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Учионица у жарковачкој школи

П

реко 35 милиона динара је ове
године уложила локална само
управа у предшколске и школ
ске објекте у румској општини, како
би се побољшали услови за учење,
али и боравак малишана у вртићима,
као и проширење капацитета вртића.
Последњи радови у овој години,
реализовани су у подручној школи у
Жарковцу. У ОШ „23. октобар“ у Клен
ку радови, за које је обезбеђено око
1,3 милиона динара, су у току.
– Овако и завршавамо овогодишња
улагања, уз максимално искоришће
но лепо време. Вредност улагања у
Кленку је око милион динара. На зах
тев школе, реновирају се тоалети,
након тога ће се приступити и сана
цији топловода, будући да постоје
проблеми са грејањем у фискултур
ној сали. Прошле године смо уложи
ли милион динара у ову школу, када
су рађени подови и централно гре
јање – рекао је Војислав Миоковић,
шеф Кабинета председника Општи
не, који је 6. децембра био у посети
школи у Кленку.
Пре тога су завршени радови у
жарковачкој основној школи чија је
вредност око 300.000 динара. Они
су обухватили адаптацију унутра
шњости објекта, односно столарију,
поправку паркета и кречење.
– Ми водимо рачуна о свакој шко
ли, без обзира колико има ученика,
што се види и данас, јер у Кленку
имамо преко 200 ученика, а у Жар
ковцу десет пута мање. Подсећам,

Обилазак основне школе у Кленку

да смо имали и радове у школи у
Павловцима, коју похађа десетак
ученика. Наставићемо са овом прак
сом и наредне године, да бисмо
обезбедили равномеран развој свих
месних заједница – каже Војислав
Миоковић.
За следећу годину се најављу
ју улагања у више објеката, попут
Пољопривредне, односно Техничке
школе, где је прошле године рађен
део крова.
– То је важна школа и мислим да
ћемо ту имати значајна улагања, али
исто тако и у Доње Петровце, где се
налази и школа и предшколска уста
нова – рекао је Војислав Миоковић.
– Радовима на реконструкцији
тоалета подижемо хигијенско-здрав
ствене услове у нашој школи на виши

ниво. Очекујемо да ће ускоро кренути
и радови на топловоду у сали. Цеви
су доста старе, дотрајале и то је про
блем који ћемо на задовољство свих
нас брзо решити – истакла је дирек
торка Јасмина Поповић.
Добра сарадња између ове месне
заједнице и румске општине, покре
нула је позитивне ствари у Кленку.
– Наишли смо на разумевање и
готово све наше захтеве локална
самоуправа је подржала. Драго ми је
што се води рачуна о равномерном
развоју, јер добра сарадња месне
заједнице са локалном самоуправом
није само у случају Кленка, већ је
очигледна и када су у питању друга
села – каже Слађана Кулачин, пред
седница Савета МЗ Кленак.
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Шта смо оно имали ...?
То да се конобарима
узме та награда зарад
кобајаги веће пореске
дисциплине, сматрам
врхунским цинизмом,
који само редак мозак
може да смисли. Ако
порески систем може
да буде угрожен због
бакшиша, онда нешто
са тим системом
дебело није у реду

Б

ило је у овој јадној држави свака
квих блесавих иницијатива, ал’
ова да се на бакшиш плаћа пдв је
премашила сва моја очекивања. И то,
пази сад, иницијативу не покреће држа
ва, већ власници ресторана и хотела, у
намери да буду сто посто чисти пред
пореским органима. Јер, ко бива, поре
зници их затварају кад им нађу вишак
новца у каси, а тај вишак је само (и
увек) бакшиш, а никад није промет на
црно. Наравно. И зато, препоштени
хотелијери и кафеџије траже да се опо
резује бакшиш, па да ствар буде чиста
ко суза.
Ево, ја свечано изјављујем, ако се то
догоди, ако бакшиш буде опорезован,
од мене ни један конобар више неће
добити ни динара. Пре свега зато што и
ако дам бакшиш, дам га због љубазно
сти конобара, због његове добре услу
ге, а не због скупоцених плочица у тоа
лету, цветних аранжмана или не знам
чега већ што чини атмосферу у ресто
рану или кафићу, и уопште ме не зани
ма како газда штима касу. И то да се
конобарима узме та награда зарад

кобајаги веће пореске дисциплине, сма
трам врхунским цинизмом, који само
редак мозак може да смисли. Ако поре
ски систем може да буде угрожен због
бакшиша, онда нешто са тим системом
дебело није у реду.
Посебно ми је занимљиво објашње
ње предлагача да се „у многим земља
ма бакшиш опорезује“. У којим земља
ма, молићу лепо? Реците нам и просве
тите нас овако затуцане.
Сад ја нешто размишљам, ако то
буде било како се предлаже, у свакој
фискалној каси мора да буде шифра
артикла (или услуге) „бакшиш“. И онда
би конобари ваљда морали да питају
госте, а извин’те да ли дајете бакшиш и
колико? Знате, морамо да га провучемо
кроз фискалну касу. И ко би онда, нор
малан уопште и дао бакшиш?
Све се то нешто дигитализовало,
ушло у систем, сад можеш да плаћаш
рачуне из кревета. Не мораш банку ни
да видиш. Не мораш да видиш ни трго
вину, можеш да наручиш робу преко
интернета. Још само да нам удесе да
не морамо ни кафану да видимо, а да

можемо да кажемо да смо били у кафа
ни... Појма немам, можда и то смисле.
Неку кафану без конобара, само са
фискалним касама и паметним газдама
који предлажу пдв на бакшиш? Што да
не, будућност је пред нама. Одавно су
отишли у заборав конобари што на
оловку сабирају. Њих се сећамо само
ми матори. На оловку јест било да вас
мало заврну, ту је два и два често било
седам (мора од нечег да се живи) ал’
некако нисте имали осећај на сте покра
дени. Кафане биле мало боље од
прчварница. Коцкасти столњаци, алу
минијумске пепељаре, дрвене столице
и чивилуци... А данас, кад је све на
рачун, све стерилно, опорезовано, бог
зна како смо фини и поштени, кафане и
ресторани сијају од месинга, све тешко
дрво и мермер, кристал и порцелан. Па
од чега другови и другарице хотелијери
и кафеџије? Од уредног плаћања поре
за? И сад бисте да будете још мало
поштенији него што сте, па да опорезу
јете и то мало награде за конобаре? То
поштење чак ни порезници неће при
хватити. Живи били па видели!
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Добитници Децембарских признања

ПРОСЛАВЉЕН 6. ДЕЦЕМБАР ДАН ОСЛОБОЂЕЊА И ДАН ОПШТИНЕ ШИД

Сећања која не бледе

П

оводом Дана Општине, 6.
децембра, датума који је у исто
рији забележен као дан када је
Шид 1944. године ослобођен у Другом
светском рату, и ове године је низом
манифестација обележен овај знача
јан догађај. У сали Културно-образов
ног центра одржана је свечана седни
ца Скупштине општине Шид.
Свечану седницу отворио је пред

седник Скупштине општине Шид,
Велимир Ранисављевић.
– Част ми је, да вас у овој сремској
равници, поздравим у име домаћи
на, Општине Шид. Постоје датуми
у нашим сећањима, као што је и 6.
децембар Дан општине Шид. Неће
мо заборавити њихове жртве, које су
омогућиле да данас живимо у миру,
изјавио је Ранисављевић.

Мултимедијални сценски приказ „Голгота и васкрс Србије“

Традиционално, поводом Дана
Општине Шид, председник општине
Предраг Вуковић, уручио је Децем
барску награду, највеће општинско
признање. Овогодишњи добитник
Децембарске награде је Полицијска
станица Шид. У име Полицијске ста
нице Шид награду је примио Радо
слав Лакић, заменик командира, који
се захвалио:
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Гости на свечаности у Шиду

– Желео бих да се захвалим у име
Полицијске станице Шид, на овом изу
зетном признању, пре свега предлага
чу, а затим Општини Шид, уз обећање
да ћемо наставити да се бринемо о
реду и миру, као и безбедности свих
вас, рекао је Лакић.
Добитник Захвалнице поводом
Дана општине Шид, је ИМ Срем Шид,
а уручена је Марку Башићу. Добит
ници Плакета поводом 6. децембра
су Влада АП Војводине, Канцеларија
за управљање јавним улагањима и
Покрајински секретаријат за пољо
привреду, водопривреду и шумарство.
У име Покрајинске Владе и секрета
ријата плакете је примио Вук Радоје

