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Лепше је с културом

онтроверзна директорка Основне школе „Слободан
Бајић Паја“ Анкица Јевтић смењена је са тог
положаја. Наставничко веће и Школски одбор нашли
су снаге да се одупру амбицији (сада већ бивше)
директорке да својим неразумним одлукама и даље
усрећује запослене у овој установи. О томе шта је иза
себе оставила бивша директорка тек ће се утврдити:
колико изгубљених судских процеса, која количина
нарушених међуљудских односа, колико непотребних и
неисплаћених дуговања...
Запослени у „Бајићевој“ школи можда су мало касно
рекли „не“ бившој директорки, због чега ова установа
данас личи на стакларску радњу у којој је боравио слон,
али (што би рекле бабе) боље икад него никад.
Њена суданија са учитељем Матеом Жарком спада у
бисере судске праксе који се мере милионским износима,
али једна изгубљена парница није била довољна
виспреној директорки. Тек што је по претходној пресуди
враћен на посао, уз не малу новчану одштету, учитељ
Мате Жарко је решењем бивше директорке поново остао
без посла, па је сад у току нови судски процес. Он ће по
свему судећи опет завршити у корист Матеа Жарка.
Уколико до тога дође, то значи нове новчане издатке за
Школу, којe ће опет морати да плаћа град, односно
порески обвезници.
У „Бајићевој“ школи кажу да Анкица ничим није погођена
што је остала без директорског места. Као награда за

бројне заслуге, другарица Анкица је запослена на место
заменика директора Музеја. На том радном месту имаће
већу плату него као директорка Школе. Једино неће имати
прилику да се иживљава над учитељем Жарком, иначе
декларисаним Хрватом приде. Што целој ситуацији даје
посебан шмек. Али, не брините, снаћи ће се она. Зато не
бих радо био у кожи директора Музеја, Саше Бугаџије.
Анкицине бивше колеге из „Бајићеве“ школе, кажу да не
маре макар имала и дупло већу плату, само кад са њом
више неће имати посла.
ве у свему, кад се све одузме и сабере, Анкица је
остварила победу, па макар је неки назвали
Пировом. Како то? Лепо. Анкица је најбољи пример
шта у пракси значи бавити се политиком. Да је радила у
некој приватној фирми, Анкица Јевтић би без двоумљења
добила отказ, уз који не иду препоруке за следеће радно
место. Јер неко чије je вршење функције директора Школе
у неку руку, донело установи толико штете, не заслужује
леп испраћај. Али када си миљеник у крилу политике,
свашта је могуће. Анкица је, може се слободно рећи,
награђена за свој досадашњи рад. Ако је у Школи неће за
директорку, то не значи да она не може бити заменица
директора Музеја Срема. Са платом која је већа од оне
коју је имала у Школи. Шта да се ради. То је нама наша
борба дала.
„Бајићевој“ школи је сигурно лепше без Анкице, али
Анкици је свакако лепше са културом. Зар не?
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ЂУРА МАНДИЋ, НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Добра намера
као звезда водиља
Ђура Мандић је
једини полицајац који
је добио неку од
најважнијих
општинских награда
(Октобарска награда
Општине Инђија), али
није само због тога
заслужио да се нађе
на страницама
М новина. Он је
једини полицајац
који је на функцију
начелника Полицијске
управе Сремска
Митровица дошао
по линији која није
страначка - као један
од најбољих
дипломаца
Полицијске академије
Ђура Мандић

О

ктобарска награда је највише
признање Општине Инђија.
Додељује се за изузетне резул
тате и највећа достигнућа у области
привредног и друштвеног живота у
Општини. Свечано се уручује на цен
тралној прослави поводом обележа
вања Дана ослобођења Инђије - 22
октобра.
Ове године један од добитника
Октобарске награде је Ђура Мандић,
начелник Полицијске управе Сремска
Митровица.
Како је Октобарска награда уста
новљена поводом сећања на заслу
ге појединаца у Другом светском
рату, њен лични значај је за Мандића
непроцењив, јер се тиче његовог пои
мања слободе, професије, патриоти
зма, посвећености послу, као и поро
дици.
– Људи су давали своје животе да
бисмо ми живели у слободи, тачније,
да би остварили оно што ми, бојим
се, сада олако изговарамо. Слобода
је једноставна ствар, као и здравље,

чији значај схватимо тек кад то изгу
бимо. То није фраза и не могу да се
отмем осећају сентименталности из
више разлога, рекао је Мандић, коме
су деда и са очеве и са мајчине стра
не били учесници НОр-а и, како каже,
волео да може радост због добијања
признања да подели са њима.
У том, контексту је изнео језив и
тужан део породичне историје. О
трагедији која је променила животни
пут његове породице крајем Другог
светског рата. Тад су усташе заклале
његову прабабу и њену млађу кћерку
у родној кући, које су одбиле одлазак
у збегове, надајући се да им се ништа
лоше неће догодити. Породица се
после тога, 1947. године, са Кордуна
доселила у Инђију.
– О слободарској народноослобо
дилачкој борби смо учили из исто
рије, без развијања неког критичког
мишљења према свему томе, а наши
професори су у том тренутку за нас
били највећи ауторитети. А онда је,
сплетом несрећних околности, наша

генерација имала прилике да све оно
што је тада било само предавање осе
ти на својој кожи. Нисмо изгубили сво
ју слободу, али смо били у сутиацији
да се директно у нашем окружењу на
нас звецка и прети оружјем. Надам се
да у нашој земљи слобода више ника
да неће морати пушкама да се брани,
али као што видите и сами, поново се
звецка, прети, поново се угрожава
ју Срби само зато што су Срби. Хоће
да се отме нешто што је њихово и да
неком коме не припада, а нико неће
да да ништа своје. То ми је жалосно,
каже Мандић.
Ово није његова прва награда. Ове
године је одликован сребрном меда
љом за заслуге поводом обележава
ња Дана Министарства унутрашњих
послова. У овом случају, посебан је и
тај моменат што је награда уследила
из општине у којој је рођен и где, како
каже, проводи најмање времена, јер
је природом свог посла преко дваде
сет година везан за Сремску Митро
вицу и читав регион Сремског округа.
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Био је на Косову и Метохији током
рата 1999. године, док је његова
супруга, која је тад била у другом ста
њу, била код куће са бебом. Након
тога је одликован Орденом за заслу
ге у области одбране и безбедности
првог степена.
На радном месту начелника Поли
цијске управе Ђура Мандић је од
децембра 2014. године. Говорећи
о томе колико и због чега воли свој
посао, рекао је да је највеће задовољ
ство видети на нечијем лицу срећу и
радост после добро урађеног посла.
Прилику да помогну немају сви, а онај
ко је има, а не искористи је - улудо је
потрошио време које му је стављено
на располагање. Од ситуације где се
неком деки врати украдени бицикл
до чувене акције када су француски
држављани отели девојчицу у Београ
ду, у којој је учествовао, истиче значај
помагања другима.
–Требало је да видите лица тих
родитеља, лица свих нас, када је то
дете савило своје ручице око вра
та свог оца. Ми имамо прилику у
овом послу да будемо корисни. У
нашој професији има много прили
ка, као и искушења, изазова, препре
ка, али савладавањем тих препре
ка ми потврђујемо себе и налазимо
задовољење у томе што смо неком
помогли. То враћа веру у људе, у оно
чини добро - добру се надај, присећа
се наш саговорник, позивајући се на
чувену изреку Живојина Мишића Ко
сме, тај може. Ко не зна за страх,
тај иде напред. Иако је то изрека
која се често потенцира када се при
ча о полицији или војсци, свако с њом
може да се поистовети. Примењива
је у свакодневном животу, колико и у
ратовању.
– Ухватиш се за то као за неку малу
водиљицу која ти не да да одлуташ у
мутној води, појашњава Мандић своје
гледиште.
О свом службовању каже да воли
да добија критике, које су оправдане
и на месту, јер их сматра подстреком
да се буде бољи и ангажованији, да
се пронађе боље решење.
– Поносам сам што сам припад
ник једне службе која је на лествици
институција које уживају највеће пове

Успели смо да заштитимо Срем
Поводом мигрантске кризе Мандић
каже да је осећај безбедности код гра
ђана Срема најбољи показатељ да ли
полиција дела у добром правцу. Пре
ма подацима Комесаријата за избегли
це кроз Срем је прошло скоро 800.000
људи.
– Уложили смо силне напоре да
наши грађани, за ове две и по године,
не осете последице мигранстке кри
зе. Иако наша земља, на жалост, има
искуства са призорима избегличких
колона, тада су то ипак били припадни
ци нашег народа, па је у неком домену
било једноставније. Овде смо мора
ли да направимо интеракцију између
различитих институција, да помиримо
нека неразумевања и супротставље
ности. Замислите колики смо проблем
имали да дочарамо људима да не
треба да исписују своју децу из школе,
само зато што Сиријска деца треба да
иду у школу. Не знамо колико ће све то
трајати, не можемо ту децу оставити
без образовања. Они су ту већ сувише
дуго времена, каже Мандић.
Девијантним догађајима, поступци

ма и активностима се успешно ста
ло на пут, мада је, по његовим речи
ма, било и злоуп
 оребе ситуац
 ије са
мигрантима, типа пријаве крађа за које
се успоставило да их мигранти нису
извршили, иако су пријавом постојале
тврдње да јесу.
– Имали смо неколико догађаја при
ликом којих су они проваљивали у
трговинске радње, подруме пића, кра
ли мобилне телефоне између себе.
Ми кажемо „мигранти“, али, заправо,
то су јако различите социјалне и емо
цион
 алне категорије људи. То су људи
из Сирије, Ирака, Ирана, Авганиста
на. Сигурно да међу има има и одре
ђен број људи који су и раније били у
сукобу са законом, и то им није стра
но. Одговорно тврдим да имамо кон
тролу над дешавањима у прихватним
центрима и над тим људима на нашем
подручју. Успели смо да заштитимо
Срем, да грађани буду безбедни и да
се тако и осећају у вези мигранстке
кризе, јер има неко ко над њиховом
безбедношћу бди 24 сата, објаснио је
Мандић.

рење грађана, а која у последе време
највише остварује помак. Очекујем од
наших грађана да полицију сматра
ју својим сервисом. Стереотип је да
је полиција орган репресије. С једне
стране полиција и војска јесу једини
органи који имају право да примењују
легитимну силу, али, с друге стране,
наша мисао и идеја је била да никога
не можемо застрашити силом колико
можемо неким конкретним примером,
акцијом, скренути пажњу људима да
воде рачуна, да се лоше ствари не
дешавају само другима, као саобра
ћајне незгоде, на пример. Зато ћете
везивати појас, нећете конзумирати
алкохол ако возите. Нећете плашити
децу претњом - одвешће те полица
јац ако не будеш слушала, већ ћете
их учити о томе да је полиција ту да их
заштити кад родитељи нису присутни,
каже Мандић.
Статистика показује да је сада ефи
касност полиције на нивоу преко 60
посто, док је пре десетак година тај

број био испод 40. Драстично су сма
њена кривична дела са елементима
насиља, а ту спадају разбојништва,
убиства, лакше и теже телесне повре
де.
У прилог аргументацији о повећању
ефикасности у полицијској управи иде
и чињеница да људи више не долазе
са столичицама да чекају у реду за
заказивање за личну карту. Број обра
ћања грађана полицији у односу на
претходни период када је било битно
увек се представити је повећан.
– Нама је битно да ви, као грађанин,
препознате проблем, да се обратите
полицији и то са њима поделите. Ми
ћемо наћи начина да пронађемо ко
је за тај проблем надлежан, да оба
вестимо кога треба са позиције нашег
ауторитета, каже Мандић.
Због свих тих показатеља, начелник
је поносан на Октобарску награду, јер
је доживљава као колективно призна
ње свих запослених у полицији.
За крај, упоређујући Октобарску
награду са сребрном медаљом за
заслуге, он каже да не може да их
поистовети, јер је једно друштвено
признање, а друго је професионално.
– Друштвено признање ми некако
више иде под капу да и као поједи
нац и као старешина ове Полицијске
управе имам једну јасну слику о томе
шта је то полиција променила откако
сам ја овде и да ли је уопште нешто
променила. Сигурно је нешто проме
нила, чим су ти људи, у маси свих
људи, препознали да полиција треба
да добије признање, небитно да ли
сам то ја или неко други, каже начел
ник полицијске управе, Ђура Мандић.

Насиље у породици
постало видљивије
– Повећан је број пријава за насиље
у породици. Тачније, насиље у породи
ци се није повећало, већ је изашло на
видело, каже Мандић.
Начелник полиције о томе прича да
је кроз низ пројеката постигнуто да се
жене охрабре да пријављују насилни
ке и да то не буду само празне при
че, укључујући отварање сигурне
куће у Сремској Митровици. Било је и
неколико случајева где су жене биле
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насилне према својим партнерима.
– Породичне односе не треба да уре
ђује полиција, али, на жалост, некад
постоје околности у којима проблем
не може другачије да се реши. Једном
ако сте претрпели насиље и изглади
ли однос после тога, можете очекивати
да ће насиље да се понови. Ја више
желим да жртва пријави насилника,
него да узима правду у своје руке,
коментарише Мандић на ову тему.

Тамара Сивчев
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ДОБРИНЦИ: ИТАЛИЈАНСКА ФАБРИКА ЗА ПРЕРАДУ ПОВРЋА

Фабрика као Јувентус

Уручење уговора о закупу земљишта

Италијанској фирми Ла линеа верде уручен уговор о додели 97 хектара државног
земљишта по праву пречег закупа. Земљиште се даје у закуп на период од 30 година

М

инистар пољопривреде Бра
нислав Недимовић, помоћник
министра за пољопривреду
Ненад Катанић, покрајински секре
тар за пољопривреду Вук Радоје
вић и председник румске општине
Слађан Манчић, присуствовали су, у
италијанској фирми Ла Линеа верде
која ради у Добринцима, званичном
уручењу уговора о додели 97 хектара
државног земљишта по праву пречег
закупа. Земљиште се даје у закуп на
период од 30 година уз одговарају
ћу накнаду, налази се у Краљевци
ма, а на њему ће бити пластеници са
поврћем потребним за производњу
у Добринцима. Министарство пољо
привреде је дало сагласност, а уговор
је уручен власнику Ђузепеу Батаљо
лију, у присуству генералног директо
ра фабрике Бранислава Игњатовића.
Пре тога, гости су са домаћинима
обишли и производни погон Ла Линеа
верде у Добринцима, где је произ
водња почела почетком ове године
и у којем тренутно ради 70 радника.
Месечно се произведе 400.000 паке
та припремљених салата и повртних
супа, углавном за трговинске ланце
у Србији, Хрватској и Русији. Обје
кат има око 6.000 квадратних мета
ра, у њега је уложено десет милион
а
евра, плус још два милион
 а за завр
шетак властитих пластеника, који се
већ граде на уступљеном земљишту,
за које су италијански инвеститори 2.
новембра и добили уговор.

Ђузепе Батаљола се први обратио
гостима и новинарима, истакавши
да је ово важан дан, јер су и званич
но добили уговор о пољопривредном
земљишту.
– За нас то значи да је први корак
нашег пројекта завршен. Захваљујем
органима локалне власти, председ
нику Општине, али и министру пољо
привреде. Наш мото је веровати, ми

Обилазак производње

смо веровали у пројекат Србија. Има
мо производне јединице на југу Евро
пе, у Италији и Шпанији и однедавно
овде у Србији, одакле снабдевамо
овај део Европе и региона, све до
Русије. Ми смо породична компанија
– истакао је Ђузепе Батаљола.
Први човек румске општине Сла
ђан Манчић је истакао да је оваква
фабрика потребна не само Руми,
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Велико интересовање за кредите
Посету министра пољопривреде
Бранислава Недимовића смо искори
стили и да га питамо каква је ситуа
ција и интересовање за кредите који
су, под повољним условима, били
намењени младим пољопривредни
цима до 40 година старости како би
се стимулисали да се баве пољопри
вредом.
– Морам да истакнем своје задо
вољство јер је интересовање такво
да смо продужили рок за подноше
ње захтева за још месец дана. Има
мо још једну линију за младе која се
односи на грантове и која се ускоро
завршава. За двадесетак дана ће
бити завршена класификација и могу
рећи да имамо 1.267 апликација. Све
више младих у пољопривреди нам
треба због повртарства. То је тешка
грана где се мора озбиљно радити.
Донели смо и нови пропис о ангажо
вању сезонских радника у пољопри

вреди који ће олакшати и регистраци
ју тих људи и смањење трошкова које
ће послодавци имати – одговорио нам
је министар Бранислав Недимовић.

него и Војводини и Србији.
– Ми смо им пружили сву помоћ,
на свим нивоима власти и ево сада
присуствујемо уручењу уговора од
стране Министарства пољопривреде
и желим да им захвалим што су пре
познали значај ове инвестиције. Ово
је друга компанија у свету у овој обла
сти. Сада има 70, али је план да се
само у овом погону запосли укупно
150 радника, плус сезонски радници,
који ће бити упослени у пластени
цима. То је нешто што је потребно и
нашим селима Добринцима, Краљев
цима, Доњим Петровцима и Путинци
ма, да живе и наставе да се развијају,
јер људи могу овде да раде. Добро
је да наша држава подржава овакве
пројекте. Министарство привреде и
Развојна агенција Србије су помо
гли овај пројекат, кроз субвенције, у
висини 750.000 евра, мада је власник
рекао да би и без субвенција градио
фабрику у Руми – рекао је Слађан
Манчић.
Он је додао да локалној самоуп
 ра
ви доста значи запошљавање 150
радника чије су плате солидне.
– Морам да демантујем оне који
трвде да се ради само за минималац,
што се више фабрика отвара, већа је
и конкуренција и потражња за добрим
радницима, па се и нуде веће зараде
– закључио је Манчић.
– Повртарска производња је разви
јена у румској општини где има око
1.500 хектара под поврћем, рекао је
Вук Радојевић и додао:
– Покрајински секретаријат за
пољопривреду додатни импулс раз
воју повртарства даје кроз међуна
родни пројекат Агрино, где имамо
инвестиције у најсавременије пласте
нике, биће таква три, а један ће бити
управо овде у Пољопривредној школи
у Руми. Поред ученика и остали се ту
могу обучавати и едуковати.

Министар пољопривреде Брани
слав Недимовић је истакао да је
важност ове фабрике прво у томе што
је отворена у селу, дакле тамо где
има и сировина за њену производњу.
Потом, људи који живе у Добринцима
и околним селима имају прилику за
пласман своје робе.
– Треће, ми овде у Добринцима
имамо упаковану салату и упаковану
супу, то има вишеструко већу вред
ност него сама сировина, то је оно
што треба српској пољопривреди,
прехрамбена индустрија која прави
већу додату вредност. То су српски
производи који иду по Европи и анга
жују нашу сировину. Господин Бата
љоли навија за Јувентус. Јесте да
је црно-бели, али ова његова роба
је уствари у прехрамбеној индустри
ји оно што је Јувентус у фудбалу. Ми
то сада имамо у Добринцима. Ова
квих 16 пројеката ће се реализовати у
Србији у наредних годину дана. Неки
су већ почели да се раде, одобрено је
24 пројекта, за 21 је у току реализаци
ја, а од тога су 16 за прераду воћа и
поврћа – рекао је министар Недимо
вић.
Он је указао да је све то плод
постојећег Закона о пољопривредном
земљишту, који су многи критиковали.
– Улагање у ових 16 пројеката, који
су у току реализације, је око 11.000
евра по хектару, а до сада је просек
био 1.900 евра. Овакве ствари су нам
неопходне, због најсавременије тех
нологије и због тржишта која су нам
на располагању и која до сада ми
нисмо могли да савладамо. До сада
је Србија била позната по ратарству,
сада идемо на повртарство, воћар
ство и сточарство, јер су ту много
веће додате вредности и хвала вам
што сте нам омогућили да видимо
Јувентус у Добринцима – поручио је
Бранислав Недимовић.
С. Џ.

