир
 ане и
плодоносне сарадње изме
ђу локалних самоуп
 рава и
покрајинских власти.
У име општине Пећинци
уговор је потписао председ
ник општине мр Жељко
Трбовић.
– У општини Пећинци
имамо 292 средњошколца
који се школују на територи
ји Војводине и за ту намену
смо од Покрајинске владе
добили 1,6 милиона динара,
али ми имамо близу 500
средњ ош кол ац а
којим а
регресирамо трошкове пре
воза и за ту намену из
општинског буџета издваја
мо укупно 15 милион
 а. Свим
средњошколцима се регре
сирају трошкови превоза 15
одсто а по конкурсу у пуном
износу регресирамо путне
трошкове 242 средњошкол
ца. Због свега тога ова
помоћ коју смо добили од
Покрајинске владе добро ће
нам доћи, изјавио је први
човек пећиначке општине.

6. JUN 2018.

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ У СИБАЧУ

Отварање врата
новим инвеститорима

Мр Жељко Трбовић

О

пштинско веће Општине Пећинци на
седници, која је одржана 31. маја,
између осталог, донело је одлуку о
доношењу плана детаљне регулације рад
не зоне у Сибачу – измене и допуне детаљ
не регулације радних зона и одлуку о изра
ди плана детаљне регулације везне улице
између улица Браће Видаковића и Посав
ског одреда и међумесне аутобуске станице
у Пећинцима.
Како је образложио председник општине
Пећинци мр Жељко Трбовић, обе одлуке су
веома значајне не само за Пећинчане, него
и за све становнике општине.
– У питању су две веома значајне одлуке
које имају за циљ побољшање услова живо
та свих становника наше општине. Иако
општина Пећинци има најмањи број незапо
слених лица у Срему, ипак је један од при
оритета нашег локалног руководства при
влачење инвеститора и стварање услова
за отварање нових радних места, а самим

тим и смањење броја незапослених лица.
Уколико одборници Скупштине општи
не Пећинци усвоје нашу одлуку о плану
детаљне регулације радне зоне у Сибачу,
ми директно отварамо врата новим инве
ститорима који ће улагати у нашу општину а
самим тим отварају се и нова радна места,
што ће омогућити нашим грађанима ствара
ње, пре свега, бољих услова за живот, иста
као је Трбовић.
Председник Трбовић нагласио је значај и
друге донете одлуке о изради плана детаљ
не регулације везне улице и изградње међу
месне аутобуске станице у Пећинцима, чије
ће усвајање од стране Скупштине омогући
ти реализацију пројекта и изградњу везне
улице - асфалтирање, изградњу аутобуске
станице и уређење самог простора, што ће
решити вишегодишњи проблем Пећинчана
и умногоме олакшати саобраћај кроз цен
тар Пећинаца а уједно и регулисати питање
аутобуских стајалишта.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

150 слободних места

И

ове године средња Техничка школа
„Миленко Веркић Неша“ у Пећинцима
нуди широк избор образовних профила
будућим средњошколцима. За наредну школ
ску 2018/2019. годину у пећиначкој школи при
лику да се образује имаће 150 ученика, током
трогодишњег и четворогодишњег школовања.
Шест нових образовних профила – два
четворогодишња и четири трогодишња која
су дуалног система образовања, пружиће
прилику будућим средњошколцима да након

завршеног школовања стекну неопходно
образовање или запослење. На четворогоди
шњим смеровима финансијски администра
тор, електротехничар и техничар мехатронике
има места за по 30 ученика, док се на тро
годишњем школовању за бравара, трговца и
индустријског механичара очекује по 15 нових
ученика.
Први уписни круг је 9. и 10. јула, од 8 до 15
часова, а други уписни круг је 12. јула, такође
од 8 до 15 часова.
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Помоћ при одабиру занимања
У
Спортској хали у Доњем
Товарнику 29. маја одр
жан први је Сајам про
фесионалне
оријентације
у пећиначкој општини, који
је организовало Удружење
„Социо-екологично“ из Деча
у сарадњи са Едукативним
центром „Дисципулус“ а под
покровитељством општине
Пећинци. Свечаном отвара
њу првог Сајма присуствова
ле су и Снежана Гагић начел
ница Одељења за друштвене
делатности и Драгана Крстић
начелница Општинске упра
ве општине Пећинци, која је
нагласила да је значај орга
низовања Сајма управо пра
ви избор средње школе и
будућег занимања.
– Свесни смо дилема са
којима се сусрећу основци и
њихови родитељи приликом
одабира средње школе, те
смо желели да их ближе упо
знамо са програмом и смеро
вима које нуди, не само наша
средња Техничка школа, него
и школе у окружењу, како би
правилно одабрали будуће
занимање јер успешна кари
јера почиње добрим избо
ром средње школе. Истакла
бих свакако значај дуалног
система образовања који је у
нашој средњој Техничкој шко
ли присутан већ пар година,
као и да су, поред различи
тих смерова и занимања, од
изузетног значаја и услови у
којима ће деца провести три
или четири године, те је ово
прилика да додам да ће од

наредне школске године уче
ници пећиначке средње шко
ле наставу похађати у новој
згради, рекла је Крстић.
Према
речима
Руже
Мркаљ председнице Удру
жења
„Социо-екологично“,
Сајам професионалне ори
јентације је пример добре
праксе и сарадње јавног,
приватног и невладиног сек
тора, и резултат је претходно
реализоване професионал
не оријентације у свим шко
лама пећиначке општине.
– Након успешно заврше
них саветовања и тестирања
ученика завршних разреда
основних школа на терито
рији пећиначке општине на
тему професион
 алне оријен
тације током протекле школ

ске године, дошао је ред и на
Сајам, на којем смо, захва
љујући подршци општине
Пећинци, успели да окупимо
средње школе, које су деци
представиле своје програме,
како би им помогли у избору
будућег занимања, јер кине
ска пословица каже – благо
ономе ко ради оно што воли,
цео живот проведе у забави,
изјавила је Мркаљ.
Преко
двеста
ученика
завршних разреда било је
јуче у прилици да се бли
же упозна са програмом и
смеровима средњих школа
из Пећинаца и окружења и
тако, можда, отклоне диле
ме око уписа. Десет сред
њих школа, уз демонстраци
ју својих смерова потрудило

се да заинтересује што више
деце за управо своју сред
њу школу - Техничка школа
„Миленко Веркић Неша“ из
Пећинаца, Средња стручна
школа „Бранко Радичевић“
из Руме, Средња пољопри
вредно - прехрамбена шко
ла „Стеван Петровић Бриле“
из Руме, Средња техничка
школа „Миленко Брзак Уча“
из Руме, Средња школа „Др
Ђорђе Натошевић“ из Инђи
је, Техничка школа из Старе
Пазове, Гимназија „Бранко
Радичевић“ из Старе Пазо
ве, Економско – трговинска
школа „Вук Караџић“ из Ста
ре Пазове, Техничка школа
„ЗМАЈ“ из Новог Београда и
Едукативни центар „ Дисци
пулус“ из Деча.

ПОЉОПРИВРЕДА

Прикупљена рекордна
количина амбалаже

А

кција прикупљања амбалажног
отпада, коју већ четврту годину
заредом организује Удружење
пољопривредних произвођача општине
Пећинци у сарадњи са удружењем воде
ћих светских произвођача средстава за
заштиту биља у Србији СЕЦПА, ове
године је постигла рекордне резултате у
нашој општини.
По речима Саве Поповића, координа
тора СЕЦПА, у свим насељима пећинач
ке општине се значајно повећао број
пољопривредника који су узели учешћа
у акцији, тако да је ове године прику
пљено 1.314 килограма амбалажног
отпада, што је рекорд у односу на прет
ходне године.

Председница пећиначког удружења
пољопривредника Маријана Панић каже
да је задовољна што види да се, из
године у годину, код наших пољопри
вредника мења свест о значају очувања
здраве животне средине и што су овога
пута у акцији прикупљања амбалажног
отпада учествовали пољопривредни
произвођачи из 14 насеља пећиначке
општине.
– Ове године су изостали само пољо
привредници из Деча, али ја верујем да
ће се наредне године и они укључити у
акцију. Један од разлога бољег одзива
него претходних година је и тај што смо
ове године за обавештавање пољопри
вредника о акцији имали на располага

њу и СМС сервис, који је наше удруже
ње увело пре неколико месеци и чији
број корисник а непрекидно расте. У
овом тренутку имамо преко 300 кори
сника овог сервиса путем којег пољо
привредне произвођаче обавештавамо
о свим конкурсима за подстицајна сред
ства која обезбеђују републичка и покра
јинска влада, као и о едукацијама и
акцијама које организујемо, рекла је
Панић и додала да је све што је потреб
но да би пољопривредник постао кори
сник СМС сервиса, то да сврати до про
сторија Удружења пољопривредних про
извођача, у Улици Слободана Бајића бр
5 у Пећинцима, и да остави своје подат
ке.
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Окупљање матураната

Дани матуре у Сремској Митровици

Прослава испита зрелости
П
рошле недеље митровачки Град
ски трг красили су скоро сваког
дана матуранти средњих школа.
Насмејани, сретни и видно узбуђени
прошле среде су се испред Градске
цркве окупили матуранти медицинске
школе ,,Драгиња Никшић“. Подршку су
им пружили родитељи, пријатељи
који су их је са поносом испратили на
прославу матуре.
Након што су сви матуранти присти
гли уследила је шетња од цркве па све
до Градског трга, а онда и сликање на
платоу испред Музеја у Градском пар
ку. У разговору за М новине митровач
ки матурнти су нам открили шта очеку
ју од прославе и какви планове имају
за будућност.
Александар Броцић матурант са
општег смера у средњој медицинској
школи „Драгиња Никшић“ је истакао да
очекује да ће се добро провести на
прослави матуре.

Јелена Радошевић

– Искрено имам велика очекивања
зато што су се ученички парламенти
доста трудили и сви остали надлежни
у школи око организације матуре. Оче
кујем да се сви лепо проведемо и да
нам ово вече остане у сећању као нај
лепше вече. Као и увек друштво ће ми
недостајати али сви ћемо се ми срета
ти мање више у Митровици.Уписујем
ФТН, не настављам медицину – рекао
је Александар Броцић
Снежана Чортановачки матурант са
смера лабораторијски техничар је
истакла да очекује леп провод.
– Надам се да ће бити лепо. Дру
штво ми баш и неће пуно фалити јер
се нисмо нешто лепо слагали. Што се
тиче даљег школовања планирам да
упишем Вишу школу у Земуну – каже
Снежана Чортановачки
Дарко Јевтић матурант са општег
смера истиче да очекује добар провод
и веселу атмосферу на прослави.