вић, покрајински секретар за пољо
привреду, водопривреду и шумар
ство, а у име Канцеларије за упра
вљање јавним улагањима, плакету је
примио Зоран Диздаревић, помоћник
директора Канцеларије. Председник
Општине Шид Предраг Вуковић је
сумирао овај значајан дан :
– Низом манифестација ми обеле
жавамо Дан ослобођења и Дан општи
не, сећајући се жртава које су пале, а
због којих ми данас ходамо слободно
нашим градом. Сводимо рачуне, шта
смо урадили, где смо стали, где бисмо
могли боље. Мислим да смо у овом
тешком времену урадили много. Још
доста нас пројеката очекује. Важни су

нам пројекти, који ће омогућити бољи
живот наших грађана. Ове године,
највеће општинско признање добила
је Полицијска станица Шид, а новчани
износ награде је 100.000 динара.
По уручењу Децембарске награде,
захвалнице и плакета, свечана ака
демија настављена је мултимедијал
ним сценским приказом под називом
Голгота и васкрс Србије, у извођењу
глумаца Народног позоришта у Бео
граду. Сценски приказ инспирисан је
и припремљен поводом 100 година
примирја у Првом светском рату, сто
годишњице пробоја Солунског фрон
та, те стогодишњице присаједињења
Војводине Србији.
Д. Попов
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Привина Глава

БИКИЋ ДО И ПРИВИНА ГЛАВА: ЗАВРШЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

Свечано отворен водовод

П

окрајински
секре
тар за пољопривре
ду, водопривреду и
шумарство др Вук Радоје
вић, председник Општине
Шид Предраг Вуковић и
заменик председника Зоран
Семеновић, присуствовали
су у четвртак 6. децембра
пуштању у рад водовода у
Бикић Долу и Привиној Гла
ви, којим је решено питање
водоснабдевања за око 450
мештана.
Др Радојевић је истакао,
да је реч је о инвестицији
вредној 41 милион динара,
коју су заједнички финан
сирали Покрајинска влада,
преко Покрајинског секре
таријата за пољопривреду
и Општина Шид. Ресорни
секретаријат је у овом про
јекту учествовао са око 20
милиона динара.
– Управо на овај начин
показујемо како се зајед
нички окупљамо око про
јеката, што је у складу са
опредељењем Покрајинске
владе, којој је циљ бржи
економски развој. Покрајин
ски секретаријат за пољо
привреду, поред активних
мера усмерених ка аграрној
политици, подстиче и развој
комуналне инфраструктуре
у сеоским срединама. Циљ
нам је подизање квалитета
живота за све грађане под
једнако, јер рурални краје
ви заслужују да се развијају
исто као и урбане средине –
рекао је Радојевић поводом
пуштања водовода у При

Предраг Вуковић и Вук Радојевић

виној Глави и Бикић Долу.
Бунар, одакле се пија
ћом водом снабдевају оба
насеља, налази се у При
виној Глави. Одатле се
потисни цевовод пружа до
резервоара за водоснабде
вање оба насеља, у дужи
ни преко шест километара.
Радојевић је подсетио, да
је заједничким средстви
ма ресорног секретарија
та и Општине Шид, поред
ове значајне инвестиције, у
последње две и по године
реализовано и водоснаб
девање у насељу Сот. У
поменутом периоду, за реа
лизацију
инфраструктур
них пројеката на изградњи
водоводне мреже, потом за
уређење атарских путева и
отресишта на подручју шид
ске општине, као и за наста
вак започетог поступка
комасације у катастарској

општини Моровић, уређе
ње каналске мреже, те фор
мирање пољопривредних
газдинстава у овој сремској
општини, заједнички је уло
жено око 250 милиона дина
ра у виду нових инвестиција.
Председник општине Шид,
Предраг Вуковић нагласио
је да су кључни разлози за
напредак и развој општи
не Шид, управо улагања у
комуналну инфраструктуру.
– Три насеља добила
су пијаћу воду и то захва
љујући успешној сарадњи
са Покрајинском владом.
Инвестиција је вредна 41
милион динара у чему је
Општина Шид учествова
ла са сумом од 21 милион
динара, истакао је Вуковић
и навео да ће се са овим
пословима наставити, како
би пројекат водоснабдева
ња у целости био завршен

Зоран Семеновић

и вода била доведена у
још два преос
 тала насеља
шидске општине, а то су
Љуба и Моловин.
Председник
привреме
ног тела Месне заједнице
Бикић До, Дејан Бобаљ,
истакао је да ће се изгра
ђеним водоводом знатно
побољшати квалитет живо
та, јер у селу није било
исправне воде за пиће и да
ће свако домаћинство моћи
да се прикључи на водо
водну мрежу. Од укупно сто
домаћинстава,
седамде
сетак се већ пријавило за
прикључење на водоводну
мрежу.
Прикључак на водоводну
мрежу, први је добио дома
ћин Никола Јешић из При
вине Главе, са чије чесме
је у дворишту симболично
пуштена пијаћа вода.
Д. Попов
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НОВИ СЛАНКАМЕН

Воћари догодине
на сајму у Италији

Владимир Гак и Луиђи Бјанки

П

редседник општине Инђија Вла
димир Гак, у уторак 4. децембра
угостио је делагацију менаџмен
та највећег европског сајма воћа и
поврћа Мак Фрут, који се одржава у
италијанском граду Римини. Земљо
радничка задруга Воћар из Новог
Сланкамена, организовала је почет
ком маја студијску посету сајму, када
је уговорено проширивање сарaдње,
које подразумева да и воћари из инђиј
ске општине изложе своје производе.
Председник Гак упознао је представ
нике сајамског менаџмента са чиње
ницом да ова локална самоуправа има
један од највећих аграрних буџета у
Војводини.
– У предстојећем периоду очекујемо
од агро-бизниса, поред унапређења
примарне производње, и нова улагања
у прерaђивачке капацитете, како би се
тржишту понудили производи са најве
ћим учешћем додате вредности– иста
као је Гак и додао:
– Нама је циљ да свакако привучемо
заинтересоване инвеститоре који ће,
захваљујући савременој технологи
ји, пласирати финални производ и из
наше Инђије. Да не извозимо трешњу,
шљиву, јабуку и све остало само у том

сировом облику – нагласио је Гак.
Луиђи Бјанки, директор сајма Мак
Фрут говорио је о будућој сарадњи
између Инђије и Риминија, тј. локал
них пољопривредника, воћара и сај
ма, чији је организатор и додао, да ће
паори имати прилику да се упознају са
савременим технологијама које воћа
рима и повртарима омогућавају да
буду ближе крајњем купцу.
– Имате импресиван потенцијал за
развој воћарско-повртарског секто
ра. Морате направити један значајан
корак и преок рет, када је у питању
освајање нових светских тржишта. Ја
сам овде, пре свега, да унапредим,
продубим и подигнем нашу сарадњу
на још виши ниво. Улога сајма је та,
да повеже особе, да повеже произво
ђаче и даје нове могућности за осва
јање тржишта и подизање њиховог
пословања на виши ниво – поручио је
Бјанки.
У току посете општини Инђија, пред
ставници сајма у Риминију имали су
прилику да посете Земљорадничку
задругу Воћар, у Новом Сланкамену
и да погледају презентацију развој
них потенцијала у производњи воћа и
поврћа.
М. Ђ.
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КЊИЖЕВНИ КЛУБ
„МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ“

Три деценије рада
Књижевни клуб „Мирослав Мика
Антић” из Инђије ове године слави три
деценије постојања. Ову јубиларну
годину краси, између осталог, и једа
наеста самостална књига инђијског
ствараоца Јова Бодрожића, збирк а
песама На међи уснулог сјаја и сивог
недогледа, која је одржана у четвртак
6. децембра, у Народној библиотеци
„Др Ђорђе Натошевић“. О међи све
тлости и сивила, прошлости и будућ
ности, непрекидном току времена,
бескрајном путу живота, кроз стих и
строфу, водили су Јово Бодрожић,
Ивана Гашић Грбић, Владимир Вукми
рица и Драгана Вученовић.
Пре 30 година, група ентузијаста и
љубитеља лепе речи, основала је у
Инђији књижевни клуб. Званично су га
регистровали 15. октобра 1988. годи
не и дали му назив „Мирослав Мика
Антић”, у спомен на рано преминулог
великог српског песника, сликара и
боема. Поред просторних и финансиј
ских планова, како тврде чланови
Клуба, ова организације је опстала
захваљујући плејади изузетних људи,
који су учествовали и учествују у
његовом раду.
Издавачка делатност Клуба је вео
ма развијена, а акценат у раду је ста
вљен на организовање књижевних
манифестација. Посебно су поносни
на организацију Међународне песнич
ке манифестације Гарави сокак, која
се одржава од 1989. године - пуних 30
година и окупља песнике из преко
двадесет земаља.
Од 2001. године Књижевни клуб
„Мирослав Мика Антић“ организује
дечју песничку манифестацију под
називом Певај, равницо која окупи
децу-песнике школског узраста, са
територије општине Инђија. Сваке
године у марту, у поводу рођендана
Мирослава-Мике Антића, већ петна
ест година, сусрећу се песници боеми
из земље и иностранства. Њих седам
десетак, читају своје боемске песме,
написане управо за ово окупљање,
настављају дружење уз сремске там
бураше и вино, до дубоко у ноћ.
М. Ђ.