Бранислав Недимовић
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ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ
САВЕТЕ

Гласало 670 бирача
Избори за националне савете нацио
налних мањина у Србији одржани су 4.
новембра. На непосредним изборима
бирали су се национални савети за 17
националних мањина. У румској општи
ни је било отворено пет бирачких
места: два у граду и по једно у Кленку,
Витојевцима и Никинцима. Локална
самоуправа је обезбедила бесплатан
превоз до бирачких места, а било је
потребно само показати обавештење о
гласању. Биралишта су била отворена
од седам до 20 часова, а у румској
општини право гласа за ове изборе
имало је 1.200 бирача, од тог броја је
изашло њих 670.

ГРАДСКА КУЋА: СЕДНИЦА СЕС

Расправа о буџету
Извештај о извршењу општинског
буџета закључно са 30. септембром
текуће године, као и предлог трећег
ребаланса буџета разматрани су на
седници Социјално економског савета,
која је одржана 30. октобра у Градској
кући.
Кад год се пред одборницима СО
Рума налазе одлуке везане за економ
ску област и буџет, обавезно се, пре
скупштинске седнице нађу и пред чла
новима СЕС-а.
– И овај пут смо чули мишљење чла
нова о важним питањима везаним за
реализацију и ребаланс буџета. Разго
варали смо и о привредним активно
стима, које су на завидном нивоу, али
и о синдикалним питањима, посебно о
оснивању синдиката у приватним фир
мама. Општински синдикат је веома
активан и успео је да формира синди
калне организације у новоотвореним
компанијама, што је битно за локалну
самоуправу, јер је постојање синдика
та знак, да је заштита права радни
ка на једном вишем нивоу – рекао је
Душан Љубишић, начелник Општин
ске управе и члан Социјално економ
ског савета.
Драго Тешић, председавајући СЕС,
додаје да су синдикати формирани
у неколико приватних предуз ећа као
што су Капитал група, Инсерт, Хачин
сон, Хелт кер Јуроп, између осталих.
– Ми смо ту да се боримо за веће
плате запослених, за сузбијање сиве
економије, као и да радници буду при
јављени на плате које заиста примају,
а не минималце. Главни циљ нам је
потписивање колективних уговора, јер
се у њима управо регулишу сва ова
питања. Наравно, наш трајни задатак
је омасовљење синдиката, јер само
јак синдикат може да се избори за пра
ва радника, боље услове рада и веће
зараде, а синдикат су сви запослени у
фирми – истакао је Драго Тешић, ина
че председник Савеза самосталних
синдиката Србије за Руму, Пећинце и
Ириг.
С. Џ.
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ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Асфалтиран део
Светосавске улице

П

овољне временске прилике пого
довале су путарима, који су у
претходној недељи били ангажо
вани на неколико локација у инђијској
општини. Почетком недеље асфалти
ран је део Светосавске улице у Инђи
ји, поред зграде Москва, а радове су
обишли председник Општине Влади
мир Гак и директор Јавног предузећа
Инђија пут, Зоран Милићевић.
– Реч је о краткој деоници дужине
стотинак метара. Овај крак Светосав
ске улице налази се у самом центру
града и био је у јако лошем стању
више од десет година. Када је изгра
ђена зграда Москва, 2007. године, пот
пуно је уништен асфалт и до данас је
био у таквом стању – истакао је пред
седник Општине Инђија Владимир Гак
и додао:
– Радимо један по један пројекат,
сигуран сам да ће Инђија током наред
не године моћи да се похвали уређе
ним улицама и да ће добити изглед
какав заслужује.
Гак је подсетио да је локална само
управа ове године издвојила 45 мили
она динара за редовно одржавање
саобраћајница и путева те да ће за
наредну, та сума бити повећана на око
60 милиона динара.

Асфалтиран крак Светосавске улице у Инђији

Према речима Зорана Милићевића,
директора ЈП Инђија пут, у претходном
периоду је асфалтом пресвучена ули
ца Боривоја Гњатића (800 метара) у
Старом Сланкамену, у Бешки наставак
улице Цара Лазара и још један крак
улице према Крчедину, затим ће меха
низација прећи у улицу Јована Попо
вића у Инђији, а завршена је санација

улице Девет Југовића.
–У Старом Сланкамену се раде бан
кине, а у Новом Сланкамену атмос
ферска канализација код гробља
– каже Милићевић и изражава задо
вољство због финансијских средстава
за одржавање путне инфраструктуре,
која се из године у годину повећавају.
М. Ђ.

ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ВИНА У АМБАСАДИ СРБИЈЕ У ЗАГРЕБУ

Промоција сремских винарија

У

сарадњи са Општином Инђија
Амбасада Републике Србије у
Загребу, организовала је промо
цију сремских винарија, којој су прису
ствовали представници дипломатског
кора, политичког и привредног живо
та Хрватске. Присутни гости имали
су прилике да пробају производе пет
сремских винарија, али и специјалите
те из овог дела Србије.

Њена екселенција Мира Николић,
амбасадорка Србије у Хрватској, изра
зила је захвалност Општини Инђија на
прихватању иницијативе да се у Загре
бу промовишу српска вина, као и вла
сницима пет винарија, који су предста
вили своје производе.
– Традиција узгајања винове лозе
и производње вина у Србији је дуга,
али се времена мењају и желели смо

Представљена сремска вина у амбасади Србије у Хрватској (фото- www.indjija.net)

да представимо загребачкој публици
нова и висококвалитетна вина из наше
земље – истакла је амбасадорка.
Присутнима на промоцији обратио
се и председник Општине Инђија Вла
димир Гак, који се на почетку захвалио
амбасадорки на указаном поверењу
за организацију заједничког догађаја.
Представљајући успехе локалне само
управе забележене у последње две
године, Гак је као најважније истакао
потписивање девет нових инвестици
ја, које ниједна општина у Србији није
постигла. Због тога, како је навео, сто
па незапослености у Инђији констант
но опада и тренутно је 4,2 процента.
Прилику да изложе своја вина, пред
амбасадорима држава Европске уни
је, Русије, Латинске Америке, суседних
земаља, представника Министарства
пољопривреде
Републике
Хрват
ске, града Загреба и великог броја
пословних људи, који се баве увозом
и дистрибуцијом вина и алкохолних
пића, имале су винарије Vista Hills,
Стојановић, Мачков подрум, Милано
вић и Дангуба.
М. Ђ.
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МАРАДИК

Нов паркинг простор

П

роблем паркирања у
центру Марадика од
пре неколико дана
само је ружна прошлост.
Наиме, захваљујући Општи
ни Инђија и ЈП Инђија пут,
код зграде месне заједнице
изграђено је десет паркинг
места, што је био захтев
мештана и представника тог
инђијског села.
Председник
Општине
Инђија Владимир Гак са
сарадницима, обишао је
поменуту локацију, истакав
ши да ће поред паркинга у
близини бити избетониран
мањи плато, који ће се кори
стити за постављање бине
због одржавање сеоских
манифестација.
– Цео тај простор код згра
де месне заједнице улепша
ћемо са две, три клупе, жар
дињерама са цвећем. Као
што смо се уверили на лицу
места, све је веома педантно
урађено и што се мене лично
тиче, више сам него задово
љан – истакао је Гак.
– Овакав стандард биће
примењиван и током извође
ња радова у осталим селима
наше општине. Ово не значи
да смо ми у Марадику уради

Владимир Гак обишао завршне радове на паркингу

ли нешто велико, па стали,
напротив, ово је само увер
тира, јер ћемо ускоро крену
ти и са радовима у сеоском
дому културе – најавио је
председник општине Инђи
ја и додао да ће бити решен
проблем грејања и паркинга

испред тог објекта.
– Све што Месна зајед
ница буде од нас тражила,
покушаћемо да уклопимо у
буџет за наредну годину. Ово
смо обећали да ћемо завр
шити до краја текуће године.
Као што сам најавио, 2019.

година биће преломна када
су капиталне инвестиције у
питању и у сваком селу ће се
радити додатно, јер се у тим
срединама није ништа ради
ло у претходних 10 година –
рекао је Гак.
М. Ђ.

ПОСТАВЉЕНА ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Језерска рута

З

авршени су радови на
постављању знакова
туристичке сигнализа
ције Језерске бициклистичке
руте, која повезује сва језера
на територији источног Сре
ма. Ради се о пројекту који
спроводи Регионална раз
војна агенција Срем са сво
јим партнерима, међу којима
је и Туристичка организација
општине Инђија. Швајцарска
агенција за развој и сарад
њу (СДЦ) уз учешће Мини
старства трговине, туризма
и телекомуникација финан
сирала је поменути пројекат.
Језерска рута се прости
ре на територији општина
Рума, Ириг и Инђија поред
језера: Павловачко, Борко
вачко, Банковачко (Међеш),
Добродол и Јарковци. Обу
хвата подручје између бици
клистичке руте Сава и руте
Срем, са којом је повеза

на путем тзв. Манастирске
руте. Дужина језерске руте
износи 155 километара. На
територији општине Инђија,
језерска рута пролази кроз
Љуково, затим поред Јарко
вачког језера све до Мара
дика. Обележено је и скрета
ње за Јарковачко језеро, као
и стаза која води око језе
ра. Рута води постојећим
асфалтним путем и делом
земљаним путем, који је у
добром стању. Поред посто
јеће међународне бицикли
стичке руте Еуро Вело 6, која
кроз општину Инђија прола
зи у дужини од 27 киломе
тара, успостављањем нове
језерске руте, циклотуризам
у општини Инђија још више
добија на значају, посебно
када се узме у обзир добра
повезаност
са
осталим
бициклистичким рутама.
М. Ђ.

Постављена нова туристичка сигнализација
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САСТАНАК СИСТЕМА 48

Канализација у Бешки
до краја мандата

Р

адови на изради кућних при
кључака на фекалну канализа
цију у Бешки, одвијају се пред
виђеном динамиком, могло се чути
на последњем састанку Система 48
у Инђији. Како су навели представ
ници ЈКП Водовод и канализација,
у свом двонедељном извештају, на
терену су извршене мање измене
током извођења радова, како би се
олакшала израда прикључака. Са
друге стране, представници општине
Инђија потврдили су да ће се наред
не године наставити са радовима, те
да ће до краја њиховог мандата, цело
насеље Бешка бити покривено кана
лизационом мрежом.
– Пројекат који се тренутно реали
зује вредан је 60 милион
 а динара.
Лично сам задовољан радовима, јер
сам их недавно обишао. Могу рећи да
се све ради педантно и без икаквих
проблема – истакао је председник
Општине Инђија Владимир Гак, након
састанка Система 48.
Гак је потврдио и да је у току јавна
набавка након које ће бити израђен
пројекат, који се односи на поставља
ње јавне расвете на локацији 15 у
североисточној радној зони у Инђији.
За те намене обезбеђена су средства
у износу од 800.000 динара, са виших
нивоа власти.
– Следеће године биће изведени

Састанак Система 48

Зимска служба у приправности
Зимска служба спремна је за први
снег, што су потврдили представници
ЈКП Комуналца. Према речима над
лежних, набављене су довољне коли
чине ризле и соли. Механизација је
у добром стању, а из овог предузећа

подсећају, да је пре неколико месеци
набављен нови камион кипер са свом
неопходном опремом за рад у зим
ским условима. У наредним месеци
ма очекује се набавка нове механиза
ције из сопствених средстава.

радови на постављању јавне расвете
на локацији 15. О индустријској зони
смо већ много пута говорили, а коли
ко је добро опремљена и примамљи
ва за инвеститоре, говори чињеница
да смо у последње две године потпи

сали осам нових уговора са инвести
торима – каже Гак и додаје, да ће у
наредних месец дана бити потписана
још два уговора са новим инвестито
рима.
М.Ђ.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Основна школа „Петар Кочић“
у Инђији, пре годину дана импле
ментирала је електронске днев
нике, тада, као пилот пројекат. Са
почетком ове школске године и
званично су електронски, замени
ли дневнике од папира, који су у
потпуности избачени из употребе
у овој основношколској установи.
– Наставницима је сада веома
занимљив посао и доста им је
олакшано, јер више нема беспо
требне и обимне папирологије.
Сви неопходни подаци се налазе
у електронском дневнику, прено
се се из године у годину, трајно се
чувају, док су се папирни дневни
ци чували свега 10 година.Пред
ности дневника у електронској
форми, су и те, што ће и родите

Чланови Општинског већа у Инђији, на послед
њој седници одржаној почетком прошле недеље,
између осталог утврдили су предлог Одлуке о јав
ним паркиралиштима. У склопу поменутог пред
лога Одлуке, у потпуности је регулисана помену
та област у складу са законским одредбама.
Према речима председника Општине Инђија
Владимира Гака, до краја године стићи ће паук
возило, а начин његове примене налази се у
поменутој Одлуци.
– Паук возило стиже како би се успоставио ред
када је у питању паркирање на територији наше
општине – истакао је Гак и додао, да ће Јавно
предузеће Инђија пут, својим унутрашњим акти
ма и правилницима, одредити цене одношења
возила са јавних и зелених површина, која се пар
кирају на местима ван одређених паркинг места .
– Наша жеља је да се у потпуности уреди ова
област на законски начин, јер Инђија није мали,
већ модеран и уређен град. Употреба паук вози
ла допринеће свеопштој саобраћајној култури –
каже Гак.
М. Ђ.

Електронски
дневници
љи ускоро имати ту могућност да
од куће приступе он лајн дневни
ку и то ће за њих бити боља вари
јанта, него да долазе у школу како
би добили информације о оцена
ма и изостанцима – каже директо
рица Светлана Пешут.
– То, наравно, не искључује
родитеље из школе, него мислим
да ће бити успостављена још
боља сарадња са наставним осо
бљем. Родитељ ће моћи да се
обрати на време школи и да се,
евентуални проблеми реше на
време – каже Пешут.
Подсетимо да је ОШ „Петар
Кочић“ за сада, једина основ
на школа на територији инђијске
општине која је имплементирала
електронске дневнике.
М. Ђ.

Стиже паук возило

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“ реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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ДОМ ЗДРАВЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Квалитетна здравствена заштита
упркос недостатку кадрова

Н

акон годину дана
на месту вршиоца
дужности
директо
ра Дома здравља Сремска
Митровица, могу да кон
статујем да и даље посто
ји проблем недовољног
броја лекара у нашој уста
нови. Дом здравља Срем
ска Митровица је добио
Кадровски план и за 2018.
годину од стране Министар
ства здравља, у ком је као
и у прошлогодишњем, утвр
ђено 77 лекара на терет
средстава РФЗО. Имајући у
виду да је прошлогодишњи
Кадровски план био непо
вољан за нашу установу,
ове године ситуац
 ија је још
лошија. Укупан број запо
слених (на неодређено и на
одређено време) може бити
највише 408, од чега најви
ше до 338 запослених (на
неодређено и на одређено
време) обављају посло
ве за потребе обавезног
здравственог осигурања (тј.
средства за плате и путне
трошкове се обезбеђују из
средстава РФЗО), за разли
ку од прошлогодишњих 367
запослених на терет сред
става РФЗО. Даље, шта
год Дом здравља Сремска
Митровица запосли изнад
тог броја, мора да финанси
ра из сопствених средстава
или из средстава оснивача.
Захваљујући доброј сарад
њи и препознатој потре
би, оснивач, Град Срем
ска Митровица обезбедио
је Дому здравља Сремска
Митровица средства за
финансирање 10 доктора.
Новим Кадровским пла
ном, такође је смањен број
стоматолога у нашој устано
ви, те имамо проблем зана
вљања и поменутог кадра.
Обраћали смо се више пута
Министарству
здравља
примедбама на наведени
Кадровски план, али одго
вор још нисмо добили.
Оно што је ново утврђе
но у Кадровском плану за
2018. годину, јесте прелазак
два доктора медицине, спе
цијалиста физикалне меди
цине и рехабилитације и 15
здравствених радника са

Др Мирослава Шево

ВШС и ССС – физиотерапе
ута из Дома здравља Срем
ска Митровица у Општу
болницу Сремска Митрови
ца, што би значило да Дом
здравља остаје без једне
целе службе.
Проблем финансирања
запослених из сопствених
средстава, а како би се
испуниле кадровске потре
бе је горући проблем, који и
даље настојимо да решимо.
У претходном периоду
реализована је адаптација
објекта Амбуланте Вели
ки Радинци из средстава
Града Сремска Митровица.
Дом здравља и у наред
ној години има у плану
радове који подразумевају
реконструкцију и адаптаци
ју објеката у којима се пру
жа здравствена заштита.
У плану је израда потпуно
новог објекта Амбуланте

Шашинци за који је припре
мљен пројекат. Такође је у
плану и адаптација објекта
у ком је смештена Амбулан
та Раденковић. Настоји се
у сваком тренутку, а спрам
расположивих
средста
ва, уложити у побољшање
услова рада у објектима
Дома здравља. Горући про
блем, који се тиче стања
објеката у којима Дом здра
вља пружа своје услуге, је
проблем простора у којем
се пружају услуге хитне
медицинске помоћи. Услови
за рад ове службе су неа
декватни, те се у сарадњи
са локалном самоуправом
тежи решити овај приор
 ите
тан проблем.
У току 2018. године, Дом
здравља и поред недовољ
ног броја лекара је успео
да реализује део Плана
стручног усавршавања, те

упути два доктора медици
не на специјализацију из
опште медицине и педија
трије. Настојаћемо да и у
наредној години, у складу
са могућностима и потре
бама, упутимо одређен број
лекара на специјализацију,
иако се и даље сусрећемо
са проблемом немогућно
сти замене за специјали
занта на терет средстава
РФЗО, што додатно опте
рећује сопствена средства
установе.
Оно што је најважније и
због чега постојимо јесте
да и даље обезбедимо јед
нако доступну и квалитетну
здравствену заштиту свим
нашим грађанима, како у
граду, тако и на селу, што је
приоритет и план и наредне
године.
Вд директор Дома здравља
др Мирослава Шево
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Усвојен извештај
о извршењу буџета

Н

а седници Скупштине
општине Ириг, одржа
ној у петак, 2. новем
бра, усвојено је укупно 15
тачака дневног реда, међу
којима се нашао и Извештај
о извршењу Одлуке о буџе
ту Општине Ириг за првих
девет месеци ове године.
Према речима шефа Слу
жбе за финансије, утврђива
ње и наплату јавних прихо
да и инспекцијске послове
Илије Јоцића, досадашње
извршење буџета износи
око 40 процената, а иришка
локална самоуправа задо
вољна је овим резултатом.
Како Јоцић даље наводи,
извршење буџета прошле
године било је око 74 посто,
а до краја ове године очекују
се слични резултати.
Иришки одборници су
такође донели и Одлуку
о одређивању и промени
назива улица, тргова, засе
лака и других делова насе
љеног места на територији
општине Ириг, због обавезе
ажурирања адресног реги
стра на територији Републи
ке Србије, а ова општина
тренутно има 166 улица и 42

Детаљ са седнице

заселка који немају назив.
Између осталог, усвојени
су извештај о раду и годи
шњи план рада за 2018/19.
годину ДУ Дечија радост,
као и Одлука о мрежи дечи
је установе на територији
општине ириг, чиме је број
група са досадашњих 15
повећан на 17. Такође, усво
јени су и извештај о раду
и финансијски извештај ЈП

Комуналац за 2017. годи
ну, као и измена програма
пословања овог предузећа
за текућу годину.
На седници је још усво
јен и предлог плана детаљ
не регулације за површин
ску раскрсницу Врдник, на
државном путу IБ реда 21,
на релацији Нови Сад-РумаШабац.
Н. Милошевић