Снежана Чортановачки

– Очекујем за крај да извучемо неку
поуку из овог четворогодишњег школо
вања. Друштво ће ми фалити, и те
неке наше шале и пошалице које смо
имали за ове четири године и ако смо
се некад свађали ја сам то заборавио
и верујем да ћемо се и даље виђати.
Уписујем Вишу здравствену школу у
Земуну, смер нутрицион
 иста-дијетети
чар, кренућу у том смеру а где ћу завр
шити то ћемо видети – каже Дарко
Јевтић
И за крај питали смо и професорицу
Јелену Радошевић која у медицинској
школи „Драгиња Никшић“ предаје
стучне предмете да ли ће јој фалити
ученици.
– Сви наши ученици нас и по завр
шетку школе и даље посећују тако да
ћемо наставити да се дружимо без
обзира на то што је крај – рекла је
Јелена Радошевић.
Андреа Димић

Александар Броцић

Дарко Јевтић
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ЕРДЕВИК: СРЕМСКА КУЛЕНИЈАДА

Кулен Лемајића најбољи

Предраг Вуковић на победничком штанду

С

ремска куленијада, у организа
цији Привредне коморе Срби
је, Сремске привредне коморе,
Општине Шид, шидске Туристичке
организације и Културно-образовног
центра, као и Месне заједнице Ерде
вик, већ 19. пут одржана је у суботу, 2.
јуна, у Ердевику. Ову традиционалну
манифестацију и ове године посетило
је више хиљада људи из свих краје
ва наше земље, а и шире, који су на
десетинама штандова могли да купе
и дегустирају најбоље сремске месне
прерађевине, као и сиреве, мед и вина
домаћих произвођача.
Манифестацију су свечано отвори
ли секретар Удружења индустрије у
Привредној комори Војводине Зоран
Трповски,
помоћник
покрајинског
секретара за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство Милорад Малић,
председник општине Шид Предраг
Вуковић, као и председник Саве
та месне заједнице Ердевик Зоран
Машић.
Предраг Мујкић, директор Сремске
привредне коморе, изјавио је да је
циљ Привредне коморе што се тиче
ове манифестације промоција кулена
и његових произвођача.
– Ако узмемо у обзир да је кулен
само финални производ у ланцу који
обухвата и произвођаче сточне хране,
земљораднике и произвођаче зачина,
и ако видимо да ову манифестацију

обиђе преко седам хиљада посетила
ца и да се ови производи нађу на мени
јима најбољих ресторана и хотела у
Србији, можемо слободно да кажемо
да је ово промоција и целокупне наше
привреде – изјавио је Мујкић.
Председник општине Шид Предраг
Вуковић рекао је да је ова манифеста
ција велика ствар за наше пољопри
вредне произвођаче и да ће се општи

Предраг Мујкић

на Шид и даље трудити да помаже
пољопривредну производњу.
Апсолутни победник овогодишње
Сремске Куленијаде је међу 112 при
стиглих узорака, као и претходне годи
не, породица Лемајић. У категоријама
у природном и вештачком цреву, кулен
који се производи у овом газдинству и
ове године показао се као апсолутно
најбољи. Предраг Лемајић, оснивач
целе ове традиције у породици, рекао
је да је у овом послу најважнија љубав,
коју је он пренео и на своје наследни
ке.
– Почео сам са ујаком, када сам
имао десетак година. Овде тада није
било великих догађаја, и сви смо чека
ли свињокољу. Свом старијем унуку
сам купио нож када је имао две годи
не, а када се кулење скида из пушнице
он их преноси по два. Битно је да их
од малих ногу заинтересујете – изја
вио је Предраг Лемајић и додао да су
ове године добили подстицај од Владе
Војводине од два и по милион
 а дина
ра, које ће уложити у побољшање ква
литета својих производа. Такође, Пре
драг је истакао да је у њиховом послу,
приликом прераде меса, најважније
одржавање хигијене.
Манифестација је пропраћена бога
тим културно-уметничким програмом,
а завршена је концертом рок групе
Генерација 5.
Н. Милошевић
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ХОБИЈИ И ИНТЕРЕСОВАЊА

Чувар времена
из Сремске Митровице

К

ада је реч о сатовима, до сада смо
говорили о људима који их попра
вљају. Том приликом сазнали смо
да су честе муштерије сајџија колекци
онари, људи који се са страшћу интере
сују за скоро сваки комад овог предме
та.
Један од њих је и Дејан Киш, власник
једне аутоперионице и колекционар са
Старог моста у Сремској Митровици.
Како каже, колекционарством се бави
око шест година, а ову страст открио је
захваљујући свом оцу.
– Никад у животу нисам носио сат,
нити ме то нешто занимало. Имаш на
мобилном телефону. Међутим, ћале ми
је дао један сат. Ја онако погледам,
свидео ми се. Видим није неки без
везе, Рексал. Онда сам мало погледао
на интернету, на Купујемпродајем и
сличним сајтовима и мало по мало,
купим један, други, трећи... и онда је то
тако кренуло. Гледао сам да буду што
старији, а занимају ме аутоматици и
сатови на навијање, они имају душу –
каже Дејан.
У својој колекцији има око 70 приме
рака, а како каже, има и неколико џеп
них сатова. Најстарији у његовој колек
цији је сат марке Елога, који је произве
ден тридесетих година прошлог века.
Ови сатови су у том периоду били врло
популарни у Европи, а данас се више
не производе.
Примерци до којих Дејан дође углав
ном буду стари и морају на сервис, па
је у неколико наврата покушао и сам да
научи да их поправља, али није успео.
– Читао сам и књиге, тражио по
интернету, али нисам успео. Ипак су ту
неки стручни изрази, а треба и доста
времена да се нешто научи, то је занат.
Кад расклопиш сат, ту буде и око 500
делова. Није то нимало једноставно –
каже он.
Дејана тренутно највише занимају

Део Дејанове колекције

Дејан Киш

сатови марке Сеико. Неке сатове је
добио у размени, неке као поклон, а
неке је наручивао из иностранства. У
почетку је сакупљао скоро све сатове,
а онда је почео да сужава избор, и у
том тренутку је продао највише сатова
који му више нису били потребни.
Поред сатова марке Сеико, фокусирао
се и на руске војне сатове, највише
марке Восток.
Поседује сатове преко којих може да
пређе тенк, а да се не оштете, коман
дирске, Амфибије, а можда и најзани
мљивији примерак који има јесте ручни
сат руског и совјетског војног пилота и
инструктора летења Виктора Пугачова,

човека светски познатог по чувеном
маневру „Пугачовљева кобра“. Сваки
примерак који поседује има неку своју
причу, а успео је да дође и до сата који
је његов пријатељ годинама раније
изгубио.
На сатовима које набави, самостално
полира и сређује кућишта и стакла, а
тренутно све поправке ради у сарадњи
са локалним сајџијама. Како каже,
човек мора да има неки хоби како би му
живот био испуњенији, а да је то исти
на, у прилог говори и чињеница да се и
његов брат бави колекционарством,
само не сатова, него лула.
Н. Милошевић

Најстарији примерак у колекцији
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УПВО „ПОЛЕТАРАЦ“ РУМА

Вртео се точак на румском тргу

Р

умски Полетарац је по четврти пут,
28. маја, организовао манифеста
цију Заврти точак чији је основни
циљ промоција породице и дружење
родитеља, дека и бака са децом.
Ово је свакако била манифестаци
ја која је окупила можда и највећи број
малишана до сада, преко 400, који су,
зависно од узраста возила бицикле,
ролере, тротинете, а најмлађе су родите
љи гурали у колицима.
Млађи су возили од малог парка, а ста
рији од зграде Дома ЈНА.
Јелена Цикота, медицинска сестра
васпитач је члан Маркетиншког тима
Полетарац и каже да се овом мани
фестацијом обележава и Светски дан
породице који је био 15. маја, али су се

активности тада одложиле због лоших
временских услова.
У име локалне самоуправе малишане
и њихове родитеље је поздравио Стеван
Ковачевић, председник СО Рума.
– Ова сјајна манифестацији слави
породицу, на којој почива наша цивилиза
ција. Потребно је данас, више него ика
да, да се држимо заједно, да се дружимо,
да се ослањамо на принцип међугенера
цијске солидарности, на коме се засни
ва сваки развој и напредак. На локалној
самоуправи је да се потруди да створи
окружење у коме ће деца мирно и без
брижно одрастати, играти се, образовати,
а на нама свима заједно је да негујемо
породичне вредности – истакао је Стеван
Ковачевић.

Ову лепу и веселу манифестацију
је подржао и румски Дом здравља. Др
Валентина Травица је нагласила важност
промоције здравог начина живота, пра
вилне исхране, физичке активности и
превентивних прегледа. Манифестацији
се прикључио и румски Црвени крст чији
су волонтери на Градском тргу анимира
ли и забављали малишане.
У музичком делу програма је учество
вао познати румски бенд „Фреди Кругер“
који је, и поред застрашујућег имена, овај
пут свирао највеће дечије хитове  док су
малишани уз њих играли и певали.
Полетарац је манифестацију Заврти
точак организовао у сарадњи са Удруже
њем Спорт за све – Мост, док је покрови
тељ била локална самоуправа.
С. Џ.

ФЕСТИВАЛ ЈЕДНОМИНУТНОГ ФИЛМА У РУМИ

Приказано 116 филмова
М
еђународни фестивал једноми
нутног филма „Мистер Ворки“,
пети по реду, одржан је од 1. до 3.
јуна у румском Културном центру. Овај
фестивал се одржава у знак сећања на
позантог холивудског филмског монта
жера, режисера и професора Славка
Воркапића који је давне 1894. године
рођен у Добринцима. Љубитељи филма
могли су током две такмичарске фести
валске вечери да погледају чак 116 јед
номинутних филмова које је за њих, од
пристиглих 350, одабрао селектор Марко
Костић. Ови филмови су дела аутора из
34 земље, а највише их је било са еколо
шким и антиратним темама. У жирију су
били Нина Кројцингер из Аустрије,
Ведран Шувар из Хрватске и Сенка
Домановић из Србије.
Пети Међународни фестивал је отво
рио Стеван Ковачевић, председник СО
Рума који је истакао да је овај фестивал
значајан за румску општину, јер чува
успомену на Славка Воркапића.
– Фестивал је прозор румске културне
публике у свет, али и потврда да Рума
никад није била паланка, већ отворена
грађанска средина – рекао је Стеван
Ковачевић.

Отварање фестивала: Стеван Ковачевић

Пре првог такмичарског дела наступи
ли су и чланови ГТО „Бранко Радичевић“
који су пригодно, извели и неколико
познатих филмских музичких тема.
Гран При 5. Фестивала Мистер Ворки
припао је иранскоим режисерима Негину

Аминзадеху и Мохамадрезу Кешаварзу.
Награда за најбољи страни филм је
додељена Џеми Риг из Велике Бритаци
је, док су награде за најбољи домаћи
филм добила два филма „Доле“ ауторке
Кристине Тице и „Блу Денјуб“ Срђана
Шаровића.
Према одлуци жирија публике најбо
љи је филм „Инструмент“ Абедина Моха
мадија из Ирана.
У оквиру пратећих програма приказана
су и два до сада невиђена филма Слав
ка Воркапића, то је ангажовани филм
сниман у доба депресије у Америци под
називом „Милиони нас“, а други је дуго
метражни документарни филм „Москва
узвраћа ударац“ из 1942. године, први
совјетски филм који је добио Оскара, а
Славко Воркапић је био монтажер.
Ове године тема фестивала је била
Филм и револуција тако да је приказан и
филм „Ја, Куба“, један култни филм сни
ман после победе револуције на Куби.
Покровитељи фестивала су Министар
ство културе и јавног информисања и
румска општина, а „Ворки тим“ га је орга
низовао уз помоћ свих румских установа
културе и МЗ Добринци.
С. Џ.
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Тешко је
људима да
копају по рана
ма. Још увек
су свеже...
Сарајево је
претрпело
неоспорно
снажне губитке,
који нису
упамћени још
откако је принц
Еуген Савојски
крвнички
спалио читав
град. Сарајево
је горело и
деведесетих...
Горео је град,
али су гореле и
људске душе,
што од беса,
што од
неизмерног бола