Станови за младе стручњаке

У

априлу 2019. године почеће
изградња 60 станова за младе
стручњак е. Општина Инђија
финансира овај пројекат који обухвата
изградњу укупно 180 станова, а током
следеће године биће реализована тек
његова прва фаза.
Како је истакао председник Општи
не Инђија Владимир Гак у априлу је
планирана изградња прве зграде.
- Наша визија јесте да задржимо

младе стручњаке у Инђији али и да
доведемо раднике из других крајева
Србије - рекао је Гак и додао да ће
орилику да добију станове на кори
шћење имати сви.
- Медицински радници из Инђије
свакако треба да партиципирају за
добијање станова, али и инжењери,
економисти, правници и други. Сви
млади стручни људи до 40 година ста
рости имаће могућност да добију

општинске станове на коришћење на
период од 22 године, а након тог пери
ода станови ће прећи у њихово вла
сништво - поручио је председник
општине Инђија.
Подсетимо да је за изградњу стам
бених објеката предвиђена локација
код Цркве Светог цара Константина и
царице Јелене, у непосредној близини
локације где ће се у наредној години
градити нови вртић.
М. Ђ.
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САСТАНАК СИСТЕМА 48

Нова аутобуска стајалишта

Састанак Система 48

У

току ове недеље, почеће радови
на замени дотрајалих и поста
вљању нових аутобуских ста
јалишта у Инђији. Како су истакли
представници ресорног општинског
Одељења, на последњем састан
ку Система 48, одржаном у петак 7.
децембра, биће постављена стајали
шта на пет локација у граду, два у цен
тру, два код Аутлета и једно код Кул
турног центра.
- За ову годину смо предвидели да
средимо пет аутобуских стајалишта.
Потрудили смо се да то буду стајали
шта по узору на многе европске гра
дове, односно, стајалишта су потпуно
иста као у центру Београда - истакао је
председник општине Инђија Владимир
Гак и додаје:
- Имаћемо најмодернија стајалишта,
а са друге стране трудимо се да послу
јемо домаћински, што значи да ћемо
постојећа стајалишта репарирати и

поставити на места где сада не посто
је никаква стајалишта.
Према његовим речима два стајали
шта ће бити постављена у Крчедину,
једно на Банстолу, а за још два ће бити
одређена локација по приоритету.
На последњем састанку Система 48
било је речи и о изградњи паркинга
код Храма Успења Пресвете Богоро
дице у Љукову.
- Према пројекту биће изграђено
између 10 и 15 паркинг места, а сви
мештани Љукова добиће лепо уређен
паркинг простор - рекао је председ
ник општине. Ове године урађени су и
паркинзи испред гробља у Новим Кар
ловцима и испред зграде Месне зајед
нице у Марадику. Како су потврдили
надлежни, улагања у сеоске средине
биће настављена и у наредној годи
ни. Такође, било је речи и о чишћењу
атмосферске канализације и проду
бљивању постојеће каналске мреже

МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА

Најповољније је возом

С

тара Пазова се налази између
два града у земљи, а све важне
саобраћајнице у региону пресе
цају територију овог дела Срема, као
и значајни међународни железнички
правци који иду ка Суботици на севе
ру и Нишу на југу. Ђаци, студенти и
запослени из Старе Пазове најчешћи
су путници који путују ка Београду и
Новом Саду, а пут до школе, факулте
та или посла представља значајан тро
шак за кућни буџет, без обзира на то да
ли путујете аутобусом, возом, сопстве
ним аутомобилом или такси превозом.
Путници који до два највећа града у
Србији иду возом у једном правцу тре
ба да издвоје од 185 до 360 динара,

цена аутобуске карте, такође, у једном
правцу до Београда кошта од 290 до
340 динара, односно до Новог Сада
од 350 до 470 динара. Они који путују
сопственом аутомобилом до Београда
морају сипати горива за минимум 500
динара у просеку, односно 800 динара
до Новог Сада, док превоз таксијем у
једном правцу до Београда кошта око
2.500 динара, односно до Новог Сада
3.000 динара. Рачуница је јасна најјеф
тиније ћете проћи уколико се пут Бео
града или Новог Сада упутите возом,
али ће вам требати од 40 до 60 мину
та уколико путујете до главног града,
односно 70 до 90 минута до војвођан
ске престонице. 
С. С.

на одређеним локацијама.
- Одређени канали нису чишћени
уназад 30 година и трудимо се да, заи
ста, одговорно решавамо те пробле
ме, али самостално не можемо. Ми
можемо, у складу са законом, да доне
семо одређене одлуке, па да кренемо
да решавамо проблеме са каналима
који су затрпани, без обзира да ли се
то некоме свиђа или не - истакао је Гак
и додао, да су у претходном периоду,
на неколико локација извршени радо
ви на продубљавању и поновном отва
рању канала.
- Једна од најзначајнијих локација на
којој смо радили је улица Соње Марин
ковић и ту ће ситуација сада бити мно
го боља. Ми позивамо грађане да се
сами јаве, уколико имају оваквих про
блема, јер ћемо покушати да их реши
мо у наредној години, један по један
- рекао је председник општине Инђија.
М.Ђ.
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2019. година великих пројеката

Т

ри
велика
пројек
та биће реализована
током 2019. године на
територији општине Инђи
ја. Како је недавно потврдио
председник Владимир Гак,
припремни радови ће кре
нути већ почетком године,
а почетком марта и конкрет
ни, грађевински радови. У
току следеће године поче
ће изградња новог вртића,
реконструкција и изградња
градске пијаце и реконструк
ција трга код Гимназије.
- Очекујемо да ћемо у
априлу имати већ завр
шен градски трг, а сам цен
тар Инђије добиће моде
ран изглед, какав заслужује
- рекао је председник Гак и
додао, да ће се нови вртић
налазити на локацији у бли
зини храма Цара Константи
на и царице Јелене, а према
речима председника, када
вртић буде изграђен, биће
потпуно бесплатан за све
малишане.
- Други капитални проје
кат за 2019. годину је рекон
струкција и изградња град
ске пијаце. Пројекат пијаце

је у завршној фази и ускоро
ће бити представљен јав
ности. За време извођења
радова, пијачне тезге ће
бити измештене на паркинг
у пијаци, а како тврде над
лежни, цена закупа тезги ће
бити знатно јефтинија - каже
председник општине Инђија.

- Оно што је најважније,
расписана је јавна набав
ка за извођача радова на
асфалтирању свих неасфал
тираних улица. Сигуран сам,
да у историји Инђије никада
толико великих инфраструк
турних пројеката у једној
години није било - поручио је

први човек општине и додао:
- Наравно, имаћемо и
мањих инвестиција попут
реконструкције тротоар
а и
изградње пешачко-бицикли
стичких стаза, као и пуно
других пројеката које ћемо
реализовати, саопштио је
Гак.
М. Ђ.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА

Очување ћириличног писма

У

ченици из Основне
школе „Петар Кочић“ у
Инђији, учествују у
четворомесечном пројекту
Удружења ЕтноДом Горо
цвет, који се односи на про
учавање и израду ћирилич
них слова у техници веза и
златовеза. Циљ поменутог
пројекта је допринос зашти
ти, очувању и представља
њу ћирилице и техника тра
диционалних заната, као
значајних обележја нашег
културног наслеђа.
Радови настали у пројек
ту, биће представљени на
изложби која ће бити отво
рена 20. децембра 2018.
године у 16:30 часова у про
сторијама Трејдјуник центра
у Инђији. По завршетку про
јекта и изложбе, израђени
предмети ће бити поста
вљени у холу школе, где ће
ђаци моћи свакодневно да
уживају у њихојој лепоти и

Деца уче златовез

цене значај нашег писма,
као и традиције ручног рада.
Део експоната биће искори
шћен за поклоне гостима и

ђацима школе у разним при
ликама. Пројекат Ћирили
ца-моје писмо се реализује
захваљујући подршци и

финансијским средствима,
која су додељена од стране
локалн е самоу праве у
Инђији.
М. Ђ.
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РАДНА ЗОНА ЗАПАД

Мост преко Кудошког канала

Постављање моста

О

ве године је урађена пешачкобициклистичка стаза у Инду
стријској улици, јер у том делу
радне зоне Запад има доста фабрика
са великим бројем радника, али стазе
није било, тако да су се они радници,
који на посао долазе пешке или бици
клом, морали кретати саобраћајницом.
Тај посао је завршен пре неколико
месеци, само је остало да се постави
и пешачко-бициклистички мост пре
ко Кудошког канала, како би се стаза
могла комплетно користити, будући да
ју је овај канал пресецао.
Мост је постављен 6. децембра,
његовом постављању је присуствовао