Илија Јоцић

КанцеларијА за управљање јавним улагањима

Посета иришкој основној школи

OШ „Доситеј Обрадовић“
у Иригу, посетили су пред
ставници Канцеларије за
управљање јавним улагањи
ма, која је са Међународном
банком за обнову и развој,
потписала споразум о зај
му за унапређење и обнову
инфраструктуре, којим ће се
између осталог, рефинанси
рати радови из Програма за
унапређење и обнову објека
та јавне намене у јавној сво
јини, у образовању, здрав
ству и социјалној заштити.
У питању је њихова
редовна посета у којој се
извештава о напретку про
јекта. Мисију је предводила
Катрин Хофер, са којом су
били Никола Иле и Јасна
Вукоја. На самом састанку,
који је одржан 25. октобра,
директорка школе др Сања

У Основној школи „Доситеј Обрадовић“

Николић је представила
школу и све радове, који су
реализовани као и оне који
су у току.
Састанку су присуство

вали представници Владе
Републике Србије - Канце
ларија за управљање јавним
улагањима, Виолета Сре
теновић и Вук Станковић,

представници локалне само
управе Тамара Петричевић
и Богданка Лекић и извођач
радова Душан Поповић.
С. Џ.
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Одржани Сусрети села Србије

Признање за Стевана Казимировића

У

суботу, 3. новембра,
фрушкогорско
село
Јазак било је домаћин
Сусрета села Србије, у орга
низацији Културно-просвет
не заједнице Србије, Удру
жења културних стваралаца
Србије Завичај и Републич
ке комисије за оцену села
Србије.
На смотри је учествова
ло 25 села из 12 општи
на, Сремске Митровице,
Шида, Ирига, Инђије, Пећи
наца, Богатића, Врбаса,
Новог Сада, Жабља, Бачког
Петровца, Оџака и Темери
на, а читавој манифестацији
присуствовали су и пред
ставници локалних самоу

Детаљ са манифестације

права из различитих крајева
Србије.
Манифестација је почела
кратким
представљањем
учесника, а потом је усле
дио обилазак села. Сви
заинтересовани били су у
прилици да обиђу манастир
Јазак, као и Винарију Деу
рић, где су, између осталог,
могли да дегустирају најбо
ља фрушкогорска вина.
Након тога, представни
цима села, појединцима и
друштвеним организација
ма, уручена су признања
у различитим областима
везаним за унапређење
живота у селу, а присутнима
се испред жирија обратио и

проф. др Миладин Шевар
лић, који је указао на значај
очувања села у Србији.
Због изузетног залагања
за унапређење живота на
селу и остварених добрих
резултата у тој области,
признање је добио и пред
седник Општине Ириг Сте
ван Казимировић, чија се
локална самоуправа истиче
по подстицајима за развој
културног живота у својим
селима.
Међу награђенима, као
представник Бачког Јарка,
нашла се и Крајишка певач
ка група Јарачки јарани,
која, према речима умет
ничког руководиоц
 а групе

Момчило Момо Карановић

Момчила Моме Карановића
већ има искуство у учешћу
на Сусретима села Србије
и гаји дугогодишњу сарад
њу са Културно-просветном
заједницом.
– За награде није важно,
само нек` се пјева снажно
– каже шаљиво Момо Кара
новић и додаје да је у Војво
ђанским селима неопх одно
неговати културу свих наро
да који у њима живе.
– Ја то зовем Балтаза
рова радион
 ица. У нашим
селима нас има са свих
страна и ми смо увек пошто
вали оне са којима живимо.
Увек треба чувати своју
традицију, али и традици
ју својих комшија. Код нас,
на пример, има и мађарског
становништва, Црногора
ца, Херцеговаца, Крајишни
ка. Сви негујемо традицију,
а једни друге позивамо у
госте кад год организујемо
своје манифестације. То је
једна велика ствар – закљу
чује Момо Карановић.
Манифестација се наста
вила до вечери, уз звуке
тамбура и паприкаш за све
госте, а судећи по њихо
вом одзиву, значај оваквих
манифестација за афир
мацију села и подстицај
руралног туризма је нео
споран.
Н. М.
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НОВЕМБАРСКИ ДАНИ

Свечано обележен
Дан ослобођења
Д

ан ослобођења Срем
ске Митровице у Дру
гом светском рату, као
и стогодишњица формира
ња Народног већа и ослобо
ђења од аустроугарске вла
сти, свечано су обележени 1.
новембра.
У организацији месних
удружења бораца из Лаћар
ка, Дивоша и Мартинаца,
свечано су положени венци
на Спомен обележје ослобо
диоцима Града 1944. године
на Спомен гробљу, као и на
Спомен костурницу ослобо
диоцима у Првом светском
рату на Православном гро
бљу. Венце су, поред пред
ставника удружења бораца
широм Србије, положили и
представници страних деле
гација, земаља савезница и
оних чији су војници учество
вали у ослобођењу Сремске
Митровице.
Истог дана, у Градској кући
у Сремској Митровици, одр
жана је и свечана академи
ја поводом Дана ослобође
ња, у организацији локалне
самоуправе, којој су прису
ствовали бројни представни
ци удружења бораца, стране
делегације и други гости.
Према речима председни
ка Скупштине града, Томи
слава Јанковића, свечана
академија је чин исказивања
захвалности и поштовања
свима онима који су дали
своје животе за слободу.
– Град Сремска Митро
вица у својој дугој и бога
тој историји имао је доста

Са свечаности

значајних датума, али 1.
новембар је један од најзна
чајнијих. Он се везује за две
године, за 1918. годину када
је формирано Народно веће
и на симболичан начин рас
кинуте везе са Аустроугар
ском морахијом и за 1944.
годину, када су припадни
ци Народноослободилачког
покрета ослободили наш
град од фашизма и домаћих
окупатора, од свог зла које је
владало у Другом светском
рату. Хвала свима онима
који су своје животе дали да
би наш град био слободан и
да бисмо данас уживали у
слободи – изјавио је Томи
слав Јанковић и додао да

Полагање венаца на Спомен гробљу

је слободу данас потребно
бранити улагањем у економ
ски, привредни и културни
развој друштва.
Секретар Удружења бора
ца НОР из Лаћарка Дејан
Уметић такође је указао на
значај овог датума за Срем
ску Митровицу.
– Ми негујемо тековине
НОБ-а и свих ослободилач
ких ратова Републике Срби
је. Положили смо цвеће како
на гробницу интернираца,
тако и на гробницу ослобо
дилаца Сремске Митровице
где су заједно сахрањени
борци Југословенске арми
је, војници Црвене армије и
припадници Бугарске арми

је. Представници свих амба
сада савезника су присутни
на овој нашој свечаности, а
због терета година присутна
су само два учесника НОБ-а,
Борислав Славкић, председ
ник нашег Удружења, и још
један борац из Уба – рекао је
Дејан Уметић.
Борислав Бора Славкић,
лаћарачки партизан и пред
седник Удружења бораца
НОР из Лаћарка, обратио
се присутнима указујући на
значај партизанске борбе у
ослобођењу од фашистич
ког терора и све присутне
поздравио
партизанским
поздравом – Смрт фашизму!
– што је читаву скупштинску
салу подигло на ноге и иза
звало громогласан аплауз.
Академију је употпунио и
наступ хора Сирмиум канто
рум, а присутни су уживали
и у звуцима тамбураша који
су изводили родољубиве
песме.
Након свечане академи
је, присутни су се упутили
ка Споменику ослобођења
у Другом светском рату код
Железничке станице, где су у
организацији Градског одбо
ра СУБНОР-а и митровачке
локалне самоуп
 раве такође
положени венци страдалима
и одата им почаст.
Н. Милошевић
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ПОЛАГАЊЕ ЦВЕЋА НА ПРАВОСЛАВНОМ
ГРОБЉУ

РАДОВИ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ УЛИЦИ

Нове инсталације
Чување историје
као људска обавеза Р
адници РЈ Изградња и
одржавање водовод
не и канализационе
мреже ЈКП Водовод Срем
ска Митровица, ангажова
ни су на инфраструктурним
радовима у склопу изград
ње кружне раскрснице ули
ца др Душана Поповића,
Железничке и Тараса Шев
ченка.
Реч је о измештању водо
водних инсталација у зони
нове раскрснице, у циљу
адекватног техничког реше
ња, усклађеног са захте
вима нове саобраћајнице.
Поред реконструкције ком
плетне мреже, у току је и
формирање још једног вода

дистрибутивне мреже, као и
реконструкција кућних при
кључака. Важан део овог
посла представља и изград
ња десетак нових шахтова
са вентилима и другом при
падајућом опремом.
Када је реч о канали
зацији, гради се потпуно
нова мрежа – до регула
ционе линије, с обзиром
да у највећем делу Желе
зничке улице, она није ни
постојала. Становници ове
улице, захтев за канализа
циони прикључак могу под
нети у Пројектном бироу
ЈКП
Водовод
Сремска
Митровица, адреса је Ули
ца Стари шор 114.

Зоран Мишчевић положио цвеће

П

олагањем цвећа на
гробницу интернира
них српских војника
на Православном гробљу,
5. новембра, одата је почаст
и поштовање учесницима
и заробљеницима у Првом
светском рату.
У овој гробници сахрање
ни су српски ратници након
Легетске битке, интернира
ни у митровачкој казниони,
где су масовно умирали
због нехуманих услова који
ма су били изложени. У име

Града Сремска Митровица
цвеће је положио заменик
начелника Градске управе
за образовање, спорт и кул
туру, Зоран Мишчевић.
Тим поводом Мишчевић је
подсетио да је неминовно,
протоком времена да неки
моменти падају у заборав,
али да упркос томе имамо
људску обавезу да нашу
историју очувамо у сећању,
неке људе и неко време, као
наук свим генерацијама које
долазе. 
Т. С.

ПРЕДШКОЛЦИ У АКЦИЈИ

Екипа ЈКП Водовода на градилишту

Јесењи полигон на тргу
Најмлађи суграђа
ни, деца из ПУ Пче
лица, из објеката
Маслачак,
Бубама
ра, Маја и Звездица,
дали су свој допри
нос
обележавању
Новембарских дана.
Заједно са васпита
чима организовали су
мале игре без грани
ца под називом Јесе
њи полигон. Искори
стили су сунчан дан и
јесење плодове, дру
жили се и такмичи
ли у неколико дисци
плина на Тргу Ћире
Милекића у понеде
љак, 5. новембра.
Т. С.

Детаљ са полигона
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Уређење атарских путева
П
ротекле недеље у ата
рима Кузмина и Марти
наца, Градска управа
за пољопривреду и заштиту
животне средине организо
вала је уређење, односно,
насипање атарских путева,
као и изградњу отресишта као
пилот пројекат између ова
два сремскомитровачка села.
Тим поводом, начелник ове
Градске управе, Владимир
Настовић, обишао је 31. окто
бра завршене радове, зајед
но са референтом за послове
уређења сеоске инфраструк
туре Здравком Живковићем
и
председницима
савета
месних заједница Кузмина и
Мартинаца.
– Град Сремска Митрови
ца је за ову годину извршио
оно што је планирао и све
што смо предвидели. У овој
буџетској години за санацију и
корекцију атарских путева на
територији Града уторшено
је укупно 6,5 милиона динара
од чега је један милион обез
беђен од стране Покрајин
ског секретаријата за пољо
привреду, а 5,5 милиона из
буџета Града. За разлику од
претходних година, када се
за радове на путевима кори
стио шљунак, овај пут је за

Обилазак атарског пута у Кузмину

ту намену набављена ризла,
за коју се да очекује да ће се
показати боље. Надамо се да
ће то бити пракса и следеће
године – изјавио је начелник
Настовић.
Председник Савета месне
заједнице Кузмин, Мирослав
Раковић, истакао је значај
ових радова и указао на то да
ће кузмински пољопривред
ници сада лакше и безбедније
долазити до својих њива.
Према речима председника
Савета месне заједнице Мар
тинци, Дарка Гавриловића,

од посебног значаја за пољо
привреднике, али и остале
мештане Кузмина и Мартина
ца је и новоформирано отре
сиште.
– Ово су врло значајни
радови за наша два села, а
посебно такозвано отреси
ште, које је пилот програм у
нашој општини. Оно ће пољо
привредницима користити да
очисте тракторске гуме при
ликом изласка са њива и они
на тај начин неће наносити
блато из својих њива на пут
и тако угрожавати безбед

ност учесника у саобраћају.
То је посебно значајно зато
што кроз наша села прола
зи магистрални пут ЛаћаракМартинци-Кузмин, и та траса
је јако прометна. На атарским
путевима треба увек ради
ти и то на територији читаве
општине Сремска Митровица,
јер то је један од већих про
блема наших ратара – изја
вио је Гавриловић, изразивши
захвалност локалној самоу
прави у име становника свог
села.
Н. Милошевић

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА

Опрезније током зиме

З

има је све ближа, а самим тим дола
зи и период смањене видљивости
на путу, као и отежаних услова за
одвијање саобраћаја. Због тога, повећа
на опрезност од велике је важности за
безбедност свих учесника у саобраћају.
– Од 1. новембра до краја марта воза
чи су обавезни да на својим возилима
поседују зимску опрему. То за највећи
број возача путничких возила значи да
морају да имају зимске пнеуматике, нај
мање дубине шаре од четири милиме
тра. Та обавеза важи само онда када се
на коловозу налази снег, лед или поледи
ца. За сада, ако не буде било снега током
новембра нису обавезни, али наша пре
порука је да се зимски пнеуматици ставе
на време, иако нема снега, јер они боље
пријањају на коловоз и зауставни пут
возила је краћи. Што се тиче ланаца за
снег, они су обавезни само на путевима
ван насеља, на оним местима где посто
ји саобраћајни знак када на путу постоји
снег, лед или поледица. У нашим услови
ма, то се односи на превоје преко Фру
шке горе – изјавио је начелник Владимир
Рољић и додао да возачи аутобуса и
теретних возила, поред зимске опреме у

Владимир Рољић

свом возилу морају да имају и лопату.
Поред тога, начелник Владимир Рољић
указао је и на значај опрезности у сао
браћају када су у питању његови најугро
женији учесници.
– У ово време, када мрак раније пада

и честе су магле на путевима, савет за
возаче је да посебну пажњу обрате на
пешаке и бициклисте, јер су они најугро
женија категорија учесника у саобраћају.
То нам је показао и овај октобар, када
је био повећан број незгода у којима су
повреде задобили возачи бицикала и
пешаци. Најчешће је то било својом гре
шком, јер нису имали светла на бициклу
или су се пешаци кретали по коловозу без
рефлектујућег прслука ван насеља. Тако
ђе, постоји и одговорност возача, који
треба да држе своја возила на довољној
удаљености од ивице коловоза, да могу
да избегну пешаке и бициклисте, као и
све друге препреке. У случају магле и
дима поред коловоза, савет је да се сма
њи брзина кретања – рекао је Рољић и
посебно указао на проблем изношења
блата на коловоз. Уколико се лице које
је изнело блато на коловоз идентифику
је, биће пријављено инспекцији за путе
ве и одговараће за тај чин, а возачима се
саветује да уколико виде блато на путу,
ради сопствене безбедности и безбедно
сти осталих учесника у саобраћају, при
лагоде брзину кретања свог возила тим
условима. 
Н. Милошевић
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Социјално осигурање сезонаца

А

генција за рурални
развој Града Сремска
Митровица је у четвр
так, 1. септембра, била дома
ћин конференције на којој
је представљен
пројекат
„Повећање прилика за запо
шљавање сезонских рад
ника у пољопривреди“ који
спроводи НАЛЕД - Нацио
нална алијанса за локални
економски развој уз подршку
ГИЗ-а, немачке организације
за међународну сарадњу. У
оквиру пројекта је подржан и
овом приликом представљен
Закон о поједностављеном
радном ангажовању на сезон
ским пословима.
Учесници конференције су
били представници агенција
за рурални развој, одељења
за пољопривреду и локални
економски развој Сремског
округа, као и пољопривредни
ци - послодавци који ангажују
сезонске раднике.
Циљ овог пројекта је систем
који омогућава да велики број
радника у пољопривреди,
који тренутно ради потпу
но илегално буде пријављен
и оствари одређена права
укључујући ту и смањење
нивоа сиве економије у овој
области.
Са радом започиње и пор
тал путем којег ће се вршити
онлајн пријаве и одјаве сезон
ских радника.
– На нивоу локалних само
управа треба да се форми
рају сервисни центри који ће
бити на услузи и послодавци
ма и сезонским радницима.

Тиса Чаушевић

У Сремској Митровици ће то
бити запослени у Агенцији
за рурални развој. Улога тих
сервисних центара је да воде
регистар сезонских радника,
да воде статистичке анализе
о сезонским пословима. Исто
тако треба да буду у функцији
подршке послодавцима. Нај
више онима који немају ПИБ,
то су пољопривредна газдин
ства која ангажују одређени
број сезонских радника, као
и за активацију налога на том
порталу. Оно што је важно за
све јединице локалних смо
управа јесте да део прихо
да од пореза на доходак ове
врсте ангажовања предста
вља директан прилив у буџет
јединица локалне самоупра
ве, изјавио је том приликом
директор Агенције за рурални
развој Сремска Митровица,
Петар Самарџић.
Закон о поједностављеном

Петар Самарџић

радном ангажовању пред
ставила је Тиса Чаушевић,
из НАЛЕД-а. Процењује се
да преко 70.000 сезонских
радника ради илегално и
не остварује никаква права,
укључујући и здравствену
заштиту у случају повреде на
раду.
– Закон ће омогућити елек
тронску пријаву сезонских
радника и то на један врло
специфичан начин. Дакле, по
први пут ће бити могуће при
јавити раднике само за оне
дане када они раде. У прак
си то значи да ако ви, рецимо,
ангажујете раднике три дана,
а четвртог дана пада киша, ви
ћете тог четвртог дана одјави
ти раднике и нећете плаћати
порезе и доприносе за њих,
а када се поново стабилизу
ју временске прилике врло
једноставно ћете моћи, елек
тронски, поново да пријавите

Бранко Остић

те раднике, објаснила је Чау
шевић.
Специфичност је у томе да
висина наднице ни на који
начин неће утицати на висину
пореза и доприноса. Они су
фиксни и рачунају се по рад
нику на један дан, независно
од тога који договор су напра
вили послодавац и радник у
смислу висине дневне над
нице.
Међу пољопривредницима
који су били на конференцији
је Бранко Остић из села Ман
ђелос, који у производњи кра
ставаца запошљава сто до
150 сезонских радника.
– Закон је доста недефини
сан у неким ставкама. Обаве
зује нас, послодавце, да пла
ћамо без обзира колику смо
зараду имали тај дан. Остане
ли то тако, ми немамо испла
тивост производње, изјавио је
Остић. 
Т. С.