САРАЈЕВО

Огњиште ратова и
цвет међу градовима
„Град буна и ратова, новца и глад
них година, кужних епидемија и
разорних пожара, град вештих људи,
који су увек волели живот, иако су га
познавали и с лица и с наличја [...] У
које год доба дана и са кога год узви
шења баците поглед на Сарајево, ви
увек и нехотице помислите исто. То
је град. Град који и дотрајава и уми
ре, и у исто време се рађа и прео
бражава“ (Иво Андрић, 1973).
Сарајево се налази у централном
делу Босне и Херцеговине. Среди

шњи делови града су смештени у
композитној Сарајевској котлини,
која се пружа од истока према запа
ду и окончава се у Сарајевском
пољу. Град окружују планине Јахо
рина, Бјелашница, Игман и Требе
вић. Назив Сарајево, према речима
Абдулаха Шкаљића: „настао је по
узору на сложенице Смедерево,
Краљево, Попово, Миријево, Трново
(сложеница) итд. Турски назив за
Сарајево је Saray-Bosna, али се у
једној од најстаријих босанских

вакуфнама, у вакуфнами Мустајбега Скендерпашића из 1517. Сара
јево назива и Saray-ovasi, дословце:
Сарајевско поље. Иако сам раније
заступао да је Сарајево настало од
тур. Saray-ovasi, дошао сам до
закључка да је исправније тумачење
које сам горе навео“. Ради посве
оријенталног изгледа, град је нази
ван и именом Дамаск севера, а од
стране Јевреја Малим Јерусалимом.
Сарајево је до данашњих дана
остао један од најинспиративнијих
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Поглед на Миљацку

градова. Опеван је много пута, како
у естетски релевантној литератури,
тако и у песмама популарних музи
чара. Често је предмет разговора, а
о њему беседи и старо и младо.
Људи из наших крајева, који највише
о Сарајеву знају и који су из власти
тих искустава формирали мишљење
о овом босанском граду, неретко са
одређеном дозом меланхолије при
поведају о њему. Тешко је људима
да копају по ранама. Још увек су
свеже... Сарајево је претрпело нео
спорно снажне губитке, који нису
упамћени још откако је принц Еуген
Савојски крвнички спалио читав
град. Сарајево је горело и деведесе
тих... Горео је град, али су гореле и
људске душе, што од беса, што од
неизмерног бола. Путујући до Сара
јева, промишљала сам о последица
ма које је рат оставио иза себе.
Дубоко у памћење су ми се урезале
речи Меше Селимовића о Босни:
„Ми нисмо ничији. Увијек смо на
некој међи, увијек нечији мираз. Сто
љећима ми се тражимо и препозна
јемо, ускоро нећемо знати ко смо.
Живимо на размеђу свјетова, на
граници народа, увијек криви неко
ме. На нама се ломе таласи истори
је као на гребену“. Од саме помисли
на Селимовићеве речи, често сам
осећала тескобу. До пролећа 2018.
године, моја спознаја о Сарајеву,
почивала је на аутентичним историј
ским подацима, документарцима,
сликама, књигама, филмовима. При
првом сусрету са градом на Миљац
ки, у мом бићу су се са неописивим

Видевши Миљацку, схватила сам зашто Мер
лин пева: „Је л’ Миљацка вода, пресушила“.
Шалу на страну, шетајући Сарајевом, са усхиће
њем сам посматрала велелепне грађевине,
мостове, ушушкане уличице, миришљаве баште,
разноврсне културне и верске објекте

Улица која излази на катедралу
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Башчаршија

брзином и лакоћом, смењивала кон
традикторна осећања, почевши од
радости, неизмерног одушевљења,
па све до туге. Недуго затим, све се
искристалисало, те сам убрзо, с
осмехом на лицу, посматрала и упи
јала очаравајуће лепоте града, у који
ће се сваки путник, несумњиво, на
први поглед заљубити.
Примарна посета Босни, није била
усмерена на Сарајево, но на Пале у
Републици Српској. На Филозоф

Сахат кула и Бегова џамија

Сарајево је данас туристички град. Препун је
посетилаца из разних крајева света. Моје сим
патије су побрали Британци, који су неспретно
седели на хоклицама и с малим прстом повије
ним ка горе, испијали су домаћу кафу из филџа
на. Нисам могла, а да не размишљам о томе,
шта ли за Британце представља Сарајево, али и
читав Балкан...
ском факултету у Источном Сараје
ву, била сам учесник на научној кон
ференцији под називом Наука и
стварност, која је, морам забеле
жити, организована на изузетно
високом нивоу, а круну конференци
је су свакако представљали врхун
ски научници. Стога смо супруг и ја
могли да одвојимо тек неколико
часова за Сарајево. Мапа је већ
била припремљена и пошли смо у
авантуру, која, гледајући из ове пер
спективе, доиста јесте била незабо
равна.
Принуђена сам да изразим попри
лично разочарање, поводом опева
не и надалеко познате Миљацке.
Видевши је, схватила сам зашто
Мерлин пева: „Је л’ Миљацка вода,
пресушила“. Шалу на страну, шетају
ћи Сарајевом, са усхићењем сам
посматрала велелепне грађевине,
мостове, ушушкане уличице, мири
шљаве баште, разноврсне културне
и верске објекте. Богатство Сараје
ва, према мом мишљењу, јесте
његова мултикултуралност. У Сара
јеву су од памтивека живели припад

ници различитих култ урол ошких
образаца, ставова и обичаја. Рели
гијска разноликост, видљива је већ
на први поглед. У средишту брегова,
у непосредној близини су смештене
прелепе, свете куће (православна
црква, католичк а црква, џамија,
синагога) у којима припадници раз
личитих вера могу да потраже искон
ски мир.
Посебан емоцион
 ални угођај при
чинио ми је споменик Вјечна ватра,
који је посвећен војним и цивилним
жртвама Другог светског рата у
Сарајеву. На споменику, који се
налази у центру града, на углу улица
Маршала Тита и Ферхадије стоји:
„Храброшћу и заједнички проливе
ном крвљу бораца босанско-херце
говачких, хрватских, црногорским и
српских бригада славне југословен
ске армије, заједничким напорима и
жртвама сарајевских родољуба,
Срба, Муслимана и Хрвата, 6. апри
ла 1945. ослобођено је Сарајево,
главни град Републике Босне и Хер
цеговине. Вјечна слава и хвала
палим јунацима. За ослобођење
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Православна црква

Сарајева и наше отаџбине о првој
годишњици свога ослобођења.
Захвално Сарајево“. За време опса
де Сарајева, 1992–1995, ватра на
споменику је била угашена, јер у
граду није било неопходног горива.
Сарајево је данас туристички град.
Препун је посетилаца из разних кра
јева света, који су му се попут нас
дивили и трудили се да забележе
камером пределе, грађевине, те
сваки тренутак за памћење. Моје
симпатије су побрали Британци, који
су неспретно седели на хоклицама и
с малим прстом повијеним ка горе,
испијали су домаћу кафу из филџа
на. Црна домаћа кафа, наспрам пит
ког чаја у подне... Нисам могла, а да
не размишљам о томе, шта ли за
Британце представља Сарајево, али
и читав Балкан...
Наша посета Сарајеву пала је у
време Рамазана. Реч је о деветом
месецу у исламском календару. У
току рамазана исламским верници
ма је забрањено ратовање, а строго
је наређен пост. Имали смо прилику
да присуствујемо проповеди коју је
држао хоџа у Беговој џамији и да
видимо многобројне вернике који су
пажљиво и с поштовањем слушали
хоџине речи. У Сарајеву, за време
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рамазана, у кафићима и ресторани
ма се не послужује алкохол.
Посебну пажњу је привукао сара
јевски симбол, Сахат-кула Гази
Хусрев бегове џамије. Подсећања
ради, једна од култних сцена филма
Валтер брани Сарајево снимљена
је управо код Сахат-куле. Неизо
ставно је невести неколико речи о
знаменитој Башчаршији, савршено
очуваном трговачком делу Сарајева,
историјском и културном центру гра
да, који је с разлогом средишња
атракција Сарајева. Путописац
Евлија Челебија је 1660. године
написао „У чаршији има у свему
хиљаду и осамдесет дућана који су
узор љепоте. Сама чаршија је веома
привлачна и изграђена по плану“.
Склопила сам очи и покушала сам
да визуализујем стару Башчаршију.
Јасно сам видела старе трговце,
кујунџије, ћурчије, дунђере, пекаре,
терзије, самарџије, коваче, калајџи
је, пушкаре, ножаре, браваре, све
ћаре, сапунџије, бербере. Освестио
ме је мирис ћевапа, који се мешао
са интензивним мирисом наргиле,
која је доступна немало у сваком
кафићу. Мирису који је допирао из
многобројних сарајевских ћевабчи
ница, нисмо успели да одолимо.

Према препоруци, посетили смо Жељину
ћевабџиницу. Ћевапи и хрскава лепиња се топе
у устима, кајмак и јогурт такође имају своје
чари, те могу да посведочим да су приче о савр
шености сарајевских ћевапа, доиста истините

Према препоруци, посетили смо
Жељину ћевабџиницу. Ћевапи и
хрскава лепиња се топе у устима,
кајмак и јогурт такође имају своје
чари, те могу да посведочим да су
приче о савршености сарајевских
ћевапа, доиста истините. У посла
стичарници Цариград смо се засла
дили баклавом и рахатлокумом. На
сваком кораку смо имали прилику да
се уверимо у добро познато госто
примство и широкогрудост Сарајли
ја.
У сумрак смо напустили „огњиште
ратова и цвет међу градовима“ и
упутили се ка Палама. Последње
вечери проведене у Босни, сумира
ли смо утиске и дошли смо до
закључка да ћемо је засигурно поно
во посетити. Уживајући у величан
ственој, нетакнутој природи, са тера
се смо посматрали свице, који су
креир
 али сјајни, бисерни, тепих. Док
је небо украшено звездама обасја
вало зимзелено дрвеће, присећали
смо се добро познатих стихова
Бранка Ћопића:
„Босна је земља препуна чари,
Трепета шума и бљеска воде,
Брда јој ките градови стари,
Надњима сињи облаци броде.
Чини се, то је зачаран крај
Кроз који вилу прогони змај.
Дубоке горе свечано ћуте
У мирној сјенци без људског зова,
Ту медо тапа низ тајне путе,
А обноћ хуче премудра сова.
На пропланцима, све ти се чини,
Играју виле на мјесечини...“
Др Снежана Булат
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Са једног од наступа

ФИРМА КРСТИЋ НА РЕДОВНОЈ ЛИНИЈИ КА СРЕМУ

Ко то тамо пева?

Спајамо прву,
другу и трећу
смену. Радно
и парадно.
Мало спавамо,
а батерије смо
увек пунили
кроз рад.
Одспавамо сат,
два и идемо
даље. То су лепи
послови који
испуњавају
човека кроз лепу
комуникацију са
људима, каже
Драган Крстић

Т

радиција акустичних
свирки у задње време
постала је веома попу
ларна и код нас, у Срему.
Суботње вечери у Руми и
Сремској Митровици све
чешће су употпуњене звуци
ма акустичне гитаре у локал
ним пабовима. Тако су наши
суграђани, поред бројних
локалних и извођача из дру
гих градова, редовно у при
лици да слушају и, по
мишљењима многих, најбо
љи акустични дуо из Новог
Сада – Буразерс.
Драган и Душан Крстић,
рођена браћа пореклом из
Ирига, живе и стварају у
Новом Саду. Љубитељи
суботњег провода често их
могу срести у митровачкој
Каф етерији и румском
Долина паб-у, а раноранио
ци сигурно памте њихова
лица са ТВ екрана уколико
гледају јутарњи програм
Радио Телевизије Војводи
не.
Музиком се баве од малих
ногу, како кажу, рођени су са
гитаром у рукама.