и Слађан Манчић, председник румске
општине.
Мост је металне конструкције, дуга
чак 17 метара, широк је два метра и
тежак преко четири тоне.
– Захваљујући овом мосту, компле
тираћемо оно што смо у току године
радили, а то је пешачко-бициклистич
ка стаза у Индустријској улици, која
служи радницима запосленим у овој
радној зони. На динамику радова је
утицала процедура, која нас је успори
ла, с обзиром на то да власништво над
овим каналом има ЈП Воде Војводине,
а морали смо да је комплетно испошту
јемо. Сагласност од ЈП Вода Војводине

за премошћавање овог канала је доби
јена и ми смо наручили израду моста са
оградом. На тај начин ће ова стаза, коју
смо раније изградили, бити функцио
нална за све раднике – рекао је прили
ком постављања моста Слађан Мачић.
Вредност моста је преко два милио
на динара, а средства су обезбеђена у
општинском буџету.
Овај део нема расвете, тако да је
председник Манчић најавио да се за
наредну годину планира и постављање
расвете у Индустријској улици. То ће
свакако, додатно повећати безбедност
свих учесника у саобраћају у овом делу
града.
С. Џ.

ССШ „БРАНКО РАДИИЧЕВИЋ“

Дан посне хране
Д

а храна у време поста може
бити укусна за јело и примамљи
ва за очи, показују већ 13. пут за
редом, ученици румске ССШ „Бранко
Радичевић“.
Ђаци, који се школују за куваре и
конобаре, 5. децембра су припремили
посну трпезу за своје другаре и настав
нике, на којој су биле разне врсте
посних пита, пица, кољива, колача…
С обзиром да ученици ова посна,
слана и слатка јела, припремају у
школи, треба истаћи да су ове године
радили у обновљеном и проширеном
кухињском простору.

Борислав
Димковић,
наставник
куварства каже да су ученици, уз
помоћ својих наставника, припремили
широки асортиман посних јела.
– Ова јела су припремљена на спе
цифичан начин, одабиром намирница
биљног порекла и специјалном тех
ником, да би се направила ова укусна
и хранљива јела. Посна јела по свом
садржају могу бити доста калорична,
зато ми морамо да знамо које ћемо
намирнице употребити, да би тај оброк
био пуновредан, али и удовољио геслу
да храна треба да буде лек. Посном
храном органи се одмарају, а када се

пост заврши људи могу нормално да
наставе са исхраном – каже наставник
Димковић.
Александар Бебић је ученик треће
године, који редовно похађа наставу
за конобара и ванредно за кувара.
– Данас смо учествовали у спрема
њу, аранжирању и сервирању хране.
Ова манифестација је већ постала
традиција и поносни смо на оно што
смо урадили и припремили – рекао
нам је Александар.
Директор школе Мирко Зрнић каже,
да је ово једна лепа манифестација у
коју су укључени ученици од првог до
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ПУТИНЦИ

Реновирање амбуланте

У

Путинцима су у току
радови на реновира
њу зграде у којој се,
поред амбуланте, налази и
апотека. Ради се изолација
и ставља комплетно нова
столарија, што ће свака
ко утицати и на повећање
енергетске
ефикасности
зграде. Ово су први обим
нији радови на згради, у
протеклих више од четири
деценије, колико има од
отварања амбуланте.
Како теку радови на тере
ну, проверили су 5. децем
бра, председник Општине
Слађан Манчић и дирек
торка Дома здравља др
Јелена Стојанац Мрачевић.
Председник Манчић је
истакао, да је за ове радо
ве локална самоуправа
обезбедила пет милио
на динара, а да је тендер
обухватио и сређивање
унутрашњости амбуланте
у Никинцима, које је завр
шено.
– У Путинцима је у току
комплетна реконструкци
ја амбуланте, замењена
је спољна столарија, кров,
постављени су нови олу
ци, а ради се и изолација
фасаде зграде. Потом сле
ди и сређивање унутрашње
столарије и кречење, а
истовремено се асфалтира
и приступна стаза згради –
рекао је Слађан Манчић.
У Путинцима живи пре
ко 2.600 грађана, тако да
ће, по окончању ових радо

Др Јелена Стојанац Мрачевић, Слађан Манчић и Драган Вуковац

ва и за њих и за медицин
ске раднике бити створе
ни знатно бољи услови за
лечење и рад.
– Ово је један од пројека
та којим желимо да унапре
димо услове живота на селу
– истакао је Манчић и додао
да ће се и у наредној години
одвајати средства за сређи
вање сеоских амбуланти.
Др Јелена Стојанац Мра
чевић је захвалила локал
ној самоуправи што је пре
познала потребу да се овај

трећег разреда за звање конобара и
кувара.
– Ми ћемо наставити са овом лепом
манифестацијом и наредних година.
Ове године смо проширили кухињу,
тако да већи број ученика може да је
користи истовремено, па могу и више
хране да припреме у краћем периоду.
Следеће године ћемо можда прошири
ти и ресторан, то нам је план. За све
то имамо подршку локалне самоупра
ве, што нам је веома битно, јер из соп
ствених средстава не бисмо могли све
то да урадимо – каже Мирко Зрнић.
Дакле, пост је прилика да организам
одморимо од тешких и масних јела, а
посна храна коју смо видели и на овој
трпези у „Бранковој“ школи и идеја
како да се неко слично јело припреми
у домаћој кухињи.
С. Џ.

објекат Дома здравља уре
ди.
– Све амбуланте су у
лошем стању, тако да се
надам да ћемо и следе
ће године санирати неке
од њих. Сигурна сам да су
мештани Путинаца задо
вољни због ових радова и
да је примарна здравстве
на заштита у овом месту
подигнута на виши ниво –
указала је др Јелена Стоја
нац Мрачевић.
Задовољан је и Драган

Ученици са спремљеним посном храном

Вуковац, члан Савета МЗ
Путинци, који је истакао да
од 1976. године није било
значајних радова на згради
сеоске амбуланте.
– Ова инвестиција ће
добро доћи мештанима
Путинаца, већ се људи рас
питују шта се ради и на ово
ме су јако захвални. Када
буду дошли да се лече овде,
имаће максималне услове
и здравствену заштиту –
рекао је Драган Вуковац.
С. Џ.
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СПРОВОЂЕЊЕ ТРАЈНИХ СТАМБЕНИХ РЕШЕЊА

Нових 30 станова за Роме

Полагање камена темељца

О

пштина Стара Пазова започе
ла је са изградњом стамбеног
објекта за социјално становање
у оквиру програма Спровођење трај
них стамбених решења и унапређење
инфраструктуре у ромским насељима
у општини Стара Пазова – Успоста
вљање одрживих решења и станова
ња Рома у општини Стара Пазова, који
реализује Хаусинг Центар у партнер
ству са локалном самоуправом.
Стамбене јединице су намењене
социјално угроженом ромском станов
ништву из локалне заједнице евиден
тираном на територији ове општине,
које је заинтересовано за поменути
вид стамбеног решења. Ту се, пре све
га мисли на социјално угрожена ром
ска лица и породице, које имају до
пет чланова и које због физичких или
менталних болести, хроничне болести
или инвалидитета члана домаћинства,
незапослености и других разлога, не
могу да обезбеде услове за живот,
затим ромске социјално угрожене
једнородитељске породице и ромска
социјално угрожена стара лица – сам
ци и пароциспособни да живе само
стално.
Тридесет стамбених јединица биће
изграђено на локацији Фрушкогорско
насеље у Старој Пазови, док ће се
расподела стамбених јединица врши
ти према броју чланова породичног
домаћинства: једночлано домаћин
ство може користити стамбену једини

цу површине од 22 до 30 метара ква
дратних, двочлано, стамбену јединицу
површине од 30 до 48 метара квадрат
них, трочлано од 40 до 56 метара ква
дратних и четворочлано од 50 до 64
метра квадратна.
Породице право на коришћење
новоизграђених стамбених јединица
могу остварити уколико су држављани
Републике Србије, припадници ромске
националне мањине, а услов је и да
не поседују непокретност у земљи или
другој држави, те да имају пребивали
ште, односно боравиште на терито
рији општине најмање 40 месеци пре
дана објављивања огласа, као и да
нису корисници другог програма стам
беног збрињавања.
Од документације потребно је доста
вити: изјаву о заједничком домаћин
ству, очитану и фотокопирану личну
карту за све чланове породичног дома
ћинства, извод из матичне књиге рође
них за малолетне чланове, уверење
из Службе за катастар непокретности
општине Стара Пазова за подносиоц
а
захтева и чланове његовог породичног
домаћинства, који не поседују непо
кретност, доказ о приходима и при
мањима, као што су потврда о неза
послености издата од Националне
службе за запошљавање или уверење
ПИО фонда да нема уплаћених допри
носа за пензионо, здравствено или
социјално осигурање које не сме бити
старији од 30 дана, потврда послодав