ДЕЛЕГАЦИЈА ВЕТЕРАНА ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ

Руси и Белоруси у Шиду

У

среду, 31. октобра општи
на Шид била је домаћин
делегацији ветерана Вој
нообавештајне службе Русије и
Белорусије, који бораве у нашој
земљи поводом обележавања
стогодишњице завршетка Вели
ког рата. Домаћин делегацијама
у Србији је Удружење ветерани
војнообавештајне службе Срби
је, на основу пројекта одобреног
од стране Министарства одбра
не Републике Србије. Један
од домаћина овој делегацији у
Србији је и генерал - потпуковник
Јован Милановић.
Домаћин делегацијама у Срби
ји је Удружење Ветерани војноо
бавештајне службе Србије, на
основу пројекта одобреног од

стране Министарства одбране
Републике Србије. Делегацију
ветерана Русије и Белорусије,
приликом посете Општини Шид,
примио је председник Скупштине
општине Шид Велимир Раниса
вљевић.
– Велика ми је част и задо
вољство што сам данас примио
делегацију ветерана Војнооба
вештајне делегације Русије и
Белорусије. Један од генерала је
изразио жељу и да нас угосте у
Русији, рекао је Ранисављевић.
Током боравка на подруч
ју шидске општине, делегација
је посетила Спомен комплекс
Сремски фронт и Галерију слика
„Сава Шумановић“.
Д. Попов

Ветерани и Велимир Ранисављевић
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Конкурси за избор директора

О

дборници
локалног
парламента у Шиду су
на седници одржаној
у среду 31. октобра, усвоји
ли допуне Одлуке о платама
и накнади трошкова функ
ционерима општине Шид,
а известилац по овој тачки
дневног реда био је начел
ник Општинске управе Ром
ко Папуга.
– Разлог доношења Одлуке
је то што је Општинско веће
усвојило Правилник о изме
нама и допунама Правилни
ка о организацији општинске
управе, јавног правобрани
лаштва и стручних служби
Општине Шид, којим је утвр
ђено место заменика начел
ника Општинске управе, ина
че то место је предвиђено и
у нашем Статуту и у Закону
о локалној самоуправи. С
обзиром да за то место до
сада није предвиђен коефи
цијент, а у складу са Зако
ном о платама, предлаже се
да тај коефицијент одреди у
износу 28,25.
Локални парламент донео
је Одлуку о преносу права
управљања на водоводу у
Соту на ЈКП Водовод Шид.
Зоран Семеновић, заменик
председника Општине Шид

Седница Скупштине

је поводом ове тачке дневног
реда рекао:
–
Пренос управљања
на водоводу у Соту на ЈКП
Водовод, је једна лепа вест
за све нас. Пројекат који смо
реализовали прошле године
сада финализујемо. За неко
лико дана имаћемо отвара
ње водовода у Привиној Гла
ви и Бикић Долу. Нескромно
ћу да кажем, да смо успели
за мање од годину дана, да
у три села решимо питање
водоснабдевања. Општина

Шид ће следеће године да
реши ово питање у Љуби и
Моловину. До 2020. године
имаћемо решено водоснаб
девање у свим насељеним
местима у општини.
Донета је и одлука о спро
вођењу јавног конкурса за
избор
директора
јавних
предуз ећа, чији је оснивач
Скупштина општине Шид.
Скупштина је донела одлуку
о измени Одлуке о оснива
њу и именовању Комисије за
утврђивање присутности и

сузбијања генетски модифи
кованих организама. Усво
јен је Извештај о раду за
прошлу годину и годишњи
План рада Предшколске
установе „Јелица Станиву
ковић Шиља“, те Решења
о именовању Општинског
савета родитеља. Усвојени
су предлози за разрешење
и именовање чланова Школ
ских одбора и донето Реше
ње о именовању Комисије за
доделу стипендија.
Д. Попов

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Нови начелник Општинске управе

Општинско веће је донело решење о разрешењу начелника Ромка Папуге, као и
решење о постављању Бојане Мравик на место начелника Општинске управе

С

едница Општинског већа
у Шиду одржана је у поне
дељак, 5. новембра, а по
њеном завршетку, на конференци
ји за медије, председник Општи
не Шид Предраг Вуковић изнео је
донете закључке.
– Чланови Општинског већа
разматрали су и усвојили изве
штаје о реализацији годишњих
програма пословања јавних пред
узећа Јавна расвета, услуге и
одржавање, Стандард, Водовод
и Завод за урбанизам. Предузе
ћа су добро радила и задовољни
смо. Извештаји се односе на реа
лизацију програма у претходних
девет месеци – рекао је председ
ник Вуковић и додао да је једна
од важнијих тачака дневног реда
била и избор новог начелника
Општинске управе.

– Општинско веће је донело
решење о разрешењу начелни
ка Ромка Папуге, као и решење
о постављању Бојане Мравик на
место начелника Општинске упра
ве. Функцију начелника Ромко
Папуга ће обављати у в.д. статусу
до 14. новембра, а образована је и
комисија за избор заменика начел
ника Општинске управе. Такође,
донета је и одлука о расписива
њу јавног конкурса за попуњава
ње положаја заменика начелни
ка. Место заменика начелника
Општинске управе се уводи да би
се појачао рад службе. Општинско
веће расписало је и Јавни позив
за учешће у поступку предлагања
кандидата за доделу Децембарске
награде, а поводом 6. децембра,
Дана Општине Шид – закључује
Предраг Вуковић. 
Д. П.

Предраг Вуковић на конференцији
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Зоран Ђурић и Жељко Трбовић

ПРОШИРЕЊЕ КОМПАНИЈЕ АРТ ЛИФТ

Добра сарадња са
локалном самоуправом

Ф

ирма Арт лифт основана је
2011. године и до сада се успе
шно бавила уградњом и одржа
вањем лифтова, а изградњом објекта
од две хиљаде квадратних метара у
Шимановцима проширује делатност
и на производњу и склапање нових
лифтова. Градилиште је 1. новембра
обишао председник општине Пећинци
мр Жељко Трбовић, којем је том при
ликом даље развојне планове фирме
представио генерални директор Зоран
Ђурић.
– Припремамо се да уђемо у процес
модернизације лифтова, који на нашем
тржишту још није започет. Нови лифт
је релативно лако купити, али напра
вити лифт за постојеће стање захтева
израду по наруџбини и то је оно што је
нашем тржишту најпотребније, јер су
постојећи лифтови стари по неколико
деценија и у јако лошем стању. Само
у Београду постоји 15.000 лифтова
које је треба заменити, модернизова
ти и ускладити са важећим прописи
ма, а ми ћемо почетком 2019. године
бити апсолутно спремни за наступ на
тржишту. Ових две хиљаде квадра
та новоиз грађеног објекта обухватиће
производни, канцеларијски и изложбе
ни простор, а планирамо и велепрода
ју компонената за све фирме у Србији
које се баве уградњом и одржавањем
лифтова – испричао нам је Ђурић.
Арт лифт у овом тренутку упошљава

22 радника, а за производњу ће бити
потребно још 20 до 25 нових радника.
Према Ђурићевим речима, Арт лифт
се пре свега ослања на локалну рад
ну снагу.
– Управо сам разговарао са пред
седником да смо спремни да уђемо

У нашој општини је,
захваљујући убрзаном
привредном
развоју, свега 786
незапослених лица
на евиденцији
Националне службе
за запошљавање, али
је стваран број људи
који траже запослење
знатно мањи, рекао је
Жељко Трбовић
у сарадњу са пећиначком техничком
школом у прилагођавању образовних
профила нашим потребама, као и да
смо спремни да организујемо праксу

за ученике и да им по завршетку шко
ловања обезбедимо запослење – изја
вио је Ђурић.
Председник Трбовић је нагласио да
је пећиначка општина један од пиони
ра дуалног образовања у Србији и да
јој је циљ да децу школује у складу са
потребама привреде.
– У нашој општини је, захваљујући
убрзаном привредном развоју, свега
786 незапослених лица на евиденци
ји Национ
 алне службе за запошљава
ње, али је стваран број људи који тра
же запослење знатно мањи. Зато већ
неколико година интензивно радимо
на томе да децу школујемо за потребе
компанија које овде послују, како би по
завршеном школовању одмах добила
посао, јер нам је циљ да обезбедимо
посао сваком нашем становнику који
жели да ради – рекао је први човек
пећиначке општине.
Ђурић је локалну администраци
ју оценио као пријатељски настројену
према привредницима.
– Сарађујемо дуги низ година, изла
зимо једни другима у сусрет и то је
за сваку похвалу. Највреднија ствар
у општини Пећинци је то што можете
у датом тренутку да позовете најви
ше руководиоц
 е да вам помогну, не у
заобилажењу процедуре, већ у про
налажењу најкраћег пута за решење
проблема, а то је одличан основ за
дугогодишњу сарадњу – каже Ђурић.
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ЕКОЛОГИЈА

Пошумљавање путних појасева

Горан Триван

Путни правци који су обухваћени пројектом су Стара Пазова - Нови Карловци, Ста
ра Пазова - Стари Бановци, Стара Пазова - Војка, Војка - Крњешевци, Војка - Нова
Пазова, Нова Пазова - Стари Бановци, Стари Бнаовци – Белегиш, Белегиш - Сурдук
и Сурдук – Сланкамен, истиче Зорица Јанчић

И

поред одличних услова
за развој многих шум
ских врста дрвета, Вој
водина је најмање пошумље
на, а тиме и најугроженија
регија у Европи. Укупна повр
шина шума и шумског земљи
шта у Покрајини износи преко
175 хиљада хектара, а ЈП
Војводина шуме газдује на
већини. Распоред шума је
изразито неповољан, јер се
на шест сконцентрисаних
површина - Фрушка гора,
Посав ље,
Делиблатс ка
пешчара, Вршачке планине,
Суботичк а пешчара, ужи
појас уз Дунав и Тису, налази
преко 90 одсто свих шума Вој
водине, а преосталих 10
одсто је разбацано на просто
ру површине од око два мили
она хектара.
У свега пет општина (Бео
чин, Ириг, Пећинци, Шид и
Ковин) пошумљеност је преко
15 одсто. У свим осталим вој
вођанским општинама пошу
мљеност се креће између
један и 15 одсто. Највише
зеленила и шума има у Сре
му, док је у Банату стање нај
критичније.
Преко пет и по милиона
динара издвојено је за пошу
мљавање путних појасева у
општини Стара Пазова захва
љујући Министарству зашти

Зорица Јанчић

те животне средине и локал
не самоуправе.
Министар заштите животне
средине Горан Триван и пред
ставници 12 градова и општи
на у Србији, међу којима је и
општина Стара Пазова, потпи
сали су крајем октобра угово
ре о додели 40 милиона дина
ра из Зеленог фонда за пошу
мљавање. Поред Старе Пазо
ве, средства су додељена и
општинама Пожега, Бела
Црква, Дољевац, Голубац,
Кучево, Рашка, Пирот, Шабац,
Кикинда, Краљево и београд
ској општини Палилула.
Министар заштите животне
средине Горан Триван истакао
је да је пошумљавање један
од главних стубова политике
коју води ресорно министар
ство и један од начина убла

жавања климатских промена.
Триван је навео да је ове годи
не за пошумљавање опреде
љено укупно 70 милиона
динара, од чега је 40 милиона
динара додељено локалним
самоуправама чији су пројекти
испунили услове на јавном
конкурсу.
– Ово је прилика да нам
животна средина буде боља и
да локалне самоуправе памет
но утроше 40 милиона динара,
уз стручни надзор факултета и
института који се баве тиме.
Нема важнијег посла од пошу
мљавања за будућност наше
деце и ми нећемо стати на
овоме. Тек започињемо ову
причу, нагласио је Триван.
До краја године на девет
путних појасева биће засађе
не саднице тополе, храста,

брезе, јавора, јаребике и кру
шине, за шта је реосорно
минис тарс тво
обезбед ил о
преко четири и по милиона
динара, док је општина Стара
Пазова издвојила тачно мили
он динара, истакла је начелни
ца Одељења за комуналне
делатности у општини Стара
Пазова Зорица Јанчић.
– Путни правци који су обу
хваћени пројектом су Стара
Пазова - Нови Карловци, Ста
ра Пазова - Стари Бановци,
Стара Пазова - Војка, Војка Крњешевци, Војк а - Нова
Пазова, Нова Пазова - Стари
Бановци, Стари Бнаовци –
Белегиш, Белегиш - Сурдук и
Сурдук – Сланкамен, истиче
Зорица Јанчић.
Надлежни истичу да ће у
наредном периоду радити на
пошумљавању осталих дело
ва, пре свега унутар насеља.
Највећи део површина под
шумама у овом делу Срема у
власништву је старопазовач
ког Ловачког друштва које је
своје активности усмерило на
пошумљавање.
Садња поменутог дрвећа
очекује се до краја ове годи
не, а добијена средства биће
усмерена на садни материјал,
припрему земљишта, ископ
јама и саму садњу.
С. Станковић
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ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Највише гласова
за Матицу Словачку
Према прелиминарним резултатима
добијеним од изборног штаба листе
Матица Словачка у Србији, када је у
питању гласање за чланове Савета
словачке националне мањине, та
листа је освојила највише гласова,
укупно 1.682. На другом месту по осво
јеним гласовима је Изборна листа Хеј,
Словаци! – Михал Балаж са 326 гласо
ва, на трећем месту је Изборна листа
Словаци напред! – Павел Сурови са
66 гласова и на последњем Изборна
листа Лига Словак а Војводине са
освојена 22 гласа.

„Добрица Милутиновић“ и Словачког
позоришта „Владимир Хурбан Влади
миров“, премијерно је одиграна пред
старопазовачком публиком у Позори
шној сали у Старој Пазови. Комад је
одигран поводом обележавања стого
дишњице Великог рата. Превод, адап
тацију, режију и сценографију потпису
је Мирослав Бенка, за костимографију
је био задужен Борис Чакширан, а
вајарске радове извео је Мирослав
Цвијетић. У представи играју: Алексан
дер Бако, Јелена Јанковић, Хелена
Лазић, Владимир Балашћак, Никола
Јаношевић, Игор Пискла, Јован Миље
вић, Зденко Кожик, Татјана Бабинка и
Теа Јашо.
Представа је премијеру доживела у
Сремској Митровици крајем октобра, а
у Старој Пазови је изведена у оквиру
49. Смотре словачког аматерског позо
ришног стваралаштва Позоришне
ловорике која се одржала од 27. окто
бра до 2. новембра.
С.С.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Огрев за избеглице
Такође, незванично сазнајемо да је,
када су у питању избори за чланове
Савета ромске националне мањине,
највише гласова у старопазовачкој
општини освојила Изборна листа Све
европски ромски покрет, за коју је гла
сало 467 Рома, Изборна листа Респект
за Роме – Владан Станојевић је осво
јила седам гласова, а по један глас су
добиле листе Савез друштава Рома
Републике Србије – Сложно и заједно
за боље сутра Рома и Уједињена пар
тија Рома.
Према добијеним подацима, ове
изборе карактерише излазност од пре
ко 65 одсто. У радном телу за спрово
ђење избора општине Стара Пазова
сазнајемо да су избори прошли без
већих неправилности. Након што
Републичка изборна комисија објави
резултате у Службеном гласнику, саве
ти у року од 20 дана морају да се кон
ституишу и формирају органе. Сваки
савет има председник а, извршни
одбор и одборе за четири кључне
области у којима савети и имају надле
жности - образовање, културу, обаве
штавање и службену употребу језика и
писма.
М. Л.

ПОЗОРИШТЕ

Премијера представе
Тамо далеко
Позоришна представа Тамо далеко,
по мотивима драме Владимира Хурба
на Милица Николић, рађена у сарад
њи сремскомитровачког Позоришта

Породице са избегличким статусом
или статусом интерно расељених
лица, њих 25, које имају боравиште на
територији општине Стара Пазова
током предстојеће зиме добиће једно
кратну материјалну помоћ у виду
огревног дрвета. Укупни приходи поро
дица не могу бити већи од 24.601
динар што је и један од главних пред
услова за остваривање права на ову
врсту помоћи. Позив је отворен до 16.
новембра, а детаљније информације о
потребној документацији за пријављи
вање могу се пронаћи на званичној
веб страници општине Стара Пазова.
С.С.
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Чеп за хендикеп

У оквиру акције Чеп за хендикеп, у
којој општина Пећинци учествује већ
неколико година, 29. октобра су предате
нове количине чепова од пет-амбалаже,
чијом продајом се обезбеђују средства
за куповину ортопедских помагала за
параплегичаре.
Овога пута прикупљено је 250 кило
грама чепова, а како је рекао Зоран Мар
тинов, председник удружења Чеп за хен
дикеп, акцији се до сада прикључило 70
локалних самоуправа у Србији, али је
општина Пећинци и даље у самом врху
по количини прикупљених чепова.
Сви чепови прикупљени на територији
пећиначке општине се пре испоруке
сабирају у пећиначком Црвеном крсту.
Према речима секретара ове организа
ције Гордане Коњевић, акција је већ уве
лико заживела у Пећинцима и чепови
редовно стижу из локалне самоуправе,
предузећа, јавних и образовних установа
и удружења грађана, а највеће количине
прикупљају предузеће Луки комерц и
Предшколска установа „Влада Обрадо
вић Камени‟.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ДРАГАН
ФУНДУК“

Урађено 86 прегледа

ДОМ ЗДРАВЉА

Превентивни
прегледи
У току акције Министарства здравља
19.792 грађана је обавило бесплатни
превентивни преглед у некој од сто
здравствених установа широм Србије,
саопштило је то министарство, а пре
носи Танјуг. Акција је спроведена и у
Дому здравља „Др Јован Јовановић
Змај“ у Старој Пазови, где је прегледа
но 122 људи и извршено 284 услуге.
Бесплатни ултразвучни преглед дојки
урадило је 54, а мамографски преглед
30 жена, док је лабораторијски налаз
холестерола и триглицерида урадило
по 100 пацијената. Из ресорног мини
старства поручују да велико интересо
вање и масован одзив потврђују да је
јавна свест о значају превенције као
основе очувања здравља вишеструко
порасла у нашем друштву.
И. П.

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

У оквиру акције бесплатних прегледа
коју је покренуло Министарство здра
вља, у пећиначком Дому здравља „Др
Драган Фундук“ пацијенти са територије
општине Пећинци у недељу су били у
прилици да обаве ултразвук абдомена и
дојки, као и да провере ниво холестеро
ла и триглицерида у крви.
Како је рекла директорица пећиначког
Дома здравља Дубравк а Цветковић
Мићић, одзив пацијената је био веома
добар и акција очигледно постиже свој
циљ, а то је подизање свести о значају
превенције и редовних прегледа који
пружају могућност да се здравствени
проблеми открију на време.
Током акције бесплатних прегледа у
недељу су 32 пацијента урадила ултра
звук абдомена, 14 пацијенткиња ултра
звук дојки, док је 40 пацијената провери
ло ниво холестерола и триглицерида у
крви.
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Артеска чесма код Спортског центра

АРТЕСКИ БУНАРИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Није то ресурс - већ благо
које треба чувати

С

ремска Митров
 ица је
позната по великом
броју артеских буна
ра, односно чесми. Оне
представљају својеврстан
украс у крају, а лети им се
обрадујете као старом при
јатељу при повратку из шет
ње или носећи тешке кесе
пуне намирница.
По броју артеских чесми
предњачимо у Србији. У
самом градском насељу
их има 19, док је укупно на
територији Града Сремска
Митровица идентификова
но 69 артеских бунара када
је 2004. године Дирекција
за изградњу града наручила
да се уради катастар јавних
чесми и бунара. То је ура
ђено из разлога што се они
користе као алтернативно
водоснабдевање, нарочи
то у случајевима искључе
ња водоводног система и
неких ванредних ситуација,
те самим тим морају да буду
укључени у мониторинг.
Равномерно су распростра
њени у равничарском делу,
док их у фрушкогорју нема.
Налазе се на дубини између
150 и 260 метара, односно

на око 70 метара у мачван
ском делу.
О овој теми разговара
ли смо са дипломираним
инжењером хидрогеологије,
Весном Владисављевић из
ЈКП Водовод, чији је посао
истраживање
подземних
вода. Она каже да су бунари
бушени неплански, седам
десетих година прошлог
века, док је тај процес своју
експлозију доживео осамде
сетих и деведесетих година.