– Почели смо да свирамо
са девет и десет година, у
Музичкој школи „Јосип Сла
венски“ у Новом Саду, а
онда смо се преоријентиса
ли на рокенрол који смо
више волели да свирамо,
негде у средњој школи, да
бисмо 2006. почели са
првом свирком. Од тада сви
рамо по Новом Саду и по
Војводини – рекао је Драган,
док његов млађи брат Душан
додаје:
– Иначе смо рођени са
гитаром у рукама. Од првог
уздаха, од момента када
смо отворили очи смо имали
гитару у кући, тако да је то
просто било предодређено.
Драган, који је годину дана
старији, је добио гитару за
први рођендан и сматра да
се жеља њихових родитеља
да се баве музиком оствари
ла. Како каже, мајка им је
својевремено свирала ман
долину, а отац је певао у
бенду, али никако нису били
активни по том питању као
њих двојица.
Њихов репертоар прилич

но је широк, свирају скоро
све жанрове, мада им рокен
рол највише одговара, а
поред обрада домаћих и
страних хитова баве се и
писањем и компоновањем
песама.
– Стално пишемо нешто
ново, још од 2004. или 2005.
године. И пишемо и компо
нујемо. Пишемо обојица, а
углавном радимо одвојено.
Свако има своје песме, али
их зајендо уобличавамо и
свирамо. Прво пробамо ова
ко, на две акустичне гитаре,
после са бендом, правимо
аранжмане, договарамо се
како ће да звучи, а на крају
снимимо или не снимимо
него свирамо само на свир
кама. На почетку смо ради
ли само поп или рок, а после
смо се ширили на старо
градске песме, народне,
реп, а ко зна, можда буде и
неког блуза за инострано
тржиште – кроз смех говоре
у глас.
Како кажу, 2011. су са про
грамом Work and Travel били
у Америци, па су и тамо
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имали око тридесетак свир
ки, а ван земље још су сви
рали у Хрватској, Аустрији и
Чешкој.
– Дуго смо желели да
дођемо и овде у Срем. Прва
свирка је била пре три годи
не, и то баш овде у Кафе
терији. Рецимо да смо кон
стантни ту бар једном
месечно. Знаш како, Војво
ђани су мирни, спорији, а
овде је другачије. Сремци
су најлуђи од свих Војвођа
на и мислим да је у целој
Србији овде највеселије –
каже Драган, док Душан
додаје:
– Овде је стварно посебна
енергија. Није само зато што
смо пореклом одавде... Ми
смо пола Сремци, пола
Шумадинци. Иначе смо у
Сремској Каменици рођени
и одрасли, а неколико коле
на уназад смо пореклом из
Ирига, са ћалетове стране.
Од малих ногу смо одраста
ли уз гитару и тамбуре са
једне стране, са друге стра
не хармоник а и фрула,
пошто је ујак свирао хармо
нику, тако да смо покупили
много тога са свих страна.
Обојица су студирали и
завршили Инжењерство и
менаџмент медија, и, како
кажу, нису планирали да се
директно баве новинар
ством него организацијом у

области медија и продукци
јом.
– Дошли смо на Радио
Телевизију Војводине 2012.
године, на студентску прак
су, пошто смо тада били на
мастер студијама. После
праксе смо имали кратку
паузу, онда смо почели да
радимо као организатори, а
после тога смо урадили и
свој први интервју са стран
цима – Америк анцима –
рекао је Душан, који је зајед
но са Драганом водио еми
сију Све странци где су
урадили интервјуе и са мно
го познатих личности попут
Роба Стјуарта и Рудолфа
ван Вина и додао:
– Први интервју смо ради
ли на смак света, 21.12.2012.
Преживели смо и то, и није
било толико страшно, а
после тога се наређало
доста тога. Радили смо и као
новинари и као уредници.
Били смо укључени у све
емисије које су биле у окви
ру забавног програма.
Данас су обојица више
везани за информативни
програм, а како кажу, и по
том питању су повезани са
Сремом, јер су константно у
контакту са локалним допи
сницима. Музику и новинар
ство успешно комбинују и
оба ова посла их испуњава
ју.
– Спајамо прву, другу и
трећу смену. Радно и парад
но. Мало спавамо, а батери
је смо увек пунили кроз рад.
Одспавамо сат, два и идемо
даље. То су лепи послови
који испуњавају човека кроз
лепу комуникацију са људи
ма. На пример, радећи еми
сију Све странци урадили
смо преко 160 емисија, упо
знали смо људе широм све
та. Како то да не буде ужи
так? Упознаш људе од Азије
до Америке да ти причају
своја искуства, чујеш како
доживљавају твоју земљу...
– каже Драган Крстић.
Због свега овога, како
Душан каже, песма коју су
заволели је Бајагина Моји су
другови, јер су кроз ова два
посла склопили небројено
много пријатељстава за цео
живот. Тако је Фирма Крстић
постала вољена и овде, у
Срему, и готово да нема
оног ко неће уживати како у
њиховој музици и позитивној
атмосфери коју са собом
носе, тако и у ТВ програму
који неуморно припремају за
своје гледаоце.
Немања Милошевић

31

НАЈАВА

Пети Шекспир фестивал
Пети Шекспир фестивал
отвориће 28. јуна у 20 часова у
Српском народном позоришту
у Новом Саду представа Тит
Андроник, у извођењу Загре
бачког казалишта младих и
режији Игора Вука Торбице.
Представа је премијерно изве
дена у марту ове године. Орга
низатори „Итака арт центар“ из
Инђије истичу да је продаја
улазница за представу Тит

Андроник почела 4. јуна на
благајни Српског народног
позоришта и свим продајним
местима Евентима. Цена ула
зница до 11. јуна, износи 500
динара. Од 12. јуна редовна
цена улазнице износиће 700
динара. Покровитељи Петог
Шекспир фестивала су Покра
јинска влада, Општина Инђија,
Минис тарс тво
култ ур е
и
информисања.

МИТРОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

Водени записи

У галерији „Лазар Возаревић“
отворена је у уторак 29. маја
2018. изложба Арт-3, која је
представила три аутора Мили
цу Антонијевић из Крагујевца,
Љиљану Карланд Малбашић из
Сремске Митровице и Алексан
дара М. Лукића из Суботице.
Изложба под називом „Воде
ни записи“ бави се темом воде
којој прилази са различитих
аспеката. Било да је предста
вљена, као океанско простран
ство у коме човек трага за пра
постојбином бића, било да је
представљена као миграциона
река или пак, у облику стакле
них скулптура, које бележе воде
не токове и „меморију воде“, ови
водени записи сведоче дубоку
повезаност воде, као супери
орне супстанце и човека, кроз
целокупно његово постојање.

Разноликост техника, као
што су графичка техника висо
ке штампе (Милица Антони
јевић), у радовима из циклу
са „Аqua permanens“, цртеж
пером и наношње пигмента на
кинеском папиру у некој врсти
мешања „евро-азијског“стила
рада (Љиљана Карланд Мал
башић) у циклусима „Тесни
пролази“ и „Човек и његова сен
ка“, као и у техници витража,
фузионисаног и рециклираног
стакла (Александар Лукић) у
циклусима „Меморија воде“,
„Прозори“,
„Метаморфозе“,
„Игра стаклених перли“ и „Стру
не“, нуди специфичан дожи
вљај тема, којима су се аутори
свако на свој начин позабави
ли.
Изложба Арт-3 „Водени запи
си“ ће бити отворена до15. јуна.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА
Филмски програм
Мала дворана у 19 и 21 сат
4 - 6. Цврле, никад не летиш
сам, филм за децу (у 19 часо
ва)
Фантастична жена (у 21 час)
7-13. Црни лептир
14- 20. Изван граница реално
сти
21-27. Три секунде за вечност
28 - 4.7. Плеши како мама каже
Филмови у 2д и 3д пројекци
јама - велика дворана
Субота, 16.јун

Чаробни принц у 16 часова
Solo: A Star Wars Story у 18
часова
Solo: A Star Wars Story у 20.30
часова
Недеља, 17.јун
Чаробни принц у 16 часова
Solo: A Star Wars Story у 18
часова
Парк из доба јуре У 20.30 часо
ва
Четвртак, 21. јун
Литургија, документарни филм
Велики хол у 20 часова
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Кућа у улици липа

Г

рад Сремска Митровица се, као
ретко која урбана целина може
похвал ит и
двом ил ен ијс ким
наслеђем видљивим, још увек на
његовим улицама. Град, који је никао
на темељима древног Сирмијума,
показује живе трагове његовог посто
јања у сачуваним путним трасама,
које су зацртали још антички неима
ри. Нису их, много касније изменили
ни аустроуг арски инжењери, градећи
своје путеве, улице и тргове на истим
оним местима, која су постојала од
давнина. Такву судбину дели и једна
од најзначајнијих митровачких сао
браћајница, улица Краља Петра
Првог, која се са Фрушкогорском
налази на истој траси, траси римског
пута за Баноштор (у римско доба
важно место Бононија). Овај путни
правац повезивао је римску престони
цу са северним местима провинције
Панонија, чији је центар била. Упоре
до са овим путем ишао је и стари
римски водовод или аквадукт из 2.
века, чији остаци су се могли видети

Град се
незаустављиво
мења и шири. Једна
од тих тековина је
кућа са изванредно
очуваном
архитектонском
пластичном
декорацијом старом
више од једног века,
која показује
градитељско умеће
ондашњих неимара,
али и квалитет
материјала, којима
ни вишедеценијске
атмосферске промене
нису одузеле ништа
од првобитне лепоте