ца о висини примања у месецу који
претходи месецу подношења пријаве
на оглас за запослене чланове, чек од
пензије за пензион
 ере и уверење да је
корисник новчане социјалне помоћи,
које издаје Центар за социјални рад.
Комисија ће приликом избора прија
вљених кандидата пажњу обратити на
социо - економску угроженост, године
старости, једнородитељске породице,
телесно оштећење или инвалидитет
чланова породице, као и на то да ли у
породици има ученика или студената.
ријаве на оглас трају до краја
децембра 2018. године. Усеље
ње ромских породица у нове ста
нове планирано је за фебруар 2019.
године. Општина Стара Пазова препо
знала је потребу својих најугроженијих
суграђана и израдила сву потребну
техничку документацију и обезбедила
грађевинске дозволе, као и средства
за изградњу нових кућа са пратећом
инфраструктуром, која укључује водо
вод и канализацију, прилазни пут и
гасовод. Средства за изградњу нових
кућа обезбеђена су из програма Спро
вођење трајних стамбених решења и
унапређење инфраструктуре у ром
ским насељима, који спроводи Вла
да Републике Србије, Министарство
финансија, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава
Европске уније и Министарство грађе
винарства, саобраћаја и инфраструк
туре.
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ЦРВЕНИ КРСТ

Дан борбе
против сиде

рукопис послужио је да се за снимање
документарног филма Сећање из пепела
који је приказан у старопазовачкој библио
теци која у овој години обележава 140 годи
на од оснивања. Ова научна монографија
објављена је крајем 2016. године и од тада
представљена је у 50 градова у Србији,
затим у Републици Српској, Словенији,
Босни и Херцеговини и Македонији. С. С.

СЛОВАЧКИ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ

Љибушка Лакатош
председница

Старопазовачки Црвени крст у сарадњи
са Домом здравља низом активности обе
лежио је Светски дан борбе против сиде.
Дечко који се стидео, прича која на зани
мљив начин прати деветнаес тогодишњег
Ивана, који ступајући у сексуалне односе
незаштићен, без употребе презерватива,
добија ХИВ, приказан је пред старопазо
вачким гимназијалцима. Поред пројекције
филма, средњошколцима је подељен и
едукативни материјал и презервативи, уз
разговор са стручним лицима, сарадници
ма Црвеног крста. У фокусу овогодишње
светске кампање борбе против сиде је
међународна солидарност. Ученици након
свих активности, попуњавали су тест
познавања ове болести и превенције, што
има и свој крајњи циљ. Према званично
доступним подацима у Србији тренутно
живи 2.562 особе инфициране ХИВ-ом, а
процењује се да у нашој земљи још око 500
до 1.000 особа не зна да је инфицирано
ХИВ-ом. У старопазовачкој општини реги
стровано је 22 особе од 1985 године, 11
верификованих оболелих, од тога пет смрт
них случајева. У овој години, регистровано
је троје ХИВ позитивних особа.
Љ. Ј.

ПАЗОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Сећање из пепела
Научна монографија истакнутог српског
историчара, преводиоца и сценаристе
Дејана Ристића која носи назив Кућа неса
горивих речи: Народна библиот
 ека Србије
1938 – 1941. Представљена је у старопазо
вачкој Народној библиотеци „Доситеј Обра
довић“ где је приказан и документарни
филм Сећање из пепела, рађен по идеји
некадашњег управника национ
 алне библи
отеке и државног секретара за културу у
Влади Србије. Делимично страдање срп
ског националног фонда у Првом, као и
његово потпуно уништење у Другом свет
ском рату тема је којом се у монографији
бавио историчар Дејан Ристић. Пола мили
она библиотечких јединица, односно
300.000 наслова спаљено је 6. априла
1941. године на Косанчићевом венцу.
Народна библиотека Србије данас распо
лаже са шест милиона библиотечких једи
ница, национални фонд распоређен је на
90 километара полица, хронолошки покри
ва период од 11. века до данас, док у гео
графском смислу покрива целу планету и
вредна је 30 милијарди евра. Ристићев

Љибушка Лакатош из Старе Пазове
већином гласова изабрана је за председни
цу Национ
 алног савета словачке национал
не мањине на конститутивној седници одр
жаној у Словачком народном дому у Старој
Пазови. Подршку новоизабраној председ
ници дало је 25 од укупно 29 чланова Наци
оналног савета ове мањине међу којима је
и професор физике Јанко Хавран који оба
вља функцију директора Основне школе
„Херој Јанко Чмелик“ у Старој Пазови. Кон
ститутивној седници присуствовала је и
амбасадорка Словачке која се осврнула на
значај постојања националних савета у
Србији. Највећи број Словака живи у Ста
рој Пазови где су почели да се насељавају
пре око два и по века. У овом делу Срема
сем основне школе где се настава изводи

на словачком језику, постоји и словачка
евангеличка црква, Словачко културно –
уметничко друштво „Херој Јанко Чмелик“
на чијем је челу већ две године Љибушка
Лакатош, као и Месни одбор Матице Сло
вачке. Национални савет словачке нацио
налне мањине чини 29 чланова од којих
четрнаесторо испред листе „Матица Сло
вачка у Србији – Љибушка Лакатош“, осмо
ро испред листе „Словаци напред – Павел
Сурови“, четири члана испред листе „Хеј,
Словаци – Михал Балаж“ и три испред
листе „,Лига Словака Војводине“.
С. С.

13

активности, а акценат је дат и на бројање
угљених хидрата, дозирање инсулина, ком
пликације дијабетеса и слично. Идеја кам
па је била да се кроз интерактивне радио
нице полазници науче шта значи бити
лидер на пољу дијабетеса, спознају те
квалитете у себи и након кампа пренесу
своја знања и на остале особе са дијабете
сом. Организатор Међународног кампа за
младе лидере је Дијабетолошки савез
Србије, а овогодишњи камп окупио је буду
ће младе лидере из Србије, Босне и Херце
говине и Црне Горе.
С. С.

КЛУБ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК

Феникс и пријатељи

Посело Феникс и пријатељи посвећено
обележавању Међународног дана особа са
инвалидитетом одржано је у Клубу за днев
ни боравак за стара и инвалидна лица у
Старој Пазови, уз промоцију романа На
обали књижевнице Љиљане Дугалић и раз
говор са ауторком. Издавач књиге је Ризни
ца из Земуна. Тираж 500 примерака, а како
је ауторка рекла уз благослов манастира
Богородице тројеручице на Авали и старо
пазовачког Удружења Феникс. Љиљана
Дугалић, песник, приповедач, есејист и
документариста, аутор је и прве сликовни
це на верске теме. Роман ће се након пре
мијерног представљања у Старој Пазови, у
наредним данима наћи и пред читаоцима
осталих сремских општина, и доступна је у
свим Световним књижарама.
Љ. Ј.

ВОЈКА

Изложба живине

ДИЈАБЕТОЛОШКИ
САВЕЗ СРБИЈЕ

Едукативни камп
Међународни камп за младе лидере у
Старој Пазови у организацији Дијабетоло
шког савеза Србије трајао је од 4. до 9.
децембра. Овај едукативни камп који се
активно одржава последњих седам година
окупио је младе лидере узраста од 18 до 30
година из Србије и других земаља. Током
шест дана младе особе са дијабетесом
имале су едукативна предавања о физичкој

У Војки, у домаћинству Мирослава Опри
јана, одржана је трећа по реду изложбаспецијалка патуљасте кокинкине. У питању
је једна од најдоминантнијих раса украсне
живине пореклом из Кине која има велику
традицију гајења у Европи, нарочито у
панонској низији. На изложби коју организу
је Клуб љубитеља и одгајивача патуљасте
кокинкине је учествовало више излагача из
Србије. Бројни посетиоци уживали су у рас
кошном изгледу изложених кока и петлова.
М. Л.

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

Знањем
против сиде
Поводом обележавања
Светског дана борбе против
сиде, Црвени крст Пећинци
организовао је, 3. децем
бра, у пећиначком Култур
ном центру едукативно пре
давање за ученике седмог и
осмог разреда Основне
школе „Слободан Бајић
Паја“ из Пећинаца, о појму,
значају и заштити од ХИВ
инфекција.