Весна Владисављевић

– Дубином су захваће
не четири хидрогеолошке
зоне и тачно по квалитету
и температури воде зна
мо у коју се хидрогеолошку
зону ушло. Дубином буше
ња повећава се температу
ра што говори о постојању
геотермалног радијента. У
Ноћају има бунара са водом
температуре преко 25 сте
пени. Овде смо бушећи
бунар на дубини преко 400
метара добили воду којом

Никола Калинић

се снабдева наш базен.
То онда више нису арте
ски бунари, већ бунари за
експлоатацију, али сви они
захватају воду из тог нашег
подземља, каже Владиса
вљевић.
Вода се обнавља спорије
него што истиче и морамо
бити свесни чињенице да
није неисрпни ресурс. Поред
тога што отиче у недоглед,
пуне се и канализациони
системи, што може створити
проблем друге врсте. Због
тога су неке чесме пригуше
не, како би се истицање све
ло на минимум, као што је
случај са чесмом код Дома
војске. Неким бунарима се
смањила издашност старе
њем, док постоји и ситуација
да се копањем нових бунара
смањује издашност постоје
ћих.
Управо контролом коју
врши Покрајински секре
таријат за енергетику не
дозвољава се преоптереће
ње и преексплоатација поје
диних хидрогеолошких зона.
Прате се резерве подземних
вода, уз обавезу контроли
сања температуре и изда
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Археолошко
благо Србије

У

Тренутно неисправна чесма у Улици Нови шор

шности на месечном нивоу.
– Резерве подземних вода
се прате на основу отица
ња, издашности. Урађени
су елаборати о резерв
 ама
подземних вода, тако да се
на основу мониторинга и
праћења издашности прате
и резерве. Ти елаборати се
оверавају пред комисијом у
Покрајинском секретарија
ту за енергетику. Сви наши
бунари имају довољне коли
чине подземних вода, али то
све, као ресурс, мора да се
чува, јер ни сами не знамо
за колико година те резерве
могу да се истроше, обја
шњава Владисављевић.
Вода се на великој дубини
налази између два непропу
сна слоја, који не дозвоља
вају продор неке друге воде
до те издани. На тај начин
је заштићена од загађења
као и од површинских ути
цаја. Све воде које долазе
са великих дубина имају у
свом саставу разне мине
рале: гвожђе, манган, амо
нијум јод који утичу на укус
и мирис, чему смо сведоци
приликом посете бањама и
спа центрима, где управо та
вода због чијих се својста
ва одлази има специфичан,
понекад и неугодан мирис.
У случају конзумирања воде
са артеских бунара, која је
мање тврдоће од популар
не чесмоваче, самим тим и
питкија, битно је да ти мине
рали буду у одређеној кон
центрацији и да не прелазе
дозвољену вредност. Амо
нијак, на пример, у артеским
бунарима је природна поја

ва услед геолошког порекла
наших подземних вода, али
он с друге није пожељан у
плитким водама, јер указује
на органско загађење, због
присуства стаја, третирања
хемикалијама и слично.
– По Правилнику о узорко
вању и хигијенској исправ
ности воде, све артеске
чесме су покривене анали
зама. Анализе су прво под
оком санитарне инспекције,
јер они виде све анализе
пре но што стигну у Водо
вод, тако да ништа не може
да промакне нити да се
заташка било каква непра
вилност. На овој локацији, у
Срему и Мачви, повремено
неку чесму морамо да про
гласимо неисправном, али
немамо критичне објекте, у
питању су само мала одсту
пања, каже Владисавље
вић.
Никола Калинић, лекар
специјалиста хигијене из
Завода за јавно здравље се
слаже да генерално на овој
хидрогеолошкој
локацији
немамо проблем са квали
тетом воде.
- Физичко хемијске карак
теристике, у које спадају
боја, мутноћа, укус, мирис,
температура, нису значај
не за здравље потрошача,
али опредељују људе да
пију одређену воду. Треба
ло би више повести рачуна
о томе да први утисак када
се приђе чесми буде прија
тан, да се објекти одржавају,
не баца смеће около, као и о
приступу кућних љубимаца,
каже др Калинић.
Т. С.

Завичајном
музеју
Рума, 1. и 2. новем
бра, предавања на
тему Археолошко благо
Србије, одржала је архео
лошкиња Александра Јова
новић. Реч је о два преда
вања: прво је Рим, Србија
и рано хришћанство, чија
је тема настанак хришћан
ства, однос Римског царства
према новој религији и о
ранохришћанским налазима
у Србији, а друго је Римски
царски градови у Србији,
које се односило на градове
и њихове ранохришћанске
аспекте.

још 300 година истражива
ња, тако да заиста имамо
велико археолошко благо.
Говорим о ранохришћан
ским налазима, морали смо
да сузимо то огромно благо
на један одређени период,
јер иначе би о томе могли
данима да причамо – рекла
је за наше новине Алексан
дра Јовановић. Она дода
је да има заиста изузетних
трагова ранохришћанства
на нашем простору.
– Ми обично сматрамо
хришћанство када су Сло
вени дошли, када су почеле
да се граде цркве, када су

Румљани на предавању

– Археолошко благо
Србије је заиста огромно,
мислим да би нам многи из
иностранства позавидели.
Они долазе код нас, чак из
Аустралије и сарађују на
ископавањима у Сремској
Митровици, тако да заиста
има много тога да се ура
ди. На пример, истраживачи
у Виминацијуму кажу, да је
тек можда два-три процента
овог локалитета истраже
но и да има материјала за

се појавили Немањићи, али
и пре но што су дошли Сло
вени, овде је већ постојало
хришћанство и има заиста
лепих трагова, и гробница
и накита, па сам желела да
се упознамо са тим делом
историје нашег простора –
каже Александра.
Александра Јовановић је
из Зајечара, а радила је и на
ископавањима са америч
ким археолозима, у Јордану.
С. Џ.

БИБИЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

Предавање
Момчила Митровића
Поводом стогодишњице
од завршетка Првог светског
рата, митровачка библиоте
ка „Глигорије Возаровић“ у
сарадњи са Градским одбо
ром СУБНОР-а организо
вала је предавање на тему
Српска обавештајна служба
у Срему у периоду од 1907.

до 1918. године.
О српској обавештајној
служби у овом периоду при
сутнима је говорио Момчи
ло Митровић, а предавање
је заинтересовало велики
број Митровчана, о чему је
сведочила и пуна читаон
 ица
библиотеке. 
Н. М.
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ЈКП САВА ПЕЋИНЦИ

Савесни корисници
греју неплатише

Ј

авно комунално предузеће Сава
у Пећинцима, спремно је дочека
ло грејну сезону, а према речима
директора Жељка Милићевића, захва
љујући квалитетно урађеном ремон
ту током лета, снабдевање корисни
ка топлотном енергијом из пећиначке
топлане одвија се без проблема.
– Како бисмо свим нашим потроша
чима обезбедили што квалитетније гре
јање, трудимо се да побољшамо наше
услуге. Тако смо прошле године наба
вили нови котао за топлану у Пећин
цима, а овог лета заменили смо дело
ве топловода на којима је дошло до
цурења цеви код Полицијске станице у
Пећинцима и стамбене зграде у улици
Јове Негушевића 8. Такође, овог лета
урадили смо комплетну реконструкцију
димњака топлане, редовно одржавамо
подстанице и саму топлану, а потроша
чи су имали времена да поправе кућ
не инсталације у договореном перио
ду. Наше предузеће је чак помогло да
се отклони један већи квар на кућним
инсталацијама стамбене зграде у ули
ци Јове Негушевића 6, како се не би
поновила ситуација од прошле године,
када су потрошачи у овој згради остали
без грејања због квара на кућним инста
лацијама – рекао је Милићевић и додао
да се од почетка сезоне греје у складу
са спољним температурама, као и да
високе дневне температуре иду на руку

Жељко Милићевић

како потрошачима због нижих рачуна за
утрошени део топлотне енергије, тако и
ЈКП Сави због мањег утрошка гаса.
Милићевић је, тим поводом, упутио
апел потрошачима да редовно плаћају
рачуне, јер тако доприносе квалитетни
јем и јефтинијем грејању.
– Трудимо се да изађемо у сусрет
свим нашим корисницима, али они
морају бити свесни да уколико не пла
ћају рачуне штете како потрошачима
који редовно измирују обавезе тако
и нама. Ми смо отворени и спремни

да им помогнемо, пружамо могућност
репрограма као и претходних година,
али крајња мера је утужење, што смо
већ учинили са шест неплатиша. Ми не
можемо да дозволимо да се неплатише
греју на рачун потрошача који редовно
измирују своје обавезе – нагласио је
Милићевић.
Корисници даљинског система греја
ња све информације могу добити путем
телефона ЈКП Саве, 022/436-510, а у
случају кварова дужни су да их пријаве
на исти број телефона.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Да се Драганин глас поново чује

У

петак, 2. новембра
су у Културном цен
тру Пећинци, учени
ци Средње техничке школе
„Миленко Веркић Неша“,
чланови Друштва за него
вање народне традиције
Пећинци и глумци пећи
начког Позоришта младих
аматера играли, певали,
рецитовали и глумили за
петнаестогодишњу Драгану
Антић из Јакова са жељом
да се њен глас поново чује
у сали Културног центра.
Директор
ове
установе
Јован Деврња рекао је да се
Културни центар увек радо
одазива оваквим хумани
тарним вечерима и да пру
жа сву неопходну логистичку
подршку, посебно када је у
питању Драгана Антић, која
је у пећиначкој сали насту

Детаљ са наступа

пала више пута заједно са
пећиначким фолклорашима.
Идеја
за
хуманитарни
концерт потекла је од пећи
начких средњошколаца и
њихових наставника, а како
је рекла Биљана Јованчић,
наставник економске групе
предмета и један од органи
затора, деца су се веома пре
дано припремала за наступ,
који је овај пут из хуманих
разлога.
Чланови ДННТ Пећинци,
са којима је Драгана Антић
често
наступала
широм
земље, радо су се одазва
ли хуманитарној вечери, а
према речима Зорице Тој
чић руководиоца пећиначког
ансамбла, и сами су учество
вали у бројним акцијама за
прикупљање средстава за
лечење њихове другарице.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ

Прослављен
десети рођендан
Пијаца пећиначких првака

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Шарена
јесења пијаца

У

ченици првог разреда
Основне школе „Сло
бодан Бајић Паја“ у
Пећинцима, заједно са учи
тељицом Зорицом Дмитра
шиновић, 31. октобра су у
својој одељенској учион
 ици
приредили праву јесењу
гозбу под називом Шарена
јесења пијаца, коју су реа
лизовали у оквиру истоиме
не
пројектн е
наставе.
Шешири украшени јесењим
плодовима, кишобрани и
гумене чизме као једни од
симбола јесени и столови
препуни поврћа, воћа, зим
нице и лишћа украшавали
су учионицу током цело
дневне изложбе.

Како је рекла учитељица
Зорица Дмитрашиновић,
циљ пројекта је да ученици
прошире своја знања о обе
лежјима јесени, а овогоди
шњу пијацу припремали су
током протек лих месец
дана.
– Деца су писала саставе
на тему јесени на часовима
српског језика, учествовала
на музичким радионицама,
гледала позоришне пред
ставе и упражњавала многе
друге активности на часо
вима света око нас, ликов
не културе, математике и
грађанског васпитања –
рекла је Дмитрашиновиће
ва.

– С обзиром да постоји
могућност лечења у Паризу,
као и да је у питању велика
свота новца, ми смо се одмах
ангажовали на прикупљању
донација. Пре две недеље
играли смо за Драгану у Кнез
Михајловој, а само на нашим
пробама успели смо да саку
пимо 40 хиљада динара, које
смо одмах уплатили на Дра
ганин рачун. За одлазак на
лечење потребно је сакупи
ти 200 хиљада евра и драго
ми је да могу да кажем да је,
захваљујући људима добре
воље, сакупљено близу те
своте и да је пут сада изве
стан. Драго нам је да смо
видели пуну салу и захвал
ни смо свим људима који
су дошли и подржали нас,
јер само заједно можемо да
помогнемо Драгани – изјави
ла је Тојчић.
Вече посвећено Драгани
отворили су пећиначки фол
клораши са кореографијом
Игре и песме из Срема, да
би се затим на сцени ређали

талентовани ученици СТШ
„Миленко Веркић Неша“:
рецитатори Мина Мифтари и
Николина Николић, вокални
солисти Анастасија Максић,
Јована Ловрић и Александра
Чавић, гитаристи Катарина
Јојић и Емилија Бастајић и
млади глумци ове школе који
су извели представу Да, да,
да рађену по мотивима из
филма Лајање на звезде.
Хуманитарној вечери при
кључили су се и чланови
пећиначког Позоришта мла
дих аматера, који су извели
кабаре Чујеш секо, рађен
по оригиналним текстовима
Душка Радовића.
Бројна публика, организа
тори и учесници су у пећи
начком Културном центру,
куповином карата и добро
вољним прилозима сакупи
ли 98.570 динара, а компле
тан износ ће бити уплаћен
на рачун намењен лечењу
петнаестогодишње Драгане
Антић која болује од тумора
на мозгу.

Светлана Сабо: Промоција културно - историјског наслеђа

У

Галерији „Лазар Воза
ревић“ у Сремској
Митровици
прошле
среде, 31. октобра, уприли
чен је свечани коктел пово
дом прославе десет година
постојања Туристичке орга
низације Сремска Митро
вица. Њен основни циљ је
промоција свих туристичких
потенцијала и богатог кул
турно-историјског наслеђа
града.
– Деценија је прошла,
десет година рада Тури
стичке организације која
бележи
видан
помак
напред, не само што се
тиче наше делатности него
уопште свести друштва и
схватању туризма као јед
не значајне привредне гра
не у развоју самог града.
Наши планови за убудуће
су везани за планове гра
да и урбанистичке планове,
подршку града, развој урба
нистичких услова, али исто
тако очекујемо и да се наши
смештајни капацитети знат
но прошире, јер ако задр
жимо дуже туристе у нашем
граду онда ћемо имати осе
тан бољитак живота нас грађана, изјавила је дирек

торка Светлана Сабо.
Испред локалне самоу
праве заменик начелника
Градске управе за културу,
спорт и образовање Зоран
Мишчевић се захвалио
Туристичкој
организаци
ји Сремска Митровица на
њеном доприносу у смислу
јасног позиционирања Гра
да Сремске Митровице на
туристичкој мапи Србије.
Поред пројекције крат
ког филма о почетку рада
и успону ове установе, на
свечаном коктелу је упри
личено и елегантно послу
жење у симболистичком
маниру.
– Слављеници Туристич
кој организацији желимо
да њене године буду лепе
и слатке као колачи, али и
питке, зрелије и боље као
вино, рекла је Светлана
Сабо.
Професорка
виолине,
Љубица Јовановић и Ива
на Миросављевић, про
фесорка гитаре су допри
неле уметничком угођају,
разноврсним репертоаром,
од класичне музике, преко
џеза, до филмске музике.

Т. С.
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Велики Радинци

ДОМОВИ КУЛТУРЕ У СРЕМУ

Пазите како сликате, ако је
јак блиц, ’оће да се сруши
С
вако село на територији бив
ше Југославије некада је у свом
средишту имало зграду која је
била главно место окупљања и цен
тар културног живота његових мешта
на. Домове културе средином прошлог
века подигао је народ, који је тада, на
неки начин, био свестан значаја разво
ја културе у малим местима и рурал
ним подручјима.
Када је реч о сремским селима, гото
во пола века целокупан културни живот
заједнице одвијао се у домовима кул
туре. Позоришне представе, филмске
пројекције, концерти класичне, тради
цион
 алне, али и тада популарне рок
музике, били су нешто сасвим нормал
но и уобичајено у нашим селима. Мно
ги данашњи брачни парови упознали
су се на некој од некадашњих игранки
у неком од сеоских домова културе, а
сеоско становништво није много зао
стајало за градским у културном погле
ду, али и квалитету и разноврсности
друштвеног живота.
Ипак, данас у центру већине наших
села, не само сремских, него у читавој

Уместо центра
културног живота
у селу, домови
културе данас су
постали њихово
ругло, а обзиром на
стање у којем се ове
зграде налазе,
и потенцијална
опасност за све
пролазнике

Србији, углавном ћемо наићи на руше
вине, на којима се, бар делимично,
оцртавају трагови неких прошлих вре
мена. Уместо центра културног живота
у селу, домови културе данас су поста
ли њихово ругло, а обзиром на стање
у којем се ове зграде налазе, и потен
цијална опасност за све пролазнике.
Од како је света и века, култура је
код нас увек некако била девета рупа
на свирали, па се у њу никад, као ни
сад, није баш нешто посебно улага
ло. Ипак, тежња грађана (и сељаци
су грађани једне земље) за квали
тетним друштвеним животом и развој
њихових културних потреба, у једном
тренутку су кулминирали изградњом
домова културе у селима и они су
живели све док је живела и та тежња
и потреба.
Да бисмо сазнали да ли она још увек
постоји, и какви су ставови становни
ка сремских села о тренутном стању
(домова) културе у њима, наша екипа
је недавно била у њиховом обиласку.
На путу према Фрушкој гори, прво смо
свратили у Велике Радинце. Некада

M NOVINE

7. NOVEMBAR 2018.

31

Бешеново

врло лепа грађевина, која је својевре
мено била центар окупљања младих,
али и оних старијих Радинчана, данас
је руина која је постала дом јату голу
бова и младим стаблима непознатог
дрвета које расте на њеној тераси и
унутрашњости, и коју, због безбедно
сти, пролазници у широком луку зао
билазе.
Пред продавницом поред ове гра
ђевине, затекли смо неколико мешта
на које смо питали како коментаришу
данашњи културни живот у овом фру
шкогорском селу, али и стање његовог
дома културе.
– Шта имам да кажем, погледај на
чега то личи. То треба само да се пору
ши, нема друге – каже бесно један од
њих, док други додаје да је овакав обје
кат потребан селу. Међутим, стиче се
утисак да су мештани више огорчени
самом зградом која представља ругло
у селу, него непостојањем могућности
за развој културног живота.
Видевши да Радинчани и нису нешто
заинтересовани за причу, а посебно
за разговор о култури, наставили смо
даље, према Бешенову, где смо зате
кли сличну ситуацију. Некада велелеп
на зграда на узвишењу у центру села,
сада је дословно у рушевинама, а сала
која је некада била пуна људи и бина
која је служила за позоришне предста
ве и друге врсте наступа, пуни су пер
ја и птичјег измета. Бешеновци такође
нису били ради да разговарају о култу
ри, а само је један у пролазу прокомен
тарисао:

Илија Недић

Домови су били у
прилично лошем
стању, и постоји идеја
да се они оживе и буду
на корист свим
људима који живе
у селима. Кузмин је
један добар пример
дома културе, који
је уз оснивање
Културног центра 2014.
године оживео, каже
Илија Недић

– Пазите кад сликате, ако је јак блиц,
`оће да се сруши.
Дом културе у Гргуревцима, ипак,
није у рушевинама, али, како смо
сазнали од начелника Градске упра
ве за културу, спорт и омладину Или
је Недића, његов кров је небезбедан и
ускоро се планира његова реконструк
ција.
Западно од Сремске Митровице,
обишли смо и домове културе у Кузми
ну и Мартинцима. Дом у Кузмину је
недавно реновиран и у њему је осно
ван Културни центар, а мартиначки
дом културе је и даље у употреби и
одржава се, а, иначе, у овим селима
може се приметити и веома снажна
грађанска иницијатива за развојем кул
туре и постојањем културног живота,
и то је вероватно био разлог њиховог
опстанка.
О томе шта ће бити са сремским
домовима културе разговарали смо са
начелником Илијом Недићем.
– Домови су били у прилично лошем
стању, и постоји идеја да се они оживе и
буду на корист свим људима који живе
у селима. Кузмин је један добар при
мер дома културе, који је уз оснивање
Културног центра 2014. године оживео.
Тамо се одржавају фолклорна, драм
ска, тамбурашка секција, пројекције
филмова, манифестације попут Распе
ване јесени и Хитовизије. Дом је једним
делом реновиран средствима Месне
заједнице, Града, али и спонзора.
Људи, када виде да имате око стотину
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деце која се баве неким активностима,
сигурно ће доћи да помогну. Мартин
ци, полако, кроз културни центар, тако
ђе раде један део дома и сале, како би
обезбедили простор за одржавање про
ба фолклорних секција. У Босуту, тако
ђе, дом функцион
 ише кроз фолклорни
ансамбл и манифестације које се одр
жавају током године. Оно што је идеја је
да се домови који су лоши, попут домо
ва у Великим Радинцима и Гргуревцима
обнове. Видели сте Дом културе у Рав
њу, рецимо, који је нов, обновљен, рено
виран. Тамо, такође, постоји културноуметничко друштво које спроводи пробе
и одржава манифестације. У односу на
неки претходни период, трудимо се да
људе који су остали у селу задржимо,
а за то им морамо обезбедити услове.
Дом културе у Гргуревцима нам је сада
приоритет, јер је у неупотребљивом ста
њу. И у осталима још увек има посла,
али су употребљиви за одржавање про
ба – рекао је начелник Недић. 
Н. Милошевић

Кузмин

Мартинци

Гргуревци

Шешир накриви у Лаћарку
Када је реч о томе шта је
било са некадашњим домови
ма културе, посебно је зани
мљив пример Лаћарка. Модел
савременог потрошачког дру
штва, јачање конзумеризма и
увреженост става да се данас
све купује, па и култура, слика
су и прилика лаћарачког дома
културе, чији је један део пре
неколико година претворен у
продавницу. Лаћарци овоме
приступају различито. Неки су
огорчени, јер те домове култу
ре је градио народ, а сада их
неко издаје, а неки су задовољ
ни само због тога јер је зграда
обновљена, па немају рушеви
ну у центру села.
–Шта да ти кажем, некад су
се млади ту скупљали, дружи
ли се, а сад тога нема. Сви су
за компјутерима, а цело село
зврљи празно. Зато су и издали
дом културе, што да стоји пра
зан? – пита се један Лаћарац.