Пише:
Марија Вукајловић

приликом недавних радова на рекон
струкцији улице.
У поменутој улици старој, колико и
сам град налази се кућа, грађена
1903. године, како још увек стоји озна
чено изнад улазне капије. Мада је
основна структура грађевине у духу
класичних схема у декоративној раз
ради је присутан слободнији приступ
у комбиновању елемената класици
стичког порекла. Архитектонско обли
ковање одликује плошна декорација у
виду стилизованих канелираних
пиластара, који носе богати архитрав
ни фриз. У поткровном венцу се нала
зе украсне, ажуриране решетке са
мотивима глава анђела, мотиви прео
стали из романтичарске епохе. Про
чеље сачињено од украсне фасадне
цигле је нарочито често било у упо
треби у првој деценији 20. века под
стилским утицајем сецесије. Мешање
стилских елемената и слобода компо
новања били су особени за архитек
туру на прелазу векова, као последи
ца присутности мајстора градитеља
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различитих генерација, што је допри
нело великој архитектонској разноли
кости, али и сам дух еклектицизма,
који је нарочито у то време био засту
пљен.
Чеони натпис, сачуван изнад ула
зне капије јасно говори о години град
ње, али остаје непознато ко је градио
ову јединствену грађанску кућу. Дуго
је припадала породици Искрић у
чијем власништву је била до 1970.
године када је кућу купио Војислав
Анђелић из Манђелоса. Како је Нико
ла Искрић био војно лице и живео у
Загребу, кућа је пре продаје или била
празна или издавана станарима.
Према сећању потомака Анђелићи су
се доселили из Бачке у Манђелос.
Љубомир је са Милицом имао три
сина Живана, Стојана и Војислава и
четири ћерке. По занимању је био
ковач, пре рата је радио за манастир
Шишатовац, поправљао је све, што је
било потребно од звона до машина.
Како је умро млад о породици је
наставио да се брине најстарији син
Живан. У незавидној ситуацији у којој
се нашао после смрти оца, Живан
одлучује да се бави трговином. Пре
селио се у Београд, трговао је живи
ном, коју је набављао у родном Ман
ђелосу и пласирао је на велеградском
тржишту. Пословање је одлично кре
нуло, па је Живан за период од десе
так година успео, не само да збрине
многобројну породицу, већ и да стек
не одређени иметак. Најважније му је
било да купује земљу, а направио је и
салаш у свом родном крају. Ратне и
поратне године донеле су нове нево
ље. Живан је, као глава породице
1942. године настрадао, а после рата
породици је одузета земља и салаш.
Салаш је доживео судбину многих
одузетих салаша, заоран је у процесу
комасације земљишта. На месту
некадашњег салаша данас се прости
ру њиве и један горди багрем, неумит
но пркоси времену, као немо сведо
чанство, бележи место, где је некад
постојала економија.
После рата браћа Стојан и Војислав
долазе у Митровицу и купују кућу у
Старом шору. Војислав заснива поро
дицу 1956. године и одвоја се из
заједничког домаћинства купивши
другу кућу у истој улици. Као месар,
кратко време је имао своју месницу, а
радни век је провео на Митросу. Син
Стеван је као економиста петнаест
година радио у Матрозу, пре него
што је, као технолошки вишак одлу
чио да се опроба у приватном послу.
Избија локал у кући и отвора папир
ницу 1991. године, под називом Сло
во, која више од две и по деценије
успешно послује. У радњи за канце
ларијски, школски, али и дидактички
програм за децу ради и супруга Јеле
на. За отварање радње у ужем центру
града били су прописани одређени
услови од стране грдског Завода за
заштиту споменика културе. Излог је
морао да буде израђен од природног
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материјала, па је дрвенарију према
нацрту власника израдио столар Све
тозар Докић. Ненаметљивим и склад
ним дизајном излог се уклопио у
архитектуру старе куће са почетка
прошлог века.
После седмомесечних радова на
реконструкцији улица ће 2009. године
добити нови и савременији изглед.
Радови су текли сегментно, смењива
ли су се извођачи, који су након завр
шених радова препуштали деонице
другим извођачима, у постављању
потребних инсталација и канализаци
оне мреже, а у завршној фази асфал
тирању коловоза, уређењу паркинг
простора и поплочавању тротоара.
Приликом реконструкције водило се
рачуна о обезбеђивању археолошких
налаза и очувању оних елемената по
којима је улица препознатљива, сачу
ван је дрворед, а засађена су и 43
нова стабла липа. Улица добија још
један назив улица липа.
Град царева и римски администра
тивни центар биће и ранохришћанско
епископско седиште, али и град муче
ника. На централном платоу, где се и
данас налази главни градски трг био
је некадашњи римски форум, а неда
леко од њега налазио се храм, чији
остаци су пронађени 1978. године
приликом радова на изградњи стам
бене зграде. На самом почетку улице
у склопу великог комплекса античких
грађевина пронађена је тробродна
базилика посвећена свецу мученику
св. Димитрију, по коме је и град у
средњем веку добио ново име. Рано
хришћанска црква припада хелени
стичком   типу сакралних објеката, а
базилика представља један од ретких
споменика монументалне архитекту
ре из времена економског опадања
римског царства. Према писаним
изворима градио ју је префект илир
ски Леонтије у периоду између 427. и
441. године, пошто је прво саградио
цркву светог Димитрија у Солуну.
Црква је преживела многе варварске
најезде и похаре, али је била у упо
треби, како се верује све до доласка
Турака на ове просторе, кад је спаље
на и порушена, служећи сво време
као прототип за градњу домаћих хри
шћанских цркава у току свог хиљаду
годишњег трајања.
Откриће овог археолошког локали
тета је сведочанство још једног важног
сегмента у историјату града, оличеног
у откривању места, где је настајало
име града. Град се незаустављиво
мења и шири. Једна од тих тековина
је кућа са изванредно очуваном архи
тектонском пластичном декорацијом
старом више од једног века, која пока
зује градитељско умеће ондашњих
неимара, али и квалитет материјала,
којима ни вишедеценијске атмосфер
ске промене нису одузеле ништа од
првобитне лепоте.
У наредном броју:
Кућа Вујашковић
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VREMEPLOV
6. јун
1944. Савезничке снаге у Дру
гом светском рату искрцале се у
Нормандији у највећем десанту
у историји, названом „Дан Д“.
1949. Објављена књига Џорџа
Орвела „1984“, визија света
којим влада Велики Брат.
7. Јун
1861. У америчком граду Њу
Орлеансу изведена прва пред
става стриптиза.
1971. Совјетски васионски брод
„Сојуз II“ спојио се у земљиној
орбити са свемирском станицом
„Саљут“.
1981. Израелски авиони разори
ли ирачки нуклеарни реактор
„Осирак“ близу Багдада.
8. јун
1942. Јапанске подморнице у
Другом светском рату бомбардо
вале највећи аустралијски град
Сиднеј.
1986. Упркос оптужбама да је
као нацистички официр у Дру
гом светском рату одговоран за
злочине у Југославији и Грчкој,
бивши генерални секретар УН
Курт Валдхајм изабран за пред
седника Аустрије. Бојкотовао га
готово цео свет.
9. јун
68. Римски цар Нерон извршио
самоубиство пошто га је Сенат
прогласио непријатељем наро
да и осудио на смрт.
1898. Потписан споразум којим
је Кина Великој Британији Хонг
Конг уступила на 99 година.
10. јун
1610. Први холандски досеље
ници искрцали се на острво
Менхетн, сада централни део
Њујорк а. Холанђани 1626. за
неколико бала тканине и јефти
ну бижутерију од Индијанаца
откупили острво и на његовом
јужном делу подигли насеље
Нови Амстердам.
1793. У Паризу отворен први
јавни зоолошки врт.
1990. На првим вишестраначким
парламентарним изборима у
Чехословачкој од 1946. победио
Грађански форум, који је осно
вао књижевник Вацлав Хавел.
11. јун
1955. На аутомобилској трци „24
сата Ле Мана“ погинуло 80 и
повређено више од 100 људи
после судара три аутомобила и
њиховог улетања у гледалиште.
1979. Умро амерички филмски
глумац Џон Вејн, звезда
вестерн-филмова.
12. јун.
1929. Рођена Ана Франк, аутор
дневника о страдању Јевреја у
окупираном Амстердаму у Дру
гом светском рату, који је писала
у тајном скровишту. Убијена је у
марту 1945. у нацистичком лого
ру Берген-Белзен. Од породице
Франк рат је преживео једино
Анин отац.
1936. На Малом Калемегдану у
Беог раду отворен Зоолошки врт,
у којем је до 1941. сакупљено
око 1.200 животиња.
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HOROSKOP
ОВАН:
Корис тите
строге критеријуме
како бисте максимал
но заштитили своје
интересе у пословно – финансиј
ским преговорима. Не треба да
се понашате сувише строго пре
ма особи која има добру намеру,
али не успева да вам предочи
све што бисте желели да чујете
или видите. У одабраном дру
штву и уз нечије емотивне под
стицаје, свет око изгледа много
лепше.

ВАГА:
Прав илн а
информисаност пружа
шире могућности за
добар избор и послов
ну афирмацију. Ваши сарадници
имају добре идеје, стога обратите
пажњу на све корисне информа
ције које гарантују боље пословне
резултате или материјалну сигур
ност. Могуће је да сте нехотично
повредили нечија осећања, глас
савести вас подсећа на искрено
извињ ењ е.
Покаж ите
знак е
пажње и искрену приврженост.

БИК: У пословном
дијалогу постоје ства
ри које не треба да
чините у афекту или
на основу првог импулса. Неко од
сарадник а пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену о
укупним резултатима. Сарадња је
нужна за даљу афирмацију, али
не по сваку цену. Уместо да непо
требно моралишете и придикујете
за различите ситуације, потруди
те се да улепшате нечије распо
ложење.

ШКОРПИЈА: Уколико
немате довољно инте
ресовања да се посве
тите неким заморним
темама, будите искрени и немојте
давати званична обећања. Недо
стаје вам јача конкуренција или
самопоуздање да преузмете одго
ворност пред сарадницима. Са
друге стране претерана доза хра
брости или емотивне самовоље,
може да искомпликује заједнички
живот и однос са блиском особом.

БЛИЗАНЦИ: Понекад
све постаје релативно
и подложно изненад
ним променама, стога
немојте доносити закључак без
консултације са блиским сарадни
цима. Избегавајте варијанту све
или ништа и различите изазове
који могу да вас оштете. У сусрету
са вољеном особом употребите
неки опробани рецепт, који води
ка новом емотивном и страсном
зближавању.

СТРЕЛАЦ: Без обзира
на вашу интелектуал
ну сналажљивост и
ефик асност, постоје
ствари које се не уклапају у вашу
пословну процену. Када ствари не
иду у жељеном правцу губите
мотивацију, а нечија критик а
доноси супротан ефекат. У емо
тивно смислу бринете без правог
разлога, вољена особа тренутно
не жели да вам поверава своје
мисли.

РАК: Понекад треба
употребити познато
шаховс ко
прав ил о
такнуто – макнуто.
Сарадници очекују да делујете
довољно сналажљиво у различи
тим ситуац
 ијама и прилик ама.
Важно је да рангирате пословне
договоре по степену важности и
исплативости. Пажљивије анали
зирајте вољену особу како бисте
открили нове детаље, који могу
да испуне заједничка очекивања.

ЈАРАЦ: Ако прекрши
те основна пословна
прав ил а,
постоји
могућност да вам се
припише већи део кривице него
што то заслужујете. Боље је да
своје обавезе завршите на рутин
ски начин, него да их одлажете.
Покажите да поседујете смисао
за практична решења. Потребна
вам је добра воља и велико стр
пљење да се уздржите у неким
реакцијама пред вољеном осо
бом.

ЛАВ: Имате добру
намеру, али постоје
изненадне околности
које вас спутавају да
остварите своје пословне плано
ве. Боље је да се зауставите у
неком критичном тренутку када
ситуација почиње да се комплику
је, него да ризикујете у пословним
преговорима. Ако вам је заиста
стало до љубавног помирења,
пружите нову прилику свом парт
неру.

ВОДОЛИЈА: Заинте
ресовани сте за неке
савремене идеје и
покушавате да се рас
теретите од напорних обвеза.
Пажљиво анализирајте своје
сараднике, неко вам даје добар
пример о успешном пословању.
Прихватите користан савет. Прати
вас емотивно затишје, утонули
сте у свој свет идеја и ишчекујете
промене или да неко у вама
покрене снажне импулсе.

ДЕВИЦА: Налазите
се пред новом послов
ном дилемом и потре
бан вам је нечији
добар савет, не треба да преце
њујете своје могућности. Стало
вам је да одржите ниво успешне
сарадње, али не дозволите да вас
неко спутава или морално уцењу
је. Понекад ваш љубавни живот
није довољно интересантан и
узбудљив колико бисте то желе
ли.