Спирос Влахос и Жељко Трбовић

ЖЕЉКО ТРБОВИЋ У КОМПАНИЈИ ИСОМАТ
Како је рекла Гордана
Коњевић, секретар пећи
начког Црвеног крста, ове
године се у свету по триде
сети пут обележава овај
дан.
– У циљу веће информи
саности и изградње свести
о сиди као болести и начи
нима њене превенције пре
свега међу младима, Црве
ни крст Пећинци сваке годи
не организује едук ативне
трибине поводом обележа
вања Светског дана борбе
против сиде. У организацији
оваквог догађаја увек нам
излазе у сусрет и волонте
ри, ученици Средње тех
ничке школе из Пећинаца,
који на јединствен начин
прен ос е знањ е својим
вршњацима – рекла је
Коњевић.
Током првог дела едука
тивног предавања ученици
су били у прилици да сазна
ју нешто више о ХИВ инфек
цији, самој болести, ризич
ним понашањима, како се
заштитити или тестирати, а
презентацију су реализова
ле волонтерк е Црвеног
крста Пећинци, ученице
Средње техничке школе
„Миленко Веркић Неша“,
Драгана Лончар, Јелисаве
та Богдановић, Николина
Николић и Анастасија Нико
лић. У наставку предавања
волонтерка Црвеног крста
Биљан а
Радис ав љев ић
професор биологије, одр
жала је интерактивно пре
давање, а након тога учени
ци су погледали филм
Црвеног крста под називом
Дечко који се стидео.

Ускоро нова линија
за производњу боја

П

редседник општине Пећинци мр Жељ
ко Трбовић посетио је недавно компа
нију Исомат, где га је са производним
програмом ове грчке компаније упознао
генерални директор Спирос Влахос. Исо
мат је на српском тржишту од 2005. године,
2007. су купили земљиште у Шимановцима,
а фабрика у коју је инвестирано 11 милиона
евра је почела са радом 2010. године и тре
нутно упошљава 49 радника.
– Исомат је породична компанија осно
вана 1980. године са седиштем у Солуну,
а послује у 43 земље широм света, са про
метом од 70 милиона евра. Из фабрике у
Шимановцима покривамо тржиште Хрват
ске, Словеније, Аустрије, Босне и Херцего
вине, Црне Горе. Компанија је почела као
произвођач изолационих материјала у гра
ђевинарству. Сада су у нашем асортиману
препознатљиви и грађевински лепкови, фуг
масе и боје, а однедавно и полиуретанске
хидроизолације. Тренутно се 80 одсто робе
коју пласирамо из центра у Шимановцима
овде и производи, док се остатак увози из
наше фабрике у Солуну – рекао је Влахос.
Спирос Влахос каже да су услови за
пословање у Србији и општини Пећинци
бољи него у неким земљама у окружењу и
да компанија има планове за проширење
посла.
– Грађевинска индустрија је у експанзији
и то се најбоље мери кроз продају цемен
та. Ове године продаја цемента ће бити у
рекордном порасту за осам, а можда чак
и девет одсто. То је велики скок, обично је
у питању пораст за три до четири одсто, а
цементаре планирају скок од осам до девет
одсто и у наредној години, што је битно и
за нас. Прошле године инвестирали смо у
нову линију за производњу фасада, а сада

планирамо аутоматизацију линије за про
изводњу боја. То су озбиљне инвестиције и
наши планови овде су дугорочни. За локал
ну самоуправу је важно да има задовољ
не инвеститоре, јер на сваког задовољног
инвеститора долази још два до три нова.
Нормално, не треба излазити у сусрет по
сваку цену. Све мора да буде по пропису и
сви ми морамо да поштујемо законе земље
у којој послујемо. Довољно је погледати
каква је ситуације била у Шимановцима
2005. године, када сам први пут дошао, а
каква је сада. Овде је ситуац
 ија одлична –
каже Влахос, који се као београдски студент
одавно у нашој земљи не осећа као гост.
Председник Трбовић је нагласио да му
свака озбиљна компанија која има дугороч
не планове за пословање даје разлога да
са оптимизмом гледа на будућност развоја
привреде у пећиначкој општини.
– Наш домаћин је рекао једну велику
истину, а то је да су наша најбоља препо
рука код будућих инвеститора задовољне
компаније које већ послују у нашој општи
ни. Зато код нас сваки инвеститор добија
максималну подршку и зато стално радимо
на унапређењу привредног амбијента. Зато
смо основали и Привредни савет општи
не Пећинци у којем су више од половине
чланова представници приватног сектора
и кроз који привредницима пружамо при
лику да својим предлозима и иницијатива
ма утичу на доношење одлука којима се
мења привредни амбијент. Зато и посећује
мо предузећа која послују у нашој општини,
јер желимо да у директном контакту чујемо
колико су задовољни и да ли постоје про
блеми у чијем решавању можемо да помог
немо – изјавио је први човек пећиначке
општине.

M NOVINE
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Средства за безбеднији
саобраћај
О
пштина Пећинци је једна од три
наест локалних самоуправа са
територије АП Војводине које су
добиле подстицајна средства за развој
саобраћаја и путне инфраструктуре –
зоне школа, брзински дисплеји и сема
фори. У згради Покрајинске владе, 28.
новембра, представницима локалних
самоуправа уговоре је уручио Покрајин
ски секретар за енергетику, грађевинар
ство и саобраћај Ненад Грбић. У име
Општине Пећинци уговор о додели сред
става за постављање техничких средста
ва за успоравање саобраћаја у два насе
ља потписао је председник Општине мр
Жељко Трбовић.
– Додељеним средствима биће поста
вљена два лежећа полицајца у улици
Јове Негушевића у Пећинцима, на раскр
сници са обилазницом из правца Сибача
и из правца Пећинаца, као и један леже
ћи полицајац у улици Браће Нешковић
у Дечу, у зони школе. Иначе, Општина
Пећинци последњих година доста је учи
нила на унапређењу безбедности свих

Нова сигнализација у Шимановцима

учесника у саобраћају. У Шимановцима
је, на месту где деца на путу до школе
прелазе једну од најпрометнијих улица у
нашој општини, постављен лежећи поли
цајац са пешачким прелазом на њему,
као и брзински дисплеји са обе стране
пешачког прелаза, а недавно смо обно
вили и хоризонталну и вертикалну сиг
нализацију на општинским путевима,

посебно у зонама школа – рекао је пред
седник Трбовић.
Укупна вредност ове две инвестиције
је 342.540динара. Покрајински секре
таријат доделио је пећиначкој локал
ној самоуправи средства у износу од
274.032 динара, док ће остатак сред
става из буџета обезбедити Општина
Пећинци.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Срем у Великом рату

У

пећиначком
Култур
ном центру 4. децем
бра одржана је трибина
Срем у Великом рату за уче
нике Средње техничке школе
„Миленко Веркић Неша“, у
организацији Културног цен
тра и Општине Пећинци. Кроз
приче о страдању, витештву и
пожртвовању сремачких Срба
током четири године рата,
публика је била у прилици да
чује познате и мање познате
чињенице из овог периода.
На почетку трибине учени
ке је поздравио директор Кул
турног центра Јован Деврња,
који је том приликом рекао
да ова установа има посеб
ну одговорност образовања
и културног развоја младих,
као и да је трибина осми
шљена као својеврстан исто
ријски час.
– У години када наша
земља обележава 100 годи
на од завршетка Великог рата
и присаједињења Војводи
не Краљевини Србији и када
наша установа прославља
јубиларних 40 година посто
јања и рада, желели смо да
на посебан начин обележимо
стогодишњицу и да један део
славне епопеје наших преда
ка пренесемо на вас младе.