Лаћарак

7. NOVEMBAR 2018.
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МИТРОВАЧКА ПЕСНИКИЊА ЖЕЉКА АВРИЋ

Поезија је, уствари, живот

У

уторак, 30. октобра,
Галерија „Лазар Воза
ревић“
у Сремској
Митровици била је домаћин
промоцији најновије збирке
песама митровачке песни
киње Жељке Аврић. Збирка
под називом Жеђам издата
је у септембру ове године и
шеста је књига ове ауторке.
Тим поводом, прошле
недеље смо разговарали са
Жељком Аврић, пре свега, о
самој поезији.
– За мене је поезија кра
љица књижевности, као
што је атлетика краљица
спортова. Њу је најтеже
писати, а људи су убеђе
ни да је најлакше, па врло
лако падну у такозвано сти
хоклепање. Поезија тражи
изузетно добро познавање
књижевне форме, осећај за
ритам, мелодију, метрику.
Када све то поседујеш, или
научиш, онда тражиш теме
и мотиве – прича Жељка и
наставља:
– Поезија је, уствари,
живот.
Људи
погрешно
мисле да је поезија нешто
што је за елиту, за некога ко
то може да схвати, за ода
бране, али она настаје из
самог живота, из стварно
сти. Ту ја проналазим инспи
рацију – у стварном живо
ту, човеку, и ономе што га
окружује. Најчешће пишем

Детаљ са промоције

мисаону поезију. Једно од
примарних осећања о који
ма певам јесте љубав, али
она се манифестује на раз
личите начине. Постоји
љубав према животу, пре
ма стварању, креативности,
стваралачком раду, према
породици, вери, свом наро
ду, према особи – рекла је
Жељка Аврић.
Како каже, поезија за њу
није љубав, већ стваралач
ка потреба.
– Писала сам у основној
школи, средњој школи, на
факултету, али увек исти
чем да је неко моје озбиљ
није бављење књижевно

САЈАМ КЊИГА

шћу почело у периоду када
сам већ подигла своју децу.
Моја прва збирка песама
изашла је 2001. године.
Тада сам већ била зрела
жена и вратила сам се томе
што је некада била љубав, а
сада потреба – каже Жељка
и додаје да јој велики број
издатих књига никада није
био циљ, већ искључиво
квалитет. Томе сведочи и
број њених песама обја
вљених у престижним књи
жевним часописима, а када
је реч о њеној последњој
књизи, од 51 песме, чак њих
29 објављено је неким од
часописа за књижевност,

уметност и културу, чији су
уреднички критеријуми изу
зетно високи.
Збирка песама Жеђам
објављена је у издању
новосадског Прометеја, који
је на овогодишњем Међуна
родном сајму књига у Бео
граду проглашен за изда
вача године. Сав приход
од ове књиге намењен је
у хуманитарне сврхе, што
говори у прилог томе да је
примарни циљ писања ове
ауторке заиста стваралач
ка потреба и афирмација
хуманости, која одликује
истинске уметнике.
Н. Милошевић

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“

Пегаз за Чистилиште Оклеветана књижевност

Р

оман Чистилиште аутора Младе
на Першића из Сремске Митровице,
добитник је књижевне награде Пегаз. У
категорији романа, од пристиглих 398 насло
ва, прво место је освојио роман Чистили
ште.  
На 63. Међународном сајму књига у Бео
граду, у сали „Васко Попа“, одржана је десета
јубиларна, свечана додела књижевне награ
де Пегаз у организацији Књижевне омладине
Србије, на основу књижевног конкурса у исто
именој едицији књижевних првенаца.
Овогодишњи чланови жирија били су
директор издавачке куће, Верица Секирар
ски, писац и уредник програма Библиотеке
„Милутин Бојић“ из Београда, Карло Астра
хан, директор Удружења Таласи из Београда.
Специјални гост био је Александар Гата
лица, добитник НИН-ове награде за роман
Велики рат 2012.
Промоција романа Чистилиште одржана
је у Библиотеци „Глигорије Возаровић“ 15.
октобра ове године.

Оклеветана
књижевност
је
назив књиге Бориса Булатовића,
која је румској публици представље
на 2. новембра у читаон
 ици Градске
библиотеке „Атанасије Стојковић“ у
Руми.
– Реч је о књизи, која није важна
само као једна од ретких полемич
ки написаних научних студија, којих
је у нашој науци о књижевности све
мање, већ је то и једна енциклопе
дијска синтеза културно-политичких
процеса, који у значајној мери обли
кују не само садашњи, већ и будући
положај српског народа – рекао је
директор Градске библиотеке Жељ
ко Стојановић.
За ову књигу, у области науке и
друштвене теорије, аутор је добио
награду Печат времена за 2018.
годину.
Како каже сам аутор др Борис
Булатовић Оклеветана књижев

Борис Булатовић у Руми

ност је настала као резултат више
годишњих истраживања, највећим
делом за потребе докторске дисер
тације, али и као његов одговор на
бројне изазове, које је добијао уче
ствујући на више научних конфе
ренција Америчког друштва за уна
пређење славистичких студија.
С. Џ.
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ЉИЉАНА БЛАГОЈЕВИЋ, ГЛУМИЦА

Каријера се гради и
на одбијеним улогама

Љиљана Благојевић

С

а нашом познатом глумицом
Љиљаном Благојевић, разгова
рали смо уочи представе Велика
драма београдског Народног позори
шта. Љиљана је свакако, најпознатија
по својој улози у култном филму Сје
ћаш ли се Доли Бел, али и бројним
серијама у којима је играла као што су
Докторка на селу, Бољи живот, Крај
династије Обреновић где је играла
Драгу Машин….
Добитница је најзначајнијих награда
на овим просторима, као што су Цари
ца Теодора, Златна колајна на Фести
валу монодраме, Златна мимоза на
фестивалу у Херцег Новом, награде
на Љубишиним данима, награде Јоа
ким Вујић, награде Народног позори
шта за најбоље глумачко остварење
у позоришној сезони 2001-2002. годи
не управо за улогу Видосаве у Вели
кој драми …. Добила је 2012. награду
Жанка Стокић, као и награду Сергеј
Бондарчук за изузетан допринос свет
ској кинематографији…

: У Руми сте са предста
MМNOVINE
НОВИНЕ:
вом Велика драма, реч је о великој
представи и по теми, броју глумаца
али и трајању, игра се скоро четири
сата, да ли се за њу посебно психич
ки и физички припремате?
ЉИЉАНА БЛАГОЈЕВИЋ: Прво,
ово су представе којих више нема на
репертоару. Ретко се праве ансамбл
представе, праве се сада представе

са мање глумаца, просто је тако неко
време и ретко се ко усуди да прави
ансамбл представу. Ово јесте један
куриозитет да домаћи текст, 35 дра
матис персона је на сцени, четири
сата траје и да се игра већ 16 година
и колика је потражња, ми не постиже
мо да је играмо. Мени је драго што смо
овде у Руми, зато што ова представа
обрађује Војводину и већина предста
ве се догађа у Војводини. Што се тиче
мене као глумице, ја се за ову предста
ву припремам тако што цео дан ништа
друго не радим сем овога, данас сам и
пред крај болести, издржаћу предста
ву само зато што је дуго играм, па ми је
негде у крви. Играти драмску предста
ву, играти тако дугу представу, ја се не
склањам или сам на сцени или поред
сцене, захтева једну другачију концен
трацију. Ја играм и краће представе од
по сат и по, али ово је као да одиграм
три, а сигурно две представе у цугу и
то нимало није лако. Али опет дожи
ви се она права Аристотелова катарза,
тако да смо подједнако срећни и ми и
публика.
Дуго трајете, иза вас је стабил
на и дуга каријера, започета нашим
култним филмом Сјећаш ли се Доли
Бел, а широј публици сте свака
ко више познати из серија Бољи
живот, Крај династије Обреновић
и многе друге. Шта је препорука за
такву каријеру?

Мислим да је најважније да буде
те прво стрпљиви, ово је посао који
је маратон, то није спринт, није бит
но овог тренутка ухватити све. Ја сам
имала ту срећу да сам стасала у време
велике Југославије, великог тржишта,
додуше и велике конкуренције, али је
тиме драже када добијете да снима
те филм у конкуренцији глумаца из
земље која је имала преко 20 милиона
становника, него данас. Најважније је
бити стрпљив и схватити да је некад
боље сачекати, него одиграти нешто
што ће имати фаталне последице по
каријеру. И дан-данас тврдим, то сам
тврдила и када сам почела да радим,
да се каријера прави не на одиграним,
него на одбијеним улогама. Морате
препознати шта је то што не треба да
радите, што ће вам штетити, што ће
вас вратити уназад, што вам неће дати
могућност да се развијате као глумац.
И друго, чувати се естраде, естрадом
можете да се бавите тек сад, у мојим
годинама, кад сте се потврдили и кад
знате да се бавите на онакав начин
на који се бавио Мија Алексић. Естра
да као високи квалитет, а не естрада
као забављачка сценска делатност, па
сад је најважније је да се људи смеју, а
остало нема везе.
Када је била велика Југослави
ја биле су три глумачке академије,
сада их само у Србији има више.
Један млади глумац је недавно
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рекао да је велика продукција глу
маца.
Приватна школа је платите и завр
шите, то уопште не значи да ћете се
бавити тим послом, ви ћете имати
занат, али талента имате колико има
те. Иако лично предајем на једној при
ватној школи, ја сваком саветујем да
се прво иде у државну школу, јер је то
школа са традицијом од 60 година и,
ако дође 500 људи, а прими се седам,
то је далеко већа конкуренција. Свако
има право да оствари свој сан и завр
ши школу, али то не значи да је он иза
брао прави посао, просто ће конкурен
ција то да покаже. Ја лично мислим
да је превише приватних школа, јер
позоришта не примају младе глумце
и друго, нико неће да иде по Србији,
у унутрашњост, да глуми и да ту се
докаже, него би сви одмах у центар. То
је њихово право, али пропуштају вре
ме, а глумац је као свећа, кад изгори
и кад пропусти неке године, а не ради
ништа, то су бесповратне године.
Како сте реаговали у том контек
сту када је ваша кћерка, са којим и
глумите у овој представи, рекла да
ће се бавити глумом?
Обавеза је сваког родитеља да
подржи своје дете у његовом избору,
у сваком избору који ће њега учинити
срећним и ми немамо право да оспо
равамо и намећемо свој укус. Ни ја
нисам питала своју мајку, она је била
несрећна што сам ја завршила глуму,
а нисам отишла на хемију коју сам сту
дирала, па да се лепо негде запослим
и радим сигуран посао. Подржала сам
је, мада нисам била претерано срећ
на, јер сам знала да ће можда имати
проблеме везане за мене и супруга,
јер људи мисле, лако је њој има маму
и тату, а ја тврдим да је тој деци теже,
јер носе терет остварених родитеља.
Она је добила и бројне награде и већ
је доста дуго у послу и време је пока
зало да је она изабрала прави посао.
Како као уметничка и породица,
која делује у сфери културе оцењу
јете ситуац
 ију у култури код нас?
Рећи ћу да култура увек дели судби
ну друштва у коме се налази, како је
у друштву тако је и у култури. Мислим
да је јако тешко, пара нема, култура се
сматра као шлаг на торти, а ја мислим
да је она неопх одна. Не само да није
луксуз, него је неопходна, да би човек
био једно цивилизовано биће он мора
да конзумира уметност, иначе ће нас
појести шунд, што се и догађа са овим
разним лаким програмима, погубним
по нас, ријалити шоу програмима.
Кроз вашу каријеру, да ли посто
ји неки фах који посебно волите да
играте или су различити фахови
додатни изазов за глумца?
Ви нећете веровати, ја јако волим
комедију, али нисам је пуно играла.
Волим карактерну комедију. А иначе,
највише волим драму да играм и она

Детаљ из представе Велика драма

Морате препознати
шта је то што не треба
да радите, што ће вам
штетити, што ће вас
вратити уназад, што
вам неће дати
могућност да се
развијате као
глумац. И друго,
чувати се естраде,
естрадом можете да
се бавите тек сад, у
мојим годинама, кад
сте се потврдили и кад
знате да се бавите на
онакав начин на који
се бавио Мија Алексић

је негде најтежа. Мој супруг има обичај
да каже – Ја транжирам говеда, а неко
кува пилећу супицу– е, тако је и то.
Драма је један изузетно тежак жанр,
не може да се лаже, лако можете да
будете досадни ако нисте искрени и то
ми је најзанимљивије, јер ви после те
драме изађете као други човек, мисле
ћи човек. Сазнате нешто и нико није
исти после тога, ни ми на сцени, ни
публика у сали.
Где ускоро можемо да Вас гледа
мо, има ли нових серија и пројеката
у који сте укључени?
Морам да признам, да сам ја неких
доста нових серија одбијала. Има
лепих нових серија, као што су Сенке
над Балканом, то су озбиљне серије,
али има и другачијих серија. Нисам у
оскудици са новцем, да бих морала да
их радим. Чекам неку своју добру уло
гу, као што сам пре две године одигра
ла Милунку у ТВ филму РТС-а, то ми
је било задовољство, то је мој став да
треба бити стрпљив. Не бих говорила
шта сам све одбила, али доста тога је
било, верујте.
С. Џ.
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ИНЂИЈА- НЕКАДА И САДА

Индустријски центар Срема

Инђија-привредни центар Срема

И

ндустријски развој Инђије уско је
повезан са развојем железничке
инфраструктуре, која се у Инђи
ји развила 1883. године из два правца:
Суботице и Загреба на северу и западу,
настављајући према Београду. Ово је
суштински поставило Инђију на раскр
сницу два кључна балканска железнич
ка правца, а уједно је постала и желе
зничка раскрсница Срема. Кроз овај
град пролази железничка пруга Бео
град-Нови Сад-Суботица, те БеоградСтара Пазова-Рума-Сремска Митро
вица. Поред тога што је прва имала
железничку инфраструктуру, Инђија је
развила и први модеран пут у Србији,
такозвани Међународни пут Нови СадБеоград, који је кроз овај сремски град
пролазио још 1939. године.
Први сајмови почели су да се одр
жавају још почетком 19. века у време
када је основана државна поштанска
служба. Телеграф је постао опера
тиван у Инђији у 1850. години, док је
поштански трансфер новца започет
1886. године. Прва банка је основана
1897. године, као и прва трговинска
школа. Прва електрана у Инђији поче
ла је са радом 1911. године.
Индустријски прогрес у Инђији почео
је оснивањем млинова током средине
19. века. Први већи млин на пару капа
цитета од десет возила пшенице по
дану, направила је компанија из Будим

пеште 1890. године. Такозвани Велики
млин и дан-данас се налази на истом
месту иако је претрпео неколико пожа
ра. После тога уследила је изградња
фабрика од цигле, док је традиција у
производњи тепиха и намештаја поче
ла 1876. године. На почетку 20. века,
основана је позната фабрика за про
изводњу крзна. После Другог светског

Млин код железничке станице

рата, основана су многа различита,
нова постројења у којима се произво
дило све: од колица за децу, ексера,
џема, јаја у праху и падобрана, до тек
стила и индустрије за обраду метала.
У првој половини 20. века Инђија
је већ словила за познату трговинску
дестинацију и центар успешних компа
нија из те области. Шездесете године
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ИГБ Аутомотив

обележене су наглим развојем малих
и средњих предузећа. Како причају
становници овог града, Инђија је била
центар малих и средњих предузећа у
старој Југославији, као и да не посто
ји привредник из било којег дела ста
ре Југе, који није чуо или сарађивао са
неким приватником из овог сремског
града. Подједнако са развојем пред
узетништва, развијала се и пољопри
вреда, затим прерада пшенице, воћа
и поврћа. Значајно учешће имала
је гумарска, а нешто мање, метал
ска индустрија. Компанија Гумапласт
важила је за гиганта у тој области у
старој Југославији.

Крзнара

Почетком 2008.
године магазин
„Financial times“,
доделио је
награду општини
Инђија и сврстао је
на листу 25 најбољих
европских
дестинација за
страна улагања

Данас је општина Инђија једна
од најразвијенијих општина Срби
је. Доминантне привредне гране су
пољопривреда, индустрија, мала при
вреда (производно и услужно занат
ство), трговина и туризам. Инђија је
такође један од најуспешнијих градова
у Србији по питању привредног разво
ја, која важи за изванредну одредницу
за привредна улагања (инвестиције).
Почетком 2008. године магазин „Finan
cial times“, доделио је награду општини
Инђија и сврстао је на листу 25 најбо
љих европских дестинација за страна
улагања. На конкурсу Европски гра
дови и регион
 и будућности коју тра
диционално расписује магазин „FDI
Intelligence“, који анализира тржишта и
пружа вредне информације онима који
промовишу своју локацију, траже нову
бизнис локацију или само анализирају
трендове, општина Инђија је почетком
марта 2012. проглашена другом најбо
љом дестинацијом у Европи, када је у
питању ефективност трошкова улага
ња. Неке од компанија које су инвести
рале и инвестирају у Инђију су: Грунд
фос, Хенкел, Метал Цинкара, Гас Тех,
Fashion park outlet centar, Монбат, ИГБ
Аутомотив...
Локално руководство интензивно
ради на привлачењу нових инвести
ција, те је у претходне две године, у
потпуности комунално и инфраструк
турно опремљена северо-источна
радна зона, а у том временском пери
оду продато је укупно осам парцела на
којима су изграђена, или ће у наред
ном периоду почети изградња нових
постројења.
М. Ђ.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Раскошно здање
власника циглане

М

итровица као град, изненађује
својим архитектонским насле
ђем, шароликошћу традиција
видљивих на њеним улицама, које при
падају, како руралном тако и градском,
савременом и традиционалном гради
тељству носећи у себи сво богатство
разноликих утицаја.
Једна од најстаријих митровачких
породица, која броји већ три века свог
боравка на овим просторима је поро
дица Радојевић. У црквеним књигама
забележена су имена предака Дмитра,
Вукадина и Димитрија пореклом из
Плава. Временом породица се веома
разгранала, само у бившој Железничкој
улици било је десетак кућа Радојевића,
потомака Косте, Милана, Петра и Илије.
Бавили су се углавном земљорадњом,
волели земљу, живели на њој и од ње.
Као и многи други напредни домаћи
ни и Радојевићи су имали салаше, који
су били расути по градском атару, као
незаобилазан украс сремачких и војво
ђанских поља.
У улици која данас носи назив Краља
Петра Првог налази се стара кућа гра
ђена по предању 1823. године. Била је
ово једна од најстаријих кућа у улици,
а предак Петар (Перко) саградио је дом
за себе и своју породицу у стилу мно
гих приземних војвођанских паорских
кућа. У њој су рођени Петрови синови
Светолик, Митар и Никола (Маша), који
ће се одвојити од оца и сваки саградити
нову кућу, у већ поменутој улици. Плац
је био велик, са мноштвом економских