РИБЕ: Тешко вам је
да се организујете
када вас сарадници
непрекидно ометају са
различитим захтевима. Стал о
вам је да остварите сагласност
око заједничких интереса, али
пословна ситуација се компликује
мимо ваше воље. Партнер често
поставља питања која у вама под
стиче нелагодност или лош пред
осећај. Сувише стрепите од нечи
је реакције, опустите се.

Crkveni
kalendar
Среда, 6. јун ( 24. мај)
Преподобни Симеон Дивного
рац
Четвртак, 7. јун ( 25. мај)
Треће обретање главе Светог
Јована Крститеља
Петак, 8. јун ( 26. мај)
Свети апостоли Карп и Алфеј
Субота, 9. јун ( 27. мај)
Свети свештеномученик Тера
понт
Недеља, 10. јун ( 28. мај)
Преподобни Никита Исповед
ник
Понедељак, 11. јун ( 29. мај)
Мученица Теодосија Тирска
Уторак, 12. јун ( 30. мај)
Преподобни Исакије Далматски

Брза торта
са вишњама
Састојци: 2 пудинга од ваниле,
8 кашика шећера, 1 кашика густи
на, 1 ванилин шећер, 1 л млека,
100 г маргарина, 500 г млевеног
кекса, 300 г очишћених вишања,
300 мл сока од вишања.

Припрема: Скувајте пудинг по
стандардној процедури са 8 каши
ка шећера, само додајте кашику
густина и ванилин шећер. Остави
те га да се прохлади па га миксе
ром сједините са маргарином који
је стајао на собној температури.
Вишње оцедите и сачувајте сок,
ако не буде довољно додајте неки
други сок од црвеног воћа да буде
300 мл. Млевени кекс, било који
промешајте са соком и направите
кору. Вишње умешајте у пудинг и
распоредите фил по кори од кек
са. Оставите да се хлади у фри
жидеру пар сати и украсите шла
гом и вишњама по жељи.

• У мојој кући тајна вече
ра. Једемо крадом једни
од других.
• Ми се никога не плаши
мо јер немамо где да се
сакријемо.
• У нашој се кући одувек
знало ко је мушко, а ко
женско. Без обзира на
пол.
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Финале квиза
У среду, 30. маја, у организацији Туристичке
организације Града Сремска Митровица, Устано
ве за неговање културе „Срем“ и Завода за
заштиту споменика културе, а у Библиотеци
„Глигорије Возаровић“ одржано је финале квиза
„Сирмијум – царски град“. Квиз се састојао од
више игара, игра знања, рецитовање, литерарни
рад, ликовни рад и игре спретности. У екипном
такмичењу, игри знања, прво место освојила је
ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“, друго место
ОШ „Јован Поповић“, а треће место добила је
ОШ „Јован Јовановић Змај“. У надметању, најбо
љи литерарни рад, прво место добио је Огњен
Мишура из ОШ „Добросав Радосављевић
Народ“, Мачванска Митровица, друго место
Бранкица Савић из ОШ „Трива Витасовић Лебар
ник“, Лаћарак, а треће место освојио је Стефан
Хаџић из ОШ „Слободан Бајић Паја“ Манђелос.
Најбоља у рецитовању била је Ана Ковиљац
из ОШ „Јован Поповић“, друго место припало је
Иви Тењи из ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ ,
а треће место Лани Станковић из ОШ „Свети
Сава“. Прво место за најбољи ликовни рад,
освојила је Исидора Николић из ОШ „Трива Вита
совић Лебарник“, Лаћарак, друго место добио је
Андреј Чекеринац из ОШ „Свети Сава“, а треће
место добила је Теодора Стевић из ОШ „Јован
Јовановић Змај“.

СРПСКИ ДОМ

Фестивал женских тајни

У Српском дому у Сремској Митровици, у
петак, 1. јуна, одржан је Фестивал женских тајни.
Програм су водиле наше познате новинарке и
списатељице Сања Маринковић и Весна Дедић.
Фестивал је замишљен као сусрет жена које се
баве различитим пословима из свих области, а
циљ је да се свака учесница осети срећном због
живота који води.
Весна Дедић изјавила је да је циљ ове радио
нице да се уз помоћ стручњака пронађу тактике
којима би жене испратиле тежак дневни ритам
који им намећу многобројне обавезе. Жене на
овај начин добијају подстицај, пажњу, и подршку
да психички истрају у времену у којем су примо
ране да се баве како каријером, тако и својом
породицом. Многе учеснице, у размени својих
искустава, овако спознају начине на који могу да
буду срећне и успешне у животу.
Пред стотинак суграђанки, као овдашње успе
шне жене представиле су се Оливера Јелкић,
адвокат и књижевница, Весна Станковић, дирек
тор у предузећу Храна продукт, као и Душанка
Гавриловић, професор клавира. Манифестацију
је отворила заменица градоначелника Сремске
Митровице Светлана Миловановић.
Н. М.

СА СВИХ СТРАНА
ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

6. JUN 2018.
Пише:
Драгана Попов

Метеоропата

Е

ј, шта кажу за време? Често
чујемо то питање од људи
који нас окружују. Нисам
слушала прогнозу, али моје тело
ми говори да ће бити промене.
Какве? Е, то не знам, али ја сам
метеоропата и увек реагујем на
промену временских услова. Шта
је ово? Савремени начин да сво
је нерасположење, болне зглобо
ве (због година) и још неке тегобе
спакујемо у једну реч тј. објашње
ње метеоропата. Изгледа да смо
сви постали метеоропате. Или
смо то постали временом? Како
време утиче на вас? Метеоропа
те су сензитивна бића која на све
реагују, па тако и на промену вре
мена. Просечан метеоропата је
у петој или шестој деценији, све
га му је доста (кад ће пензија?),
мрзовољан, све га боли, мрзи га
да каже добар дан, гледа у небо
(има ли облака). Ревносно слуша
све временске прогнозе, а посеб
но… шта? Биопрогнозу. Да зна на
шта да сутра обрати пажњу. Коли
ка ће бити влажност ваздуха, да
ли ће га болети давно поломље
на нога, жигање у крстима. И тако
постају једна врста зависника.
Од биопрогнозе. Уколико кажу
да ће временски услови утица
ти и на појаву нерасположења и
несанице будите сигурни да ће се
метеоропата сложити са тим. Ма,
видим ја да сам лоше, не могу ни
да спавам, ни да било шта радим.
Метеоропатија је још мистерио
зна област, кажу да се утицај вре
менских прилика одражава пре
свега на особе које иначе придају
велики значај временским при
ликама и њиховом утицају. Па,
како да не придају кад њихова
чула све то региструју. И то бол
но! О овом проблему говори се
последњих деценија, али о овој
појави знало се и раније. Зами
слите да сте у деветнаестом веку
и кажете да време утиче на ваше
креативне способности и да је
баш то разлог вашег уметничког
стагнирања. Којешта! Али, баш и
није тако. С променом времена,
инспирација би затајила, уметник
као изузетно осетљиво биће није
могао да се искаже. И онда би га
прогласили за лењивца. На кога
временске прилике не утичу?
Према неким истраживањима то
су само изузетно задовољне осо
бе, а такве су заиста ретке. Знате
неку?
Ипак, метеоропате владају све
том. То смо ми који никада нисмо

задовољни временским прили
кама. Ако се наоблачи у Митро
вици, мене већ боли глава, ако
почне киша да пада, синуси ми
се јављају. Нешто као суптилна
видовитост. Верујем да је сва
ко од вас познавао у свом раном
животу неку особу која је предви
ђала време. И наравно да вам је
било смешно или сте на упозоре
ње одмахивали руком. И ја сам
била та. Док се нисам придружи
ла великој заједници метеоропа
та. Ми се најбоље разумемо. И
увек имамо шта да причамо. Како
си? Уби ме ово време. Кад ће се

Ревносно слуша
све временске
прогнозе, а посебно…
шта? Биопрогнозу.
Да зна на шта да
сутра обрати пажњу.
Колика ће бити
влажност ваздуха,
да ли ће га болети
давно поломљена
нога, жигање у
крстима. И тако
постају једна врста
зависника. Од
биопрогнозе. Уколико
кажу да ће временски
услови утицати и
на појаву
нерасположења
и несанице
будите сигурни да ће
се метеоропата
сложити са тим
ово стабилизовати? Излудећу од
ових промена. И тако разговору
никад краја. Не морамо да рас
прављамо о политици, економ
ској ситуац
 ији, једноставно нађе
мо се на истим фреквенцијама. И
онда схватите да нисте сами, и да
је она баба што кад год је забо
ли кук била у праву да ће пасти
киша, и деда који каже да ће бити
промене јер његова реума му
на то указује и нису били само
старци већ и метеоропате. Тако
и ја сад могу бити некоме сигу
ран биометеопрогнозер. Само не
знам на коју квоту да играм.
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ШТАМПАРИЈА

Изградња штампарије

Место на коме је некад била штампарија

У пролеће 1909. године почиње изградња штампарије која је завршена у јесен те
године. План за изградњу направио је зидарски мајстор Андрија Попроцки из Шида,
а зидање је урадио Душан Кекић, са одређеним бројем присталица овог покрета.
Земљиште за градњу штампарије уступио је Ђока Пиваревић бесплатно. Већу коли
чину цигле поклонио је Станко Марковић, власник циглане из Беркасова. Тесарске
радове извели су Млађа Босанчић и Чеда Пуркаћ из Шида. Многи сељаци, чланови и
симпатизери странке су помагали у превозу материјала

П

очетком двадесетог века за
време ширења Социјалистич
ког покрета у Срему закључено
је да је за рад потребна и штампари
ја и она би била власништво људи из
овог покрета. Штампале би се књи
ге, брошуре и на тај начин јачао би
и развијао се рад Социјалдемократ
ске странке. После избора Витомира
Кораћа 1908. године за посланика у
Сабор Хрватске, Славоније и Далма
ције у Загребу, покрет је почео нагло
да јача. По повратку у Шид Витомир
Кораћ у договору са својим другови
ма упутио је писмо свим земљорад
ничким задругама и другим органи
зацијама које су симпатисале овај
покрет да помогну оснивање штам
парије. Била су потребна велика
финансијска средства, па је предло
жено да се на основу зајма (акција)
земљорадника и осталих присталица
прикупе средства за градњу штампа
рије. Кораћ је предложио да се упи
ше најмање 1000 задружних удела.
Износ сваког дела је 25 круна. У про
леће 1909. године почиње изградња
штампарије која је завршена у јесен
те године. План за изградњу напра
вио је зидарски мајстор Андрија
Попроцки из Шида, а зидање је ура
дио Душан Кекић, са одређеним бро
јем присталица овог покрета. Земљи
ште за градњу штампарије уступио

је Ђока Пиваревић бесплатно. Већу
количину цигле поклонио је Станко
Марковић, власник циглане из Бер
касова. Тесарске радове извели су
Млађа Босанчић и Чеда Пуркаћ из
Шида. Многи сељаци, чланови и сим
патизери странке су помагали у пре
возу материјала. Потребан намештај
и опрема су допремљени из Будим
пеште и Загреба. Штампарија је поче
ла са радом 24. новембра 1909. годи
не, када је штампан и први број листа
Право народа. Тираж је био 2000 при
мерака. Главни и одговорни уредник
био је Драгутин Букшек. Лист је расту
ран у Шиду, Срему, појединим дело
вима Славоније, Хрватске и северне
Босне. Сем овог листа, штампан је
и пропагандни материјал социјали
стичке странке, разне брошуре, слу
жбени обрасци, као и књиге писаца
социјалиста. Прва штампана књига
је била Умовање здравог разума од
Васе Пелагића, као и књига Мочвара
америчког писца Ентона Синкера. Од
домаћих писаца штампана су дела
Филипа Филиповића, Димитрија Туцо
вића, Витомира Кораћа и Трише Кац
леровића. У Шид је 1910. године иле
гално дошао Недељко Чабриновић,
графички радник из Сарајева, касније
један од атентатора на престолона
следника Аустроугарске монархије
Фрању Фердинанда у Сарајеву (1914.