Детаљ са трибине

Пошто на вама почива будућ
ност и наставља се тради
ција, желим вам да будете
доследни наследници наших
предака – рекао је Деврња у
свом обраћању.
Трибина Срем у Великом
рату реализована је кроз
неколико сегмената – кра
ћег осврта на почетак рата и
прве битке и победе српске
војске, затим односа аустроу
гарских власти према право
славном, нарочито српском
живљу пограничних обла
сти царства, а према речима
Перице Одобашића археоло

га, посебан сегмент посвећен
је Сремској офанзиви српске
војске и страдању сремачких
Срба након повлачења срп
ске војске, на примеру Купи
нова и Огара.
– У временима када људска
судбина носи венац од трња,
све молитве, бол и нада да ће
све проћи, бледе пред писа
њима и сећањима оних који
су се Великим ратом касније
бавили из перспективе бита
ка, статистичких пребројава
ња и политичких шпекулација.
Мали, обичан човек и његово
страдање, остају на маргина

ма интересовања. Зато смо
на данашњој трибини, глобал
ну еуфорију и европски патри
отизам, локализовали и свели
на Срем, на Доњи Срем, на
поједина села наше општине
и судбине неких наших пре
дака, учеснике и страдалнике
Великог рата, који су на раз
личите начине били изложени
репресијама као део народа
који је тежио националном
ослобођењу и присаједиње
њу Краљевини Србији – изја
вио је Одобашић.
На трибини су учествовали
Слободан Станковић, Мари
ја Ђуричић, Весна Деврња и
Марија Стевановић, који су
читали одломке из историј
ске грађе и на један посебан
дочарали патње са којима су
се сусретали житељи Купино
ва и Огара током четири годи
не рата.
На трибину се природно
надовезује изложба Први
светски рат оком објекти
ва, која је постављена у холу
Културног центра и која, кроз
низ фотографија, осликава
Први светски рат у једном
ширем контексту, не само
кроз ратна дејства, већ и кроз
слике које сведоче о последи
цама рата.
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НЕНАД КАТАНИЋ, ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Више средстава и веће субвенције

Н

а сајму ВИВО у Врднику, помоћ
ник министра за пољопривре
ду Ненад Катанић, најављујући
подстицајне мере у новој години, ука
зао је да ће још више средстава бити
намењено за прераду и воћа, поврћа
и грожђа.
– Нисмо задовољни са резултати
ма које смо до сада имали, у смислу
да и даље значајне количине при
марних производа извозимо. Желимо
да их задржимо овде, прерадимо, а
онда као готове производе извеземо –
рекао је Катанић.
Он је потврдио и да ће, у оквиру
нових мера аграрне политике, субвен
ције за товно говедарство бити 15.000
динара по грлу, и додао да је у најави
повећање квоте за извоз јунећег меса
у Турску.
– Покушаћемо да тај сектор произ
водње појачамо, имамо усаглашене
сертификате и са Кином, Турском, ЕУ
нисмо довољно користили. Мислим да
нам је шанса управо производња јуне
ћег меса и јасно ћемо то произвођачи
ма и рећи. Са повећањем субвенција
ове године, утицаћемо на то да се та
производња повећа – сматра Катанић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Излицитирано
око 850 хектара

Лицитација за давање у закуп пољо
привредног земљишта у Сремској
Митровици завршена је 6. децембра.
На лицитацији је укупно било 50 надме
тања, и то за око 1.066 хектара.
За 12 надметања није било понуда, а
реч је о пашњацима и обрадивом
земљишту на територији Сремске
Раче. Од 38 преосталих надметања за
која се лицитирало, 35 њих је излици
тирано по почетној цени, а у надмета
њима на парцелама 103 у Босуту, 257 у
Мартинцима и 258 у Мартинцима
дуплирани су депозити.
Укупно је излицитирано 852, 26 хек
тара, просечна почетна цена за хектар
износила је 26.337 динара, док је про
сечна лицитирана цена износила
29.956 динара за хектар.
Н. М.

Ненад Катанић

Када је реч о дизел гориву и регре
сирању, Катанић истиче, да треба
схватити, да Министарство пољопри
вреде није једина адреса на коју се
може обратити за решавање тог про
блема.

– Ми смо прошле године укинули
ту могућност подстицања инпута и
регресираног горива, као и минерал
ног ђубрива, и правац у којем треба
ићи је смањење акциза за које је заду
жено Министарство финансија. Ми
можемо бити сагласни да пољопри
вредницима треба изаћи у том прав
цу у сусрет, али ми на тај начин више
не можемо субвенционисати пољо
привреднике, него само помоћи да се
акцизе на дизел гориво смање. Овог
момента је у Скупштини Србије доно
шење буџета за 2019. годину, према
томе, тек у наредном периоду можемо
имати прилику да о овоме причамо са
Министарством финансија – рекао је
Катанић.
Он је додао и да се интензивно ради
на обради што већег броја предмета и
исплати што више пољопривредника.
– Не могу овог момента рећи тачну
цифру, али све се ради да се обради
што већи број предмета и да са што
мање пренетих средстава уђемо у
2019. годину – рекао је новинарима
у Врднику, Ненад Катанић помоћник
министра за пољопривреду.
С. Џ.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА РУМА

Оформљена ботаничка башта

У

ченици Пољопривредне школе „Сте
ван Петровић Бриле“ и чланови
Ротари клуба Рума, засадили су сад
нице којим је започело формирање бота
ничке баште у овој школи.
Бојана Гравоња, наставница стручних
предмета, истиче да ће ова ботаничка
башта бити у функцији наставе, како би
ученици могли да се конкретно упознају са
различитим врстама биљака.
– Добили смо саднице дрвећа, украсног
жбуња, биће и лековитог биља, за које
сада није време за садњу. Наши ученици,
смера пољопривредни техничар, изучава
ју све технологије биљне производње, па
и цвећарских култура, тако да ће имати
прилике да се са њима и упознају у оквиру

ботаничке баште – каже Бојана Гравоња.
Ово је наставак сарадње Пољопривред
не школе и Ротари клуба, јер је ова школа
прошле године добила тује, које су заса
ђене и сада су граничник новоформиране
ботаничке баште.
Маријо Кржић каже, да се њима допала
ова идеја да се формира ботаничка башта.
– Један од наших циљева је помоћ шко
лама и деци. Почели смо са акцијом при
купљања средстава и саднице смо наба
вили таман за јесењу садњу. Реч је, о
скоро 350 садница 56 биљних врста, а
укупна вредност пројекта је око 200.000
динара – рекао је Маријо Кржић, председ
ник Ротари клуба Рума.
С. Џ.
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Инвестиције у воћарство
и виноградарство

В

ладислав Крсмановић, помоћник
покрајинског секретара за пољо
привреду истакао је, на првом
Сајму виноградарства и воћарства у
Врднику, да су домаћој пољопривреди
неопходне инвестиције у знање и нове
технологије, јер је то пут ка конкурент
ној и одрживој пољопривредној произ
водњи у Србији.
– За развој виноградарства и воћар
ства у Војводини постоје изузетни
услови. Процене су да се виногради
у Војводини налазе на нешто више
од 5.000 хектара, има 127 регистро
ваних винарија, а прошле године је
произведено 5,6 милиона литара
вина. Само у иришком виногорју, под
засадима винове лозе се налази 250
хектара са тенденцијом ширења, има
седам регистрованих винарија и вели
ки број мањих, кућних винарија. У ири
шкој општини има и 1.200 хектара под
воћем, а доминирају јабуке, брескве,

шљиве – рекао је Крсмановић.
У протекле две године, у оквиру мера
за доделу средстава за суфинансира
ње инвестиција у набавку опреме за
производњу вина, потписано је 44 уго
вора, вредности око 110 милиона дина
ра. За суфинансирање набавке опреме
за заштиту од временских непогода и
елемената потребних за подизање
засада воћака и винограда, у минуле
две године, потписано је 397 уговора,
вредности преко 851 милион динара,
док је у истом периоду, за опремање
хладњача и подизање техничке опре
мљености газдинстава опредељено
259 милиона динара.
– За опремање винарија, за наред
ну годину, предвидели смо средства
у вредности 45 милиона динара, за
набавку опреме за заштиту од времен
ских непогода и подизање засада воћа
и винове лозе, износ од 190 милиона, а
за подршку младима у руралним под

Владислав Крсмановић

ручјима 250 милиона динара – инфор
мисао је произвођаче, Владислав
Крсмановић, помоћник покрајинског
секретара за пољопривреду.
С. Џ.

НОВИ БАНОВЦИ

Бранкови дани

Т

ВОЈКА

Уређење депоније

М

еханизација је стигла
у војачку улицу Нико
ле Филипина, што
је уједно и почетак реше
ња дугогодишњег пробле
ма мештана улице надомак
чијих кућа се налази депо
нија, најпре предвиђена
за одлагање грађевинског
материјала, а ипак претво
рена у место где се одла
гао свакакав отпад. Аме
ричка бара, сада депонија,
биће затрпана након чега
ће се овај простор уреди
ти. Средства за ову намену

обезбедио је старопазовач
ки Ротари клуб преко про
грама Каритаса  спречава
ње елементарних непогода,
стварање ветрозаштитних
појасева. Реч је о радови
ма површине две хиљаде
квадратних метара, где се
одлаже грађевински отпад.
За сада ће се урадити део,
предвиђен издвојеним сред
ствима. Затварањем аме
ричке баре, на овој локацији
у Војки поставиће се хумус,
засад траве, затим и дрво
реди.
Љ. Ј.