зграда једног типично паорског дома
ћинства. Пре одузимања земљишта, за
градњу насеља Матије Хуђи, простирао
се целом дужином до башти из Ратар
ске улице и Основне школе „Јован Јова
новић Змај“.
Није познато када је Митар (18831953), један од Петрових синова, који је
остао на родитељском имању, испред
старе саградио нову велелепну кућу, али
по стилским карактеристикама у духу
сецесије. Време настанка овог вредног
архитектонског здања можемо сместити
у прве деценије прошлог века. Пројекто
вана је у виду приземне грађанске куће,
која је широм основом постављена на
улични фронт. У централном делу нала
зи се ајнфорт капија, која дели грађеви
ну на две засебне стамбене јединице
са којима се налази под истим кровом.
Припада оном типу војвођанских паор
ских кућа, које су се уместо на народно
градитељство ослањале на важеће ака
демске европске стилове и углавном
су развиле облик приземних стамбених
објеката. Ова раскошна кућа масивних
димензија, настала је као одраз еко
номских могућности и статуса наручио
ца-власника, али и степена образовања
пројектанта и умећа извођача грађевин
ских радова. У стилском погледу сло
жени и строги геометријски профили,
наговештавају долазак модернистичких
идеја, које су истицале праве линије и
оштрије ивице. Здање чува грађевин
ска искуства претходне архитектонске
праксе, што је видљиво у класичној
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подели простора на венце, пиластре и
изражену декорацију око прозора, али
је видљива и потреба за наглашенијом
геометризацијом и стилизацијом облика
у обради фасадног платна. Пиластри су
украшени геометријским тракама у про
филу, а изражен вертикализам уравно
тежен је и смирен кратким хоризонтал
ним спојницама између њих. Кров красе
три атике са централном лучном, која
доминира кровним венцем и наглаша
ва централни део грађевине изнад про
страног улаза. Почетком седамдесетих
кућа је реновирана, када су мајстори из
Београда доносили посебне калупе за
израду фасадних украса.
Митар је био предузетничког духа,
што му је омогућило да умногоме увећа
породични капитал. Поред земље бавио
се и другим пословима. Као власник
велике циглане на Малти, највероват
није је кућу градио од цигле из властите
циглане. Поседовао је и велике оборе
у граду, трговао свињама, које су отку
пљивали добављачи из Беча. Бавио се
и шпедицијом, нарочито речним пре
возом. Дереглијама на Сави, код Леге
та, одвијао се речни саобраћај којим је
овај вредни домаћин превозио свиње
до Беча. Није без значаја чест боравак
овог митровачког трговца у развијенијој
градској средини из које је понео мно
га знања, али и познанства са виђеним
људима тога времена. Породица сведо
чи о његовом познанству са сликаром
Пајом Јовановићем, а поседовање јед
не од првих репродукција Сеобе Срба
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говори о великом поштовању које је ова
породица гајила према славном слика
ру. Посредно, Митар је морао формира
ти истанчан укус за лепа архитектонска
здања Бечлија, нарочито сецесије, на
чијем изворишту, у виду тзв. бечке сеце
сије почетком 20. века се нашао. Није
искључено да је сам пројектант куће
био бечки ђак школован на Политехни
куму аустријске престонице, јер грађе
вина одаје руку школованог архитекте.
Од Митрово петоро деце, на имању
остаје син Миленко, рођен 1911. године,
који наставља да ради земљу, а био је и
одгајивач и трговац говедима и бикови
ма. У своје време, држали су и до 300
оваца, а супруга Милица (рођ. Јеремић)
је правила, поред швапског и сомбор
ски овчији сир, који су били веома тра
жени.
Наслеђени салаш према Шашинци
ма, са дудовима, ђермом, багремовом
шумом, кошницама, баштама и воћња
ком, дуго је одолевао искушењима вре
мена, светским ратовима, променама
власти. Ипак, салаш је продат Митро
срему 1984. године, када је и срушен.
Биће то крај салашарског, паорског
живота једне домаћинске породице, која
се од давнина бавила земљорадњом,
али и почетак градског начина живота.
Остале су за њихове бивше власнике
само успомене, којих се ћерка једини
ца Софија, радо сећа. Нарочито је упе
чатљиво сећање, на чувено ходање по
стрњици, којем су родитељи излагали
своју децу, не би ли очврсли за тежак
паорски рад. Одмалена је научила да
ради многе сељачке послове, умела је
још као девојчурак да скува ручак за
двадесетак радника-надничара, који су
са њиве долазили на ручак у ову град
ску кућу. Ипак, љубав према књизи
наследила је од оца, који је из гимназиј
ске клупе отишао да ради земљу. Софи
ја је деценију и по радила на Митросу,
као програмер. Била је удата за Мирка
Савића, професора математике. Ћер
ка Снежана се определила да буде
медицинска сестра, а Наташа је, после
завршене Више педагошке школе чита
ву деценију радила у Мартин центру.
Љубав према сликарству је наследила
од тетке Радојке, деда Машине ћерке,
која је својевремено студирала сликар
ство у Паризу.
Чардак и амбар, стара кућа из 19.
века и пространи ајнфорт уличног зда
ња, прилагођен својом величином за
пролаз кола за сено и пољопривредних
машина, дуго су били једино обележје
које је подсећало на некадашње зани
мање њених власника. Некадашњу
ужурбаност у дворишту везану за скида
ње летине, заменила је током деведесе
тих нова, коју су чиниле многе успешне
митровачке фирме од Јукона, Мимекса,
до пржионице кафе и Смарта, којима је
стара кућа из 19. века изнајмљивана за
пословни и магацински простор. Кајсија
у дворишту, стара колико и кућа, била
је неми сведок свих промена, које живот
носи.
Друга грана породице Радојевић,
потомци Милана имала је имања у
Оборској улици, где и данас живе потом
ци. Имали су Радојевићи заједнички
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виноград и воћњак у Манђелосу, по коме
су добили надимак Манђелошки, а по
њему их Митровчани и данас препознају.
Као последица аграрних реформи после
рата и овај виноград је био на удару, али
остаје у трајном сећању породице, као
можда прва станица породице, која се
са тромеђе доселила у ове крајеве. Све
толика су звали Дујан, а његовог унука
одмалена Душко, иако често проблем
у папирологији, право име, добијено по
деди није желео да мења. Светоликова
породица је била бројна, имао је осморо
деце, шест синова и две кћери. Павле,
најстарији Светоликов син, машински
инжењер, страдао је 1942. године са
осталим жртвама масовног стрељања
у Митровици. Исти дан, 3. септембра,
стрељан је и његов рођени брат Сава
(27), машинбравар. Тих дана страдао
је и брат од стрица Никола (Илија) на
истом стратишту. Милутин и Данило,
као учесници НОБ-а успели су да пре
живе тешке ратне године. Радојевићи су
дали многе животе у току рата. Тако из
Митровачке хронике сазнајемо тужну
статистику погибија чланова ове поро
дице. Поред већ поменутих Павла, Саве
и Николе страдали су Душан (Милош),
земљорадник, Љубиша (Никола), сту
дент, Никола (Светозар), музичар, Павле
(Илија), земљорадник.
Дујан се поред ратарства бавио и
свињогојством и сточарством. Никола
(Маша) је имао оборе у близини Обор
ске улице, на месту данашњих војних
зграда. Потомак Живан, од Костине
лозе је био адмирал и капетан брода.
Светоликова кућа се налази у истој ули
ци, према Железничкој станици. Грађе
на је 1928. године и претрпела је многе
преправке, као последицу смене број
них власника.
Некада су овом улицом често прола
зили фијакери. Уведени у градски сао
браћај давне 1896. године могли су се
видети до пре двадесетак година ста
ционирани код Железничке станице.
Данас су само део носталгичних сећа
ња, за којима чезну становници не само
ове улице, већ и град, који фијакер сма
тра делом своје традиције.
Једна од најбројнијих митровачких
породица, која је изнедрила многе дома
ћине, али и трговце, машинске инже
њере, адвокате, лекаре, али и једног
бравара и капетана брода, Радојевићи
су углавном остали верни Митровици,
слабо су се расељавали, дубоко укоре
њен у митровачку равницу. Као успоме
на на некадашњу величину остаје кућа,
као једна од најрепрезентативнијих при
мера градске архитектуре свога доба,
данас под заштитом државе и на траси
Плаве линије. Током 2017-2018, вла
сници дају кућу са плацем инвеститору,
који је предузео комплетну реконструк
цију објекта у складу са првобитним
изгледом у спољашњем делу. Поред
комплетно реконструисаних украса,
фирме из Новог Сада, прочеље је изме
њено продужетком прозорских отвора
у парапетном делу, за излоге локала.
Тиме кућа власника циглане, од типич
но стамбеног објекта, мења променом
власника намену и прелази у пословни
простор.
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вих дана можемо чита
ти вести које нам стижу
из Америке а тичу се
наших кошаркаша који насту
пају у НБА лиги. Некако је
љубитељима кошарке поста
ла рутина да ујутру, уз прву
кафу, прочитају кратак пре
глед утакмица које су се игра
ле у току ноћи и погледају
најзанимљивије снимке. За
сада, Никола Јокић и Немања
Бјелица пуне новинске ступце
и најављују занимљиву сезо
ну.
Никола Јокић је наставио
где је стао прошле сезоне и
вуче екипу Денвера веома
добро. Изненађење је Нема
ња Бјелица. Не толико за нас
у Србији, јер знамо о каквом
се талентованом играчу ради,
колико за Амере који су очеки
вали да ће Бели поново бити
маргиналац у најјачој кошар
кашкој лиги. Бележи сјајне
партије у дресу Сакрамента
од почетка сезоне, и један је
од најзаслужнијих за одличан
старт Кингса. Игра преко 30
минута по утакмици и пуни
све статистичке колоне –
поентира, скаче, асистира и
обавезно удари и по неку дан
дару. Једном речју, комплетан
играч који би могао много да
допринесе екипи из Калифор
није. Наравно, када дођеш из
Европе у НБА, никад ниси
сигуран да ли ће тренер при
бећи неким кретенским поте
зима и ограничити твоју мину
тажу без икаквог повода. За
сада је све по мери нашег аса.
А све је почело на баскета
шким теренима у блоку 70.
Бјелица и сам истиче како му
недостаје баскет на улици. Ту
је направио прве кошаркашке
кораке, а они који су играли
тада са њим, истичу да се из
авиона видело о каквом се
таленту ради. Миран и пову
чен, увек на земљи, чекао је
своју шансу. После играња за
млађе селекције Партизана,
одлази у Италију па у Аустри
ју. Затим се враћа у Београд,
где га на једном од кампова
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Немања Бјелица у дресу Сакраменто Кингса

од Литваније. Највећи успех
постигао је освојивши сребро
на Светском првенству 2014.
Треба напоменути и да је про
пустио неколико већих турни
ра због повреда (укључујући и
овогодишње Европско првен
ство).
У Виторији је стекао потреб
но искуство играња у јаким
такмичењима – Евролиги и
шпанском првенству. Био је
стрпљив, и када је коначно
добио шансу да покаже свој
пун потенцијал, прерастао је у
водећег играча екипе.
Следећи степеник, и можда
последња станица у европској
кошарци био му је Фенербах
че нашег Жељка Обрадовића.
Популарни Жоц га је утегао и
направио од њега најбољег
играча Европе. Генерално,
може се рећи да је Бјелица
имао срећу и привилегију да

примећује наш познати струч
њак Светислав Пешић, тада
тренер Црвене Звезде. Бјели
ца га истиче као једну од нај
битнијих фигура у својој кари
јери. Кари га је одмах преко
мандовао на плејмејкера иако
је овај већ тада имао 209 цм.
Играч такве грађе, висине и
умећа са лоптом мора бити
драгуљ за сваку екипу. А он је
то био.
После епизоде у Звезди,
следи пут у Шпанију код
Душка Ивановића. У међу
времену је дебитовао за
националну селекцију и од
тада је један од наших најбит
нијих играча. Играо је на
Европском 2009. Следеће
године је био део тима на
Светском када смо у полуфи
налу, по мишљењу многих,
покрадени против Турака да
би у дуелу за бронзу изгубили

од почетка каријере сарађује
са нашим најбољим стручња
цима. Можда је у томе и тајна
успеха наших кошаркаша и
кошарке уопште - јака и мно
гобројна струк а која има
одличну сарадњу. Српски
кошаркаши имају залеђину у
великим клубовима по целој
Европи а за то су најзаслу
жнији наши тренери који ужи
вају велики углед у кошарка
шком свету.
Када је показао Европи како
се игра кошарка, на ред је
дошла НБА лига. Избор је пао
на Минесоту. Није се Бели
много наиграо кошарке за три
године колико је провео тамо.
Углавном због горе поменуте
кретенске политике „стручња
ка“ у клубу. Углавном се све
сводил о на иживљавање
Таунса и Вигинса, док су оста
ли гледали. Буквално су стаја
ли и гледали док се ова двоји
ца играју кошарке. Бјелица је
само у неки ретким моменти
ма успевао да покаже каквим
арсеналом располаже.
осле три године таворе
ња у Минеаполису, Бје
лица прелази у Сакра
менто који полако почиње да
буде мала српска колонија.
Опет се понавља прича са
нашим људима и њиховим
угледом, овог пута преко
баре. Дивац и Стојаковић су
довукли Бјелицу и Богданови
ћа и при том им обезбедили
прилично добре уговоре. Бели
је сјајно почео сезону, чека се
Богдановић. Ускоро ће се опо
равити од повреде колена и
биће занимљиво видети срп
ски тандем на НБА паркету.
Немања Бјелица полако
затвара круг и улази у истори
ју наше кошарке. Ко зна,
можда се једног дана и врати
у блокове на партију баскета.
Недавно сам, враћајући се са
једне утакмице у Београду,
видео клинца како баца лопту
на кош у 10 сати увече. По
мраку, сам, нико му не треба.
Можда та слика говори више
од било каквих речи.

П

ПРВИ СРБИЈА МАРАТОН

Победа Милоша Сегедија

Први Србија маратон, у организацији Атлетског савеза
Србије, одржан је протеклог викенда, у недељу 4. новембра,
у Београду. Међу најбољим маратонцима нашао се и Милош
Сегеди из Инђије, који је био победник трке на десет киломе

тара, а као победник трке на пет километара на циљ је утрчао
Милош Крстић из Лепосавића.
Маратон је на београдским улицама окупио око три хиљаде
учесника, а наредне године заказан је за исти датум. Н. М.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Сурдулица: Радник – Дина
мо 2:0; Београд: Партизан –
Војводина 2:0; Лучани: Мла
дост – Чукарички 3:4; Земун:
Земун – Напредак 0:2; Бео
град: Рад – Спартак ЖК 1:1;
Шабац: Мачва – Вождовац 2:0;
Бачка Паланка: ОФК Бачка –
Раднички 0:2; Нови Сад: Про
летер – Црвена Звезда 0:2.

Ивањица: Јавор – Инђија
1:0; Горњи Милановац: Мета
лац –Златибор су играли упоне
дељак; Жарково: ОФК Жарко
во – Синђелић си играли у
понедељак; Сента: ТСЦ –
Будућност 4:1; Бечеј: Бечеј
1918 – Бежанија 1:2; Земун:
Телеоптик – Раднички 1923 0:0;
Ужице: Слобода – Борац 2:1.

Беочин: Цемент – Дунав 2:4;
Сакуле: Борац – Црвена Звезда
3:1; Нови Бановци: Омладинац
– Бачка 1901 2:4; Нови Сад:
Кабел – Хајдук 1912 1:0; Панче
во: Железничар – Братство
1946 1:1; Зрењанин: Раднички
(З) – Раднички (СМ) 0:0; Вршац:
ОФК Вршац – Раднички (НП)
2:0; Србобран: Србобран –
Динамо 1945 2:0; Бачки Јарак:
Младост – ЧСК Пивара 1:1.

Ердевик: Слога (Е) – Хајдук
(Ч) 2:0; Каћ: Југовић – Татра
2:0; Мачванска Митровица:
Подриње – Јединство 2:1;
Белегиш: Подунавац – Први
Мај 1:3; Лаћарак: ЛСК – Сре
мац 1:3; Дивош: Хајдук (Д) –
Раднички 4:0; Темерин: Слога
(Т) – Хајдук (Б) 2:1; Борац (Ш) је
био слободан.

01. Ц. Звезда
02. Раднички
03. Партизан
04. Чукарички
05. Напредак
06. Пролетер
07. Младост
08. Војводина
09. Мачва
10. Рад
11. Вождовац
12. Радник
13. Земун
14. ОФК Бачка
15. Спартак ЖК
16. Динамо

15 14 1 0 40:8 43
15 10 4 1 27:11 34
15 8 6 1 19:7 30
15 8 5 2 28:14 29
15 6 7 2 20:13 25
15 7 2 6 21:15 23
15 6 4 5 20:19 22
15 6 3 6 14:13 21
15 5 1 9 9:16 16
15 4 3 8 11:19 15
15 4 3 8 11:20 15
15 4 3 8 9:18 15
15 3 4 8 15:23 13
15 3 4 8 10:20 13
15 2 5 8 10:23 11
15 2 1 12 7:32 7

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Ердевик: Ердевик 2017 –
Напред ак 1:2; Батровц и:
Омладинац (Б) – Једнота 1:0;
Илинци: Борац – Јединство (М)
1:1; Бачинци: ОФК Бачинци –
Јединство (Љ) 1:2; Гибарац:
Синђелић – Сремац 0:1; Нбин
гула: ОФК Бингула – Граничар
1:1.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Јединс. (Љ)
05. Напредак
06. Граничар
07. ОФК Бачин.
08. Јединс. (М)
09. Синђелић
10. ОФК Бингу.
11. Омлади. (Б)
12. Борац

11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
10
11

9
8
6
6
4
3
4
3
3
3
3
0

1
1
3
3
2
4
1
4
3
2
1
1

1
2
2
2
4
4
6
4
5
6
6
10

47:14
39:11
24:9
26:18
21:19
18:18
21:24
20:23
25:21
13:26
19:26
8:72

28
25
21
21
14
13
13
13
12
11
10
1

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Сремска Митровица: Срем
(СМ) – Ноћај 8:2; Засавица:
Слога – Борац (Ра) 4:1; Шашин
ци: Слобода – Полетарац 3:1;
Лежимир: Планинац – Борац
(ВР) 4:1; Сремска Митровица:
Трговачки – Срем (СР) 2:2;
Ноћај: Змај – Граничар 1:3.
01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Граничар
05. Планинац
06. Слобода
07. Борац (Ра)
08. Змај
09. Срем (СМ)
10. Борац (ВР)
11. Полетарац
12. Ноћај

11 10 1 0 43:10 31
11 7 3 1 27:12 24
11 7 1 3 30:18 22
11 6 1 4 17:13 19
11 5 3 3 29:17 18
11 6 0 5 19:16 18
11 4 2 5 24:33 14
11 3 3 5 27:27 12
11 2 4 5 28:34 10
11 3 1 7 21:37 10
11 1 3 7 19:30 6
11 1 0 10 16:53 3

01. Јавор
02. Инђија
03. Златибор
04. Синђелић
05. ТСЦ
06. Раднички
07. Металац
08. Бежанија
09. Телеоптик
10. ОФК Жарк.
11. Бечеј
12. Борац
13. Трајал
14. Будућност
15. Слобода
16. Н. Пазар

15 10 4 1 29:8 34
15 10 2 3 22:6 32
14 10 1 3 25:9 31
14 8 5 1 15:5 29
15 7 6 2 25:12 27
15 7 3 5 15:16 24
14 5 6 3 15:12 21
15 6 2 7 19:20 20
15 4 5 6 11:18 17
14 4 4 6 15:15 16
15 5 1 9 18:25 16
15 3 6 6 14:20 15
14 4 3 7 9:15 15
15 2 6 7 11:17 12
15 1 3 11 6:29 6
14 0 5 9 5:27 5