године) У штампарији је радио годину
дана , а становао је код Лазара Ђор
ђевића тадашњег машинисте у штам
парији. Ова штампарија је била прва
на овим просторима која није била
у рукама капиталиста већ у власни
штву социјалистичке партије и радни
ка. Својим новинама и брошурама се
борила за право радника, политичке
слободе, боље услове рада, осмо
часовно радно време, здравстве
ну заштиту и пензијско осигурање.
Поједини бројеви листа Право наро
да од 1909. до 1914. године су били
више пута забрањивани, а поједини
чланци цензурисани. Током Првог
светског рата штампарија није ради
ла. Са радом почиње 1920. године,
односно пун замах достиже следеће
године када се поново штампа лист
Право народа. Лист је излазио једном
недељно и то четвртком. Наредних
година лист се штампа у Београду,
а 1926. године донета је одлука да
се штампарија прода. Купци су били
Миленко и Душан Бабић. Једно време
овде је штампан и лист Рад гласило
окружног одбора Радикалне странке
за Срем. Почиње Други светски рат
и власник штампарије напушта Шид
Преузимају је власти новоформиране
Независне државе Хрватске. По завр
шетку рата 1948. године штампарија
је национализована.
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ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМСКА
ЛИГА

Бачка Топола: ТСЦ – Темнић
7:0; Ужице: Слобода – Раднич
ки (П) 0:3; Инђија: Инђија –
Пролетер 1:1; Земун: Телеоп
тик – Бежанија 0:0; Крагујевац:
Раднички (К) – Динамо 0:3;
Нови Пазар: Нови Пазар –
Будућност 2:2; Београд: Синђе
лић – Металац 2:1; Јагодина:
Јагодина – ЧСК Пивара 3:2.

Пригревица: Братство 1946
– Црвена Звезда 5:0; Панчево:
Динамо 1945 – Младост (БЈ)
3:0; Бечеј: Бечеј 1918 – Борац
4:1; Кула: Оџаци – Раднички
(НП) 1:0; Беочин: Цемент –
Раднички (Ш) 0:0; Нови Банов
ци: Омладинац – Дунав 2:3;
Зрењанин: Раднички (З) –
Железничар 1:1; Суботиц а:
Бачка 1901 – Раднички (СМ)
4:2.

Дивош: Хајдук (Д) – Слога
(Е) 1:1; Нови Сад: Индекс –
Борац (НС) 0:3; Шајкаш: Борац
(Ш) – Сремац 1:1; Лаћарак:
ЛСК – Слога (Т) 3:3; Каћ: Југо
вић – Купиново 5:2; Чуруг: Хај
дук (Ч) – Јединство 2:0; Беле
гиш: Подунавац – Хајдук (Б)
4:3; Нови Сад: Славија – Кабел
0:3.

Мартинци: Борац (М) –
Железничар 5:0; Хртковци:
Хртковци – Љуково 0:3; Ада
шевци: Граничар 1923 –Парти
зан 1:5; Кленак: Борац (К) –
Словен 2:3; Попинци: Напре
дак – Подриње 1:2; Рума: Први
Мај – Будућност 7:1; Доњи
Товарник: Слобода – Јадран
3:5; Путинци: ПСК – Рудар 1:4.

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

01. Подриње
02. Слобода
03. Први Мај
04. Железни.
05. Партизан
06. Борац (К)
07. Граничар
08. Рудар
09. ПСК
10. Будућност
11. Јадран
12. Борац (М)
13. Словен
14. Напредак
15. Љуково
16. Хртковци

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

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
20
17
15
12
13
11
10
9
9
10
9
8
6
4
3

5
3
6
9
9
6
11
10
13
11
6
7
7
8
10
7

5
7
7
6
9
11
8
10
8
10
14
14
15
16
16
20

63:25
47:24
41:21
50:21
30:25
31:32
35:32
39:32
28:33
33:33
32:39
22:36
28:37
24:47
30:53
16:59

65
63
57
54
45
45
44
40
40
38
36
34
31
26
22
10

МОЛ СРЕМ
Манђелос: Фрушкогорац –
Митрос 3:1; Кузмин: Граничар
(К) – Хајдук 0:2; Чалма: Слога
– Зека Буљубаша 3:0; Жарко
вац: Напредак – Доњи Срем
2015 2:1; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Фрушка Гора
3:2; Обреж: Граничар (О) –
Слобода 4:1; Бикић До: Бикић
Дол – Младост 5:0; Нови Кар
ловци: Полет – Брестач 5:2.
01. Полет
02. Напредак
03. Д. Петровци
04. Младост
05. Д. Срем
06. Бикић Дол
07. Гранич. (О)
08. Митрос
09. Фрушког.
10. Ф Гора
11. Хајдук
12. Слога
13. З. Буљуба.
14. Брестач
15. Слобода
16. Граничар (К)

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

18
16
16
15
13
13
14
12
11
11
10
10
8
7
4
2

5
8
7
5
8
6
3
5
6
6
8
4
5
6
2
4

5
4
5
8
7
9
11
11
11
11
10
14
15
15
22
22

74:26
63:16
76:27
51:36
49:31
47:30
40:41
44:42
45:41
42:46
43:35
41:55
37:49
35:70
32:101
18:91

59
56
55
50
47
44
44
41
39
39
36
34
29
27
14
9

Јазак: Цар Урош – Крушедол
0:5; Ириг: Раднички – ЧСК 1:1;
Нови Сланкамен: Дунав – Сло
га (М) 1:3; Крњешевци: Слога
(К) – Борац 2:0; Крчедин: Фру
шкогорац – Планинац 1:1.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
14
10
10
7
7
4
2
2
2

2
2
3
1
8
4
3
7
3
1

1
2
5
7
3
7
11
9
13
15

62:18
49:17
30:29
49:28
33:20
38:26
25:47
22:38
20:59
17:63

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
19
17
17
13
14
13
13
11
12
10
11
10
10
9
3

3
5
2
2
6
3
5
2
6
6
7
4
6
6
4
1

3
6
11
11
11
13
12
15
13
12
13
15
14
14
17
26

81:25
59:20
49:27
48:31
44:39
40:41
49:38
55:54
33:30
44:42
39:53
38:53
37:47
44:61
39:49
15:104

75
62
53
53
45
45
44
41
39
39
37
37
36
36
31
10

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Бингула: ОФК Бингула –
Напред ак 0:3; Батровц и:
Омладинац – ОФК Бачинци 3:0;
Љуба: Јединство (Љ) – Грани
чар 1:4; Кукујевци: Обилић
1993 – Синђелић 6:0; Беркасо
во: Сремац – Ердевик 2017 1:2;
Моровић: Јединство (М) – Јед
нота 1:3.
01. Обилић
02. Ердевик
03. Напредак
04. Синђелић
05. Једнота
06. Сремац
07. ОФК Бачин.
08. Јединство
09. Омладин.
10. Граничар
11. ОФК Бинг.
12. Јединс. (Љ)

47
44
33
31
29
25
15
13
9
7

Краљевци: Јединство (К) –
27.Октобар 6:3; Стејановци:
Борац – Слога 0:4; Нерадин:
Војводина – Младост 4:0; Гра
бовци: Граничар – Јединство
(П) 1:0; Добринци: Сремац –
Фрушкогорац 3:2; Рума: Једин
ство (Ру) –Полет 7:3.
01. Слога
02. Јединс. (Ру)
03. Сремац
04. Јединс. (К)
05. Јединс. (П)
06. Полет
07. Фрушког.
08. Граничар
09. Војводина
10. Борац
11. Младост
12. 27–Октобар

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
19
19
16
13
12
12
11
12
11
12
11
8
7
7
3

6
8
7
11
5
7
4
6
3
5
2
5
5
6
6
6

3
3
4
3
12
11
14
13
15
14
16
14
17
17
17
21

58:27
66:19
66:33
58:25
53:48
40:36
56:50
38:44
33:43
47:54
41:48
42:52
53:87
29:52
36:69
22:51

69
65
64
59
44
43
40
39
39
38
38
38
29
27
27
15

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
22
19
17
14
11
12
12
10
11
12
10
10
10
9
4

3
2
7
5
3
6
3
3
8
4
2
6
5
3
2
4

3
6
4
8
13
13
15
15
12
15
16
14
15
17
19
22

85:20
58:23
77:23
56:29
50:48
50:47
49:58
56:54
41:46
52:54
35:64
37:48
43:54
37:55
32:69
35:101

75
68
64
56
42
39
39
38
38
37
37
36
35
33
29
15

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ

Успех
атлетичара Срема

21 18 1 2 77:19 55
21 16 3 2 47:18 51
21 15 4 2 52:20 49
21 9 5 7 51:43 32
21 9 3 9 41:43 30
21 8 4 9 50:38 28
21 8 4 9 40:37 28
21 8 3 10 36:40 27
21 7 0 14 37:61 21
21 6 3 12 30:58 21
21 3 3 15 20:53 12
21 2 1 18 25:76 7

ОФЛ РУМА – ИРИГ

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

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

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
16
14
14
12
9
9
8
6
5
2
2

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

3
3
5
6
7
7
8
12
13
14
17
18

70:18
54:21
59:25
64:36
49:25
47:35
45:47
41:54
34:54
31:69
18:78
23:73

50
50
44
43
38
32
31
25
20
17
8
7

Златни Михајло Петковић

Током протеклог викенда
у Сремској Митровици одр
жано је првенство Србије
за млађе јуниоре на ком су
атлетичари АК „Срем“ осво
јили четири медаље.
Злато у дисциплини скок
мотком освојио је Михајло
Петковић резултатом 3,20
метра док је у истој дисци
плини код млађих јуниорки
Анђела Ковачић освојила
бронзу.
Треће место у трци на
3000 метара освојио је
Мирко Мауна резултатом
9:04,47 док се медаљом

истог сјаја у дисциплини
бацање кугле (три килогра
ма) окитила Тамара Јова
новић добацивши до 13,10
метра.
Ања Шкорић је освојила
два седма места, у бацању
копља и диска, Наталија
Крстић је у бацању кугле
била девета, Ања Лајић у
скоку у даљ и Душан Петро
вић је у трци на 3000 метра
такође су заузели девету
позицију док пионирка Ксе
нија Зорановић није успе
ла да се пласира у финале
на 100 метра.
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Не гледати у вар
К
ада сам био у војсци,
на једној од зграда где
се нешто реновирало,
стајао је велики натпис: „Не
гледати у вар“. Сећам се да
нам је свима то било сме
шно јер, боже мој, нисмо
имбецили па да нас неко
упозорава на то. Међутим,
када сам мало погледао око
себе и схватио каквих све
живописних ликова има,
схватио сам зашто су то
написали. Било је ту озбиљ
них мајстора који су, на при
мер, седали на чучавац јер
га никад у животу нису виде
ли и користили. Са друге
стране, било је и оних који
су само на чучавац и нави
кли, али зато за својих два
десетак година живота нису
изашли из свог села.