МОЛ СРЕМ
Буђан овц и: Млад ост –
Митрос 1:2; Манђелос: Фру
шкогорац – Обилић 1993 0:3;
Равње: Зека Буљубаша –
Шумар 1:0; Обреж: Граничар –
Фрушка Гора 4:1; Вогањ: Слога
(В) – ОФК Бикић 0:3; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Крушедол
2:1; Чалма: Слога (Ч) – Хајдук
0:7; Бешеново: БСК – Напре
дак 3:0.
01. Доњи Срем
02. ОФК Бикић
03. Хајдук
04. Крушедол
05. Обилић
06. БСК
07. Граничар
08. Шумар
09. Митрос
10. Слога (В)
11. Напредак
12. Ф. Гора
13. З. Буљуба.
14. Фрушкого.
15. Слога (Ч)
16. Младост

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
8
7
8
7
6
6
6
6
4
5
5
3
1
1
0

2
2
3
0
2
2
1
1
0
5
2
1
1
2
1
1

0
2
2
4
3
4
5
5
6
3
5
6
8
9
10
11

35:9
26:8
28:9
24:9
19:10
23:11
22:15
15:11
20:24
18:13
17:16
17:17
12:23
6:48
14:40
5:38

32
26
24
24
23
20
19
19
18
17
17
16
10
5
4
1

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Рума: Јединство (Ру) –
Јединство (К) 5:1; Мали Радин
ци: Фрушкогорац – Сремац 1:1;
Хртковци: Хртковци – Једин
ство (Пл) 4:1; Нерадин: Војво
дина – Граничар 6:0; Никинци:
Полет – 27.Октобар 5:2; Борац
је био слободан.
01. Сремац
02. Фрушкого.
03. Хртковци
04. Борац
05. Јединс. (Ру)
06. Војводина
07. Јединс. (Пл)
08. Полет
09. Граничар
10. 27.Октобар
11. Јединс. (К)

9
10
10
10
9
10
9
10
10
9
10

7
6
6
6
4
5
4
3
2
2
0

2
3
1
0
5
1
2
2
0
0
0

0
1
3
4
0
4
3
5
8
7
10

26:6
24:13
21:16
31:17
16:6
27:16
21:14
15:25
11:22
13:32
8:46

23
21
19
18
17
16
14
11
6
6
0

01. Хајдук
02. Кабел
03. Братство
04. Омладинац
05. Железничар
06. Динамо
07. Радни. (З)
08. ФК Вршац
09. Бачка
10. Младост
11. Србобран
12. Дунав
13. Борац
14. Цемент
15. Ц. Звезда
16. Радни. (СМ)
17. ЧСК Пивара
18. Радн. (НП)

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
10
9
7
6
4
6
6
6
5
4
4
4
3
3
1
1

2
2
2
1
3
3
9
2
1
1
3
4
2
2
4
4
4
3

1
2
2
4
4
5
1
6
7
7
6
6
8
8
7
7
9
10

19:2
32:11
27:14
17:10
14:10
16:10
11:6
15:15
20:20
15:22
14:18
18:22
15:17
12:21
14:18
14:22
11:24
6:28

35
32
32
28
24
21
21
20
19
19
18
16
14
14
13
13
7
6

СРЕМСКА ЛИГА
Мартинци: Борац (М) –
Борац (К) 2:1; Попинци: Напре
дак – Будућност 0:3; Љуково:
Љуково – Јадран 1:3; Рума:
Словен – Полет 2:2; Доњи
Товарник: Слобода – Купиново
5:0; Путинци: ПСК – Рудар 2:1;
Адашевци: Граничар – Желе
зничар 1:3; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Партизан 3:1.
01. Слобода
02. Железнич
03. Јадран
04. ПСК
05. Партизан
06. Д. Петровци
07. Будућност
08. Рудар
09. Љуково
10. Полет
11. Словен
12. Борац (К)
13. Граничар
14. Борац (М)
15. Напредак
16. Купиново

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
8
9
9
8
7
6
4
4
3
3
3
3
3
3
1

1
4
1
1
1
0
1
4
3
3
3
1
1
0
0
0

1
0
2
2
3
5
5
4
5
6
6
8
8
9
9
11

26:9
27:4
27:12
23:14
38:11
24:24
31:17
15:15
16:19
16:20
7:16
18:25
17:42
16:22
18:31
5:43

31
28
28
28
25
21
19
16
15
12
12
10
10
9
9
3

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Сибач: Словен – Сремац 2:3;
Сремски Михаљевци: Срем –
Хајдук 1932 3:1; Ашања: Каме
ни – Ловац 1:0; Суботиште:
Витез – Младост 1935 0:7; ОФК
Брестач је био слободна.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

ОФК Брест.
Сремац
Срем
Камени
Ловац
Младост
Хајдук
Словен
Витез

8
7
8
8
8
7
8
8
8

6
6
6
4
3
2
2
1
1

1
1
1
0
1
2
0
2
0

1
0
1
4
4
3
6
5
7

32:12
21:7
23:10
18:23
21:13
20:15
10:23
14:21
6:41

19
19
19
12
10
8
6
5
3

01. Југовић
02. Подриње
03. Први Мај
04. Слога (Е)
05. Сремац
06. Борац (Ш)
07. Хајдук (Д)
08. Подунавац
09. Татра
10. Хајдук (Б)
11. Слога (Т)
12. Јединство
13. Раднички
14. ЛСК
15. Хајдук (Ч)

11
12
11
11
11
11
11
12
11
11
11
11
11
12
11

8
7
8
7
6
5
6
5
4
4
4
3
3
2
0

1
3
0
1
3
4
0
1
3
1
1
3
2
1
0

2
2
3
3
2
2
5
6
4
6
6
5
6
9
11

14:8
18:6
22:14
22:12
13:8
15:8
21:9
18:15
13:12
18:16
8:15
12:14
16:21
8:33
2:29

25
24
24
22
21
19
18
16
15
13
13
12
11
7
0

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Одржане
56. Уличне трке
У петак, 2. новембра, у
оквиру
Новембарс ких
дана одржана је 56. по
реду спортска манифе
стација под називом
Уличне трке. Главни
организатор и покрови

тељ је Град Сремска
Митровица у сарадњи са
Установом Атлетски ста
дион, атлетским клубови
ма Срем и Сирмиум и
Збором атлетских судија.
У тркама су учествовала
деца
предш колс ког,
основношколског и сред
њошколског узраста, као
и запослени у Казнено
поправном заводу, вој
ска, полиција, ватрогасци
и рекреативци. Новина
ове године била је про
моција дуатлона - трча
ње и бициклизам.

Т. С.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Фестивал тамбурашких
оркестара Војводине

П

осле 55. Фестивала музичких дру
штава Војводине, који је одржан у
октобру, Рума је била домаћин и
26. Фестивала тамбурашких оркестара
Војводине.
Фестивал је одржан 4. новембра у
румском Културном центру „Брана Црн
чевић“, који је поред Савеза тамбура
шких друштава Војводине и организа
тор овог тамбурашког фестивала.
На овогодишњем Фестивалу тамбу
рашких оркестара наступили су там
бурашки оркестри ОШ „Стеван Алек
сић“ из Јаше Томића, Тамбураторијум
из Панчева, ГТО ХКПД „Матија Губец“,
Камерни оркестар Златне жице и ГТО
„Бранко Радичевић“, сва три из Руме,
Ансамбл Велос из Новог Сада, Субо
тички тамбурашки оркестар.
Овогодишњи фестивал је био реви
јалног карактера, али је наступе орке
стара пратио стручни жири, који су
чинили професори Слободан Атанац
ковић из Београда и Зоран Мулић из
Новог Сада и који су давали описне
оцене, док су у жирију публике били
представници ЈП Гас – Рума. По њима
најбољи су били чланови тамбурашког
оркестра „Бранко Радичевић“.
Фестивал је званично отворио Сте

Тамбурашки оркестар Тамбураторијум

ван Ковачевић, председник СО Рума,
који је указао да је ово један од значај
них фестивала по којима је Рума пре
познатљива.
– И ово је један од фестивала који
дуго трају, између осталог и зато што је
знао да своју форму усклади са захте
вима времена у којем се организује, а
притом не губећи своју основну миси
ју да негује тамбурашку музику, али и

да укаже на могућности нове употребе
инструмента значајног за ово подне
бље. Ми смо свих ових година, органи
заторима пружали подршку и сигуран
сам да ће тако бити и убудуће – пору
чио је Стеван Ковачевић.
Покровитељ 26. Фестивала тамбу
рашких оркестара Војводине је румска
општина.
С. Џ.

РУМА

Стефан Новоселац се опоравља
Д

вадесетогодишњи Стефан Ново
селац из Руме, који је 23. авгу
ста у Сутомору пострадао, када
га је песницом у главу ударио Петар
Војводић (19) из Бара, а затим од
силине ударца пао на бетон и задобио
тешке повреде главе опасне по живот,
од 30. октобра налази се у Специјал
ној болници за неуролошка обољења
и посттрауматска стања „Др Боривоје
Гњатић“ у Старом Сланкамену. Њего
во здравствено стање се нагло побољ
шало, почео је да једе, говори и лека
ри имају оптимистичке прогнозе у
даљем току опоравка, каже за М
Новине Драган Керкез, младићев брат
по мајци.
Стефан, који је провео скоро месец
и по дана у коми, остаће у овом реха
билитационом центру око 45 дана.
– Све се у једном тренутку догоди
ло, пробудио се из тог стања, будан је
само гледао, а није реаговао. Није
било веће среће за нашу породицу
када нас је све препознао – не крије
радост брат Драган.
По његовим речима, Стефан је још
малаксао, теже помера леву ногу и
руку и отежано прича, али лекари

верују да ће све то ићи на боље.
– Неки дан, када је мама Славица
била код њега у посети, тражио је да
му купи пециво, банане...Ја сам му
чак показивао неке слике од раније,
сетио се тих догађаја, али шта је било
тада на мору, то не може да сети –
каже Драган.
Драган додаје да су отац и брат
младића који је повредио Стефана,
затражили одобрење да га посете,
али да тата Никола то није дозволио.

Из страха лагао
Стефанов друг Дејан, који је те
вечери био са њим на шеталишту,
прво је рекао полицији да је Новосе
лац повреде задобио падом низ сте
пенице. Тек када су инспектори током
саслушања приметили да и Дејан
има повреде вилице, извукли су од
њега признање како се и шта догоди
ло. Младић је образложио да је прво
слагао из страха и због претњи, које
су им биле упућене од Црногораца,
ако их пријаве полицији.

– Тата је још под стресом, као и сви
ми. Наравно да то не може да се забо
рави, али не желимо да се тога подсе
ћамо. Не знамо ни где је њихов син,
да ли је још у притвору или је можда
пуштен, то нас и не занима, жеља нам
је само да се Стефан скроз опорави
– говори Драган, додајући да полиција
још није саслушала Новоселца, јер се
чека његов опоравак како би дао изја
ву.
Петорица младића из Руме, која су
летос боравила на мору у Сутомору,
ни слутила нису да ће доћи до инци
дента, који је некима променио живот.
Док су Стефан и његов пријатељ
Дејан били на шеталишту, из обли
жњег локала, напоље је истрчао мла
дић наг до појаса и једним ударцем у
вилицу оборио прво Дејана. У том
моменту Стефан је почео да бежи,
али га је он сустигао и ударио песни
цом у главу. Новоселац је пао и уда
рио главом о бетон, али га је Војводић
опкорачио и још два пута ударио
песницом у главу, што се види на
забележеном снимку камере, који је
предат у полицију.
С. Костић
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VREMEPLOV
7. новембар
1944. Френклин Рузвелт четвр
ти пут изабран за председника
САД, што је јединствен случај у
историји САД.
1946. Завршена прва савезна
радна акција омладине Југосла
вије, на железничкој прузи Брч
ко-Бановићи. Око 70.000 мла
дих из целе земље и 2.000 из
иностранства за 190 дана изгра
дило пругу дугу 90 километара.
8. новембар
1519. Шпански освајач Ернан
Кортес стигао у Мексико, где су
га Астеци, верујући да је реин
карнација астешког божанства
Кецалкоатл, примили с најве
ћим почастима.
1793. Лувр отворен за јавност.
Дворац француских краљева од
1204. г., одлуком револуционар
не владе 1791. претворен у
музеј.
9. новембар
1799. Наполеон Бонапарта вој
ним ударом срушио владу
Директоријума и као први кон
зул преузео власт у Француској.
1985. Руски велемајстор Гари
Каспаров у 23. години постао
најмлађи светски првак у исто
рији шаха. У мечу за титулу
победио руског велемајстора
Анатолија Карпова 13:11.
10. новембар
1796. Умрла руска царица Ката
рина II Алексејевна, Катарина
Велика.
1991. У Вуковару почеле уличне
борбе припадника Југословен
ске народне армије и хрватских
полицијских снага. Јединице
ЈНА освојиле Вук овар 18.
новембра.
11. новембар
1918. Капитулацијом Немачке
завршен је Први светски рат у
којем је учествовало 36 држава.
Живот је изгубили око 10 мили
она људи.
2004. У војној болници у Паризу
умро је палестински председник
Јасер Арафат
12. новембар
1933. Национал-социјалистичка
радн ичк а парт ија Адолф а
Хитлера добила је изборе и
преуз ела власт у Немачкој.
1989. Умрла је шпанска револу
ционарк а Дол орес Ибарури,
легендарна Ла Пасионарија.
13. новембар
1813. У Његушима рођен Петар
II Петровић Његош, црногорски
владика, филозоф и државник,
велики епски песник, аутор
славног драмско-епског дела
Горски вијенац. Као државник
поставио темеље модерне
црногорске државе, установио
извршну власт и Сенат, органи
зовао судове, увео порезе. За
његове владавине основана
прва штампарија у Цетињу
1834. и подигнута прва школа. У
књижевној баштини оставио и
еп Луча микрокозма, драму
Лажни цар Шћепан Мали,
песме.

7. NOVEMBAR 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Потребна вам
је огромна енергија и
нечија подршка како
бисте на време завр
шили све планиране обавезе.
Налазите се у доброј прилици да
повлачите неке паралелне поте
зе, стога будите промишљени
при избору нових пословних
тема или циљева. Постављате
сувишна питања вољеној особи
и на тај начин индиректно под
стичете нову сумњу.

ВАГА: Околина пози
тивно реагује на ваше
идеје и неко вас под
стиче на активну уло
гу или на додатно стваралаштво.
Важно је да не истичете своје
пословне идеје, без доброг пово
да. Сачувајте пословне интересе
и добар сараднички однос. Поне
кад у љубавном односу прижељ
кујете више него што је могуће
добити, али нема разлога жали
те на вољену особу.

БИК: Неко потврђује
ваша очекивања у
пословној сарадњи.
Ипак не будите суви
ше лакомислени пред различи
тим сарадницима јер нечије речи
не представљају довољну гаран
цију за дужи период. Важно је да
сачувате присебност духа у
одлучујућем моменту. Делујете
заводљиво и привлачно за своју
околину. Срећа је на вашој стра
ни.

ШКОРП ИЈ А: Запе
тљали сте се у разли
чите ситуације које
преваз ил азе
ваше
знање или практично искуство.
Најбоље је да се дистанцирате од
свега што може да вам проузро
кује нову непријатност. Потребно
је да прихватите истину или другу
страну медаље која вам се мање
допада. Нема разлога да одлаже
те сусрет са једном особом или
оно што је неизбежно.

БЛИЗАНЦИ: Стал о
вам је да разрешите
нове неспоразуме,
али немате довољно
поверења у одређене сараднике.
Понекад истина и правда стижу
са извесним закашњењем, нема
разлога да губите веру у лични
успех. Употребите своје завод
ничке манире и немојте дозволи
ти да вас неко индиректно држи
у својој сенци. Покажите да има
те јаку вољу.

СТРЕЛАЦ: Разочара
ни сте нечијим пона
шањем и то вам даје
за право да преиспи
тате заједнички договор или сво
ју улогу у пословној сарадњи.
Нема разлога да доносите исхи
трене одлуке, сачувајте присеб
ност духа и своју пословну пози
цију. Постоји добар повод да при
хватите нечији позив за сусрет
или излазак који ће вам пријати.

РАК: Покушавате да
наметнете свој утицај
у друштву сарадника.
Међутим постоје неке
ситуације које као да превазила
зе ваше професионално иску
ство. Уколико добијете лош сиг
нал важно је да се повучете у
страну и да сачекате на бољу
прилику. Радује вас нечије пона
шање и искрени гест пажње који
вам се упућује.
ЛАВ: Допадају вам
се нечије пословне
идеје, али још увек
нисте сигурни у кона
чан исход. Смишљено одлажете
тренутак за званично изјашњава
ње пред сарадницима и оста
вљате отворену могућност за
додатну проверу. Нема разлога
да сумњате у нечије емотивне
намере зато што вам недостају
све информације. Немојте поти
скивати своја осећа.
ДЕВИЦ А:
Имат е
добре идеје и реалну
процену, али не доби
јате довољно очеки
вану подршку у кругу сарадника.
Неко поставља погрешна пита
ња или има другачије пословне
интересе. Немојте дозволити да
у вама превлада жеља за доми
нацијом. Стало вам ке да схвати
те нечије емотивне намере, али
постоје различити сигнали који
вас збуњују и остављају необи
чан утисак.

ЈАРАЦ: Неко вас
индиректно опомиње
да промените своје
понашање али ви не
придајете посебан значај особи
за коју вас не везују заједнички
пословни интереси. Имате погре
шан став о неким сарадницима и
делик атним темама. Пажљиво
размислите о нечијим речима
које делују врло добронамерно.
Нема потребе да бирате погре
шну улогу или да провоцирате
свог партнера.

Crkveni
kalendar
Среда, 7. новембар
(25. октобар)
Свети мученици Маркијан и
Мартирије
Четвртак, 8. новембар
(26. октобар)
Свети великомученик Димитри
је – Митровдан
Петак, 9. новембар
(27. октобар)
Свети мученик Нестор
Субота, 10. новембар
(28. октобар)
Св. мученик Терентије; Св.
Арсеније Сремски Архиепископ
српски
Недеља, 11. новембар
(29. октобар)
Свети Аврамије Затворник;
Преподобномученица Анаста
сија Римљанка
Понедељак, 12. новембар
(30. октобар)
Св. краљ Милутин; Преп. Теок
тист и Јелена; Св. Варнава,
Хвостански Исповедник
Уторак, 13. новембар
(31. октобар)
Свети апостоли Стахије, Ампли
је, Урван и други с њим

Слани мафини
Састојци: 6 јаја, 0,5 децилита
ра млек а, 170 грама спанаћа,
прстохват соли, прстохват бибе
ра,1 црвена паприка, 50 грама
чедар сира.

ВОДОЛИЈА: Велик а
упорност у овом тре
нутку не доноси у пот
пун ос ти позит иван
ефекат у сусрету са сарадници
ма, стога промените своју прво
битну тактику. Потребно је да
докажете своје намере али и да
сачувате добар пословни однос.
Погрешно процењујете нечије
понашање и улогу. Не можете
лако да убедите вољену особу
да промени своје мишљење.

Припрема: Добро умутите јаја
и млеко, додајте зачине, а потом
убаците и ситно исецкани спанаћ,
паприк а исечену на коцкице и
чедар. Подмажите калуп за мафи
не уљем или маслацем и сипајте
смесу. Рерну угрејте на 190 степе
ни и пеците тортице 20 до 25
минута.

РИБЕ:
Сарадн иц и
делују позитивно на
ваше расположење,
имате довољно енер
гије да се ангажујете на различи
тим странама. Осећај пословне
афирмације и успеха треба
додатно да вас мотивише на
акцију и позитивне промене у
приватном животу. Уколико сте
слободни планирајте љубавни
сусрет или неки излазак у дру
штво.

• Да ме није направила
будалом, никад не би
нашла човека сличног
себи.
• Да би се народ нацио
нално освестио, морали
су да га шамарају до
бесвести.
• Стићи ће их рука прав
де. Мораће да јој уделе.