ситуације у којима је ипак
судија тај који по свом уве
рењу мора да донесе одлу
ку (нпр. да ли је прекршај за
жути или црвени картон) и
да није све црно-бело.
Међутим, лично мислим да
та технол огија може да
донесе много више користи
него штете. Узмимо само
пример утакмице Лиге шам
пиона између Реала и
Бајерна прошле године када
се мађарски судија Виктор
Кашаи изуринирао по чита
вој сезони Бајерна и послао
их кући. Поставља се пита
ње, да ли један човек треба
да има моћ да на једном
мечу или једном одлуком
упропасти сав труд неке
екипе који је она уложила у
последњих годину дана да

Поента је прилагодити се.
Прихватити околности које
те окружују. Живимо у доба
када се свет мења великом
брзином а да тога нисмо ни
свесни. Технологија је толи
ко узнапредовала да многи
људи нису у стању или јед
ноставно неће да испрате
промене.
У светлу тога, појавила се
ВАР технологија у фудбалу
која је почела да се приме
њује у појединим такмиче
њима, додуше још увек као
експериментална. Суштина
је да судија, када није сигу
ран у неку одлуку, може да
прегледа видео снимак и да
онда одлучи. Да се разуме
мо, није то ништа ново у
спорту. Снимци се већ уве
лико прегледавају и на
тениским, кошарк ашким и
мечевима америчког фудба
ла.
Међутим, на фудбалским
теренима, ствари стоје
мало другачије и јавност је
подељена. Неки су за, неки
против. Истина је да постоје

би стигла ту где јесте.
У чему је онда проблем?
Не видимо да има проблема
у другим спортовима. Неки
кажу како ће фудбал да
постане пасиван и да ће
бити пуно прекида. Па шта
је ту лоше? Седи, завали се
и уживај. Утакмице америч
ког фудбала трају по три
сата и нико се не буни.
Пусте се неке покривалице,
нека статистика да занимаш
мозак док је пауза и свима
лепо. Имаш времена да
поједеш нешто, да одеш по
пиво а да не падне гол баш
у том тренутку (као што то
обично бива).
И опет се враћамо на
почетак приче. Суштина је
прилагодити се. Људи мора
ју да схвате да им развој
технологије у било ком сми
слу може олакшати живот и
у неким моментима (када је
спорт у питању), спречити
неправду. На крају крајева,
да ли је фудбал као игра
исти сад као и пре 10 или 20
година? 
С. Крсмановић
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KU]E I STANOVI
• Издајем једнособан полунаме
штен стан на првом спрату Насе
ље М. Хуђи, тел. 064/452-17-33
• Издајем собу у Насељу М. Хуђи
за два ученика или ученице, тел.
063/897-62-74
• Издајем једнособан стан у цен
тру Новог Сада, тел. 064/359-9865
• Издајем комплет намештену
гарсоњеру код болнице, тел.
063/849-66-21
• Издајем екстра нов намештен
стан 40 м2 код болнице, паркинг
место, ЦГ, ктв може на краћи и
дужи временски период, може и
као преноћиште, тел. 063/84966-21
• Издајем једноипособни стан
Насеље Војводе Степе први
спрат, централно грејање, одмах
усељив, тел. 069/641-552
• Издајем гарсоњеру у центру С.
Митровице, тел. 063/664-889
• Продајем недовршену викенди
цу 50 м2 на Фрушкој гори изнад
манастира Кувеждин, плац 43
ара, легализована, власник 1/1,
тел. 069/144-45-51
• Продајем двособан стан 55 м2
у М. Митровици са шупом и
металном гаражом у дворишту
или мењам за одговарајућу кућу
на селу, тел. 064/906-58-00
• Продајем салонски стан 133 м2,
у строгом центру Руме, цена по
договору, хитно, власник, тел.
060/538-83-33
• Издајем једнособан намештен
стан близу центра, ЦГ, одмах
усељив, тел. 064/442-04-12
• Издајем мањи намештен двосо
бан стан у центру града слобо
дан од 15. јуна, клима, тел.
069/324-28-79
• Издајем кућу Насеље Бела
Ружа у Лаћарку са помоћним
објектима, тел. 064/508-72-85
• Продајем кућу на добром месту
у Сремској Митровици цена по
договору, тел. 063/665-483
• Купујем гарс оњеру, тел.
064/024-48-26
• Издајем намештену гарсоњеру
у центру, тел. 064/652-26-04
• Издајем кућу 70 м2, грејање на
чврсто гориво, сви пратећи објек
ти, Улица Планинска у Сремској
Митровици, 064/316-90-56
• Издајем ненамештену спратну
кућу Алеја са ЦГ у Сремској
Митровици, тел. 624-636
• Продајем кућу 100 м2 у Срем
ској Митровици, на четири ара
плац, тел. 063/286-827
• Продајем кућу на спрат 120 м2
+ 20 м2 нус просторије, гаража,
печењара, двориште предње и
задње, тел. 060/155-16-53
• Издајем намештену собу са ЦГ
употреба кухиње и купатила у
Насељу М. Хуђи, тел. 061/61079-89
• Издајем једнособан мањи стан
грејање на гас уместо станарине
помоћ у кући, тел. 627-528,
064/263-76-25
• Продајем једнособан стан 38
м2, други спрат, Насеље М. Хуђи,
тел. 672-702, 064/164-58-37

• Издајем гарсоњеру код Хале,
тел. 063/540-717
• Продајем кућу у Руми Главна
60 на плацу од 10 ари и 35 м2
стамбене површине 160 м2, тел.
473-024, 064/494-42-46
• Подајем викендицу на пола
јутра земље, тел. 061/202-73-20
• Издајем нов двособан стан са
ЦГ, први спрат, Насеље Стари
мост, тел. 064/280-97-53
• Продајем у Новом Саду укњи
жен стан код Железничке стани
це – Сајам, тел. 064/221-58-64
• Издајем намештену дворишну
гарсоњеру са грејањем, тел.
063/460-184
• Продајем стан 64 м2 , ЦГ греја
ње, има две каљеве пећи Насе
ље М. Хуђи, тел. 061/324-78-99
• Продајем дворишни стан 54 м2
у Шећер сокаку, може замена за
стан у згради, тел. 069/622-453
• Издајем једнособан намештен
стан са купатилом улаз посебан,
грејање на гас, на услузи веш
машина и машина за сушење
веша, тел. 671-845, 061/155-5110
• Продајем кућу у Хртковцима на
22 ара плаца са свим пратећим
објектима, тел. 064/308-25-13
• Издајем гарсоњеру у насељу у
близини касарне, самцима, тел.
063/852-11-12
• Продајем гарсоњеру 25 м2 са
балконом у Улици Карађорђева
32, цена по договору, тел.
060/162-84-45
• Продајем кућу са баштом у
Мартинцима на главном путу,
тел. 065/470-74-50, Рајко
• Издајем двособан ненамештен
стан са грејањем на трећем
спрату Деканске баште, тел.
063/816-43-53
• Издајем стан на Белој ружи у
Лаћарку, тел. 672-138
• Продајем кућу у Лаћарку 95 м2
са помоћним објектима, веома
повољно или мењам за стан у С.
Митровици, тел. 064/563-92-06
• Продајем викендицу са воћња
ком 23 ара у Манђелосу, тел.
064/431-97-69
• Издајем собе са купатилом у
центру С. Митровици, тел.
064/356-64-16
• Продајем комфорну кућу 250
м2 на 6,5 ари плаца на обали
реке у М. Митровици, добра
локација, тел. 069/609-055
• Издајем једнособан намештен
стан Насеље Никола Тесла, цена
130 евра заједно са режијом,
тел. 066/434-021
• Издајем намештену гарсоњеру
у центру града, тел. 064/652-2604
• Издајем дворишни двособан
полунамештен стан на Белој
ружи у Лаћарку, 90 евра станари
на + режија, тел. 066/434-021
ВОЗИЛА

VOZILA

• Продајем хаварисану РеноТа
лију 2004. годиште, тел. 069/609055
• Продајем рено клио 1,5 2002.
годиште, власник, црни без ула
гања, Кленак, тел. 022/445-471
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Многе велике одлуке
сам донео уз лулу

К

олекционарство је оду
век било заступљено
међу свим генераци
јама. Многи од нас су саку
пљали салвете, беџеве,
маркице, упаљаче, сличице,
и у томе проналазили задо
вољство. Бити колекционар
не зависи од година, него
од жеље и воље да у нешто
што те испуњава свакоднев
но улажеш. Постоје и они
који се у тој маси издвајају,
такав је и митровчанин Саша
Киш војно лице по занимању
који је колекционар лула.
На почетку разговора Саша
Киш нам је открио како је
почео да сакупља луле.
- Не постоји ниједан лулаш
који није колекционар. У
моменту кад сам одлучио да
пушим тада сам и одлучио
да скупљам луле. Цигарете
никада нисам пушио, нити
сам имао жељу да их кори
стим. Прву лулу коју сам
набавио купио сам код кине
за – каже Саша Киш
Он наставља своју причу
и објашњава на који начин
ужива пушећи лулу и како
сав тај процес изгледа.
- Најбоље се дувани кад је
човек сам, онда се препусти
томе. Мора да осети дуван,
и лулу, једноставно да буде
расположен за тако нешто.
Нервозан човек не може да
користи ово. Ово је вели
ка игра пре свега, а све то
због тога што је жар у лули

Колекција лула

Саша Киш поред колекције лула

констатно на ивици гаше
ња. Некад се угаси пет пута,
некад више од тога а некад
ниједном али на тај начин
док је одржавам да гори она
мене смирује – каже Саша
Киш
С обзиром на то да је тек
почетник Саша Киш има не
тако малу колекцију лула, те
нам је он објаснио колико их
заправо има на тој полици
и додао да је у Србији јако
тешко набавити луле.
- Око 40 комада сам прику
пио до сада. У Србији је јако

тешко наћи луле поготово у
малим местима попут нашег
града, пошто сам прву купио
код кинеза, следеће сам
набављао преко интернета
и огласа које сам тамо нала
зио. У својој колекцији имам
само три луле које сам купио
у продавници. Луле су јако
скупе у продавници, а нај
скупље су оне које су ручни
рад. Луле сам почео да саку
пљам са 40 година и не пла
нирам да се зауставим на
томе већ желим да проши
рим колекцију. До сада сам

поклонио три луле. Волим
да привучем људе са нечим
што никад нису видели –
каже Саша Киш
Он додаје да се луле раз
ликују и да је свака другачија
на свој начин.
- Постоје разлике изме
ђу лула, није свака иста и
не може сваки дуван да се
понаша у свакој лули исто и
да даје исти резултат. Посто
је људи који за сваку лулу
имају посебан дуван, међу
тим ја баш нисам у могућ
ности да приуштим себи
такво задовољство будући
да овде у Сремској Митро
вици нема пуно избора али
и цене су високе уколико бих
се одлучио за тако нешто.
Ово је за мене хедонизам и
што је најважније не ствара
зависност – каже Саша Киш
Саша нам је такође обја
снио да се луле израђују
од различитих материјала.
Углавном се праве од дрве
та али постоје и керамичке
луле. Најпопуларнији мате
ријал за израђивање лула је
бели врес, а затим и масли
ново и храстово дрво. Неке
се чак праве и од кукуруза.
Данас мало нас има при
лику да види неког ко шета
и пуши лулу и увек је зани
мљиво видети такав призор.
Андреа Димић