радиционална мани
фестација
Бранко
ви дани одржана је
у Новим Бановцима под
слоганом Никуда без куда
у Дому културе. Наступи
ла су културноуметничка
друштва из Инђије, Мола
и Старе Пазове, а дома
ћин и организатор био је
новобановачки КУД „Бран
ко Радичевић“. Ове годи
не по први пут представио
се КУД „Новак Радонић“ из
Мола. Сарадња између кул
турноуметничких друштава
и склапање пријатељстава
главни је мотив за учество
вање на овој манифестаци

ји. Гост је традиционално
био КУД „Бранко Радичевић“
из Старе Пазове, као и КУД
Соко из Инђије који је трећи
пут учесник на Бранковим
данима. На репертоару је
и ове године био шаролик
и разноврстан програм који
су извели деца и омладина
узраста од седам до 25 годи
на. Циљ ове манифестације
је очување српске културе и
традиције, као и културе дру
гих народа који живе у Срби
ји, али пре свега упознава
ње међу децом, а подржали
су је Месна заједница Нови
Бановци и Општина Стара
Пазова.
И. П.
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ВРДНИК: Први ВИВО – Сајам воћарства и виноградарства

Пут до знања

Понуда производа

– Желим, да ова манифестација
постане традиционална, садржајно и
иновативно богатија, да се повећа
број излагача и посетилаца, али и
стручњака који ће говорити на ода
бране теме у области виноградарства
и воћарства. Све похвале на новим
идејама и иницијативама домаћина –
рекао је помоћник покрајинског секре
тара за пољопривреду Владислав
Крсмановић.
Он је званично отворио први ВИВО
– Сајам воћарства и виноградар
ства, пут до знања, који је у врднич
ком Термалу, одржан 4. децембра, у
организацији Агенције за рурални раз
вој Ирига и Удружења Агропрофит, а
под покровитељством иришке општи
не.
Владислав Крсмановић је додао, да
је Покрајина у последње две године за
набавку опреме за производњу вина,
потписала три уговора у вредности
осам милиона, а у опрему за заштиту
од елементарних непогода и подиза
ње производних засада воћа и винове
лозе 18 уговора, вредности 53 милио
на динара са произвођачима из ири
шке општине.
– За подршку опремању винарија у
Војводини за наредну годину, предви
дели смо средства у вредности 45
милиона динара, за набавку опреме
за заштиту од временских непогода и
подизање засада воћа и винове лозе
износ од 190 милион
 а, а за подршку

младима у руралним подручјима 250
милиона динара – рекао је помоћник
секретара за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство Владислав Крсма
новић.
У званичном делу отварања, вели
ком броју произвођача и стручњака се
обратио и Стеван Казимировић, пред
седник Општине, који је истакао да се
овај Сајам организује са циљем да се
воћарима и виноградарима пруже
знања и информације које су им
потребне за њихов посао, да се обра

де теме које их интересују и сагледа
стање у овој области.
У другом делу Сајма, у марту наред
не године, у Иригу ће се показати
опрема, машине, расадничка произ
водња, уз жељу да се окупе компаније
у сектору прераде, извозници и инокупци.
– Схватили смо да је данас важно
знати за кога и шта производимо. Наш
је интерес да се воћарство и виногра
дарство, уз нове засаде, али и уз
дораду и прераду, шири. Желимо бити

Владислав Крсмановић и Стеван Казимировић
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Федор Пушић

део озбиљне и одрживе понуде за
тржишта. Настојимо да више породич
них газдинстава уђе у ову производњу
где су носиоц
 и млади – поручио је
Стеван Казимировић и додао, да сами
нити могу, нити хоће у реализацију
овог Сајма. Он је истакао, да је локал
на самоуправа даљи посао на органи
зовању и развијању Сајма, поверила
Агенција за рурални развој Ирига, која
ће за то сама бирати сараднике.
Федор Пушић, директор Агенције за
рурални развој Ирига је указао да се
на идеју, да се организује овај Сајам
дошло, јер су јужне падине Фрушке
горе и Ириг познати по производњи
воћа, вина, грожђа…
– Логично је да направимо једну ова
кву манифестацију, а данас је њен
први, привредно-едукативни део са
еминентним предавачима. Оно, што
ми имамо богом дано, треба и струка и
наука да помогне у развоју. Теме за
први сајам смо утврдили тако, што смо
анализирали наше тржиште. Знамо
чиме се људи баве, ослушкивали смо
шта им је то потребно и те професоре
смо и звали – каже Федор Пушић.

Ненад Катанић

Мирјам Стојановић

Првом ВИВО сајму присуствовао је
и Ненад Катанић, помоћник министра
за пољопривреду.
– Овде у Срему и Фрушкој гори, где
је производња воћа и винове лозе
нешто по чему смо вековима уназад
познати, томе се поново враћамо и
заиста ми је част бити у Врднику, седи
шту винарске и воћарске производње.
Видим, велик је број заинтересованих
људи и то је показатељ да су надле
жни и Министарство и Секретаријат са
својим подстицајним мерама, утицали
на то да се значајан број пољопри
вредник а определи за производњу
воћа и винове лозе, као и за прераду у
вино и остале производе од воћа.
Честитам свима који су се определили
да се овим послом баве, код нас су
отворена врата и што год будемо
могли, ми ћемо помоћи – обећао је
Ненад Катанић.
На Сајму смо затекли и Живана
Касапског, познатог и награђиваног
произвођача вина, који нам је рекао да
је добро што се Сајам одржава баш у
Иригу, јер је Ириг престоница вина за
Фрушку гору.
– Видим велик број произвођача,
љубитеља вина, али и стручњака. Ово
је један леп почетак нечега што ће има
ти још већи значај убудуће. Као винар,
примећујем да се дошло до квалитета
у самој понуди, не може више да се
види вино у неадекватној амбалажи.
Тако произвођачи дају част садржају, и
квалитетом и изгледом боце – истакао
је Касапски.
Живан Радосављевић из подрума
Мачак каже да је важна свака манифе
стација.
– Ако нисте присутни, нисте ни виђе
ни, треба комуницирати са другима,
стицати искуства, тако да увек има шта
да се научи – сматра Живан.
Свој штанд са природним компотима
и џемовима, имала је Мирјам Стојано
вић са новом марком Колико.
– То је све чешће питање које се
поставља, колико има воћа у сваком
од ових производа? Ми гледамо да
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направимо што квалитетније произво
де. Дошли смо из Београда и тамо смо
увек били жељни неке добре и квали
тетне хране. Тако смо покренули у Сур
дуку производњу ових производа којих,
на жалост, више нема, као што је моја
бака правила слатко и компот од дуња.
Сви производи у себи имају Ц витамин,
џем од кајсија је са ванилом и Ц вита
мином. Ми смо производњу започели у
јуну ове године, пионири смо и овакви
догађаји нам доста значе. Не само због
продаје, него због могућности за неку
сарадњу, информација за нова тржи
ште и то је добро код оваквих сајмова
– рекла је Мирјам за наше новине.
Наравно, оваквог Сајма не би било
ни без удружења жена и њихових про
извода. У врдничком Термалу свој
штанд је имало и Удружење жена Јаза
чанке, које постоји две године.
– Ми смо воћарско виноградарски
крај и припремиле смо производе од
воћа, вина, ракије, све друго што се
прави од воћа. Ту су и колачи наших
вредних домаћица, сеоски, по рецеп
тима наших бака, као и ручни радови
– рекла нам је Бранислава Младено
вић, председница Удружења.
После званичног дела отварања,
уследиле су панел дискусије на ода
бране теме. Виноградари и воћари су
показали интересовање за мере аграр
не политике које се односи на ову
област, тако да им је о томе говорио
Ненад Катанић, помоћник министра
пољопривреде.
Учесници су имали прилику да од
стручњака и научника сазнају актуел
ности из овог сектора, као и да се упо
знају са задружним организовањем,
потом о заштити јабуке, преради воћа,
где су нова тржишта за ове производе,
како подићи и развити производњу
органског грожђа и шта доградити у
виноградарском и винском сектору да
би се увели ЕУ стандарди.
Други део Сајма воћарства и вино
градарства планиран је за март наред
не године, а биће одржан у Иригу.
С. Џ.
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ЈКП СРЕМ МАЧВА: МОНТИРА СЕ ЛИНИЈА ЗА СЕПАРАЦИЈУ ОТПА ДА

Корак даље за
здравију средину
Ј

авно комунално преду
зеће Регионална депо
нија „СремМачва“, које
је са радом почело 2014.
године представља регио
нални систем за управљање
чврстим отпадом на терито
ријама градова Шапца и
Сремске Митровице, чије је
седиште у Сремској Митро
вици.
Основна намена ове сани
тарне депоније је одлагање
чврстог комуналног отпада
из домаћинстава и са јавних
површина.
Обављање послова се по
територијалном принципу
врши на две локације: сани
тарној депонији „Јарак“ у
Сремској Митровици и на
трансфер станици у Шапцу.
Функцијом транспорта, са
трансфер станице до депо
није, заокружује се техноло
шки процес и повезује тери
торијална одвојеност.
Овом депонијом је решен
проблем правилног одлага
ња отпада за више од
200.000 становника и то по
стандардима Европске уније
Њен значај је од велике
важности у еколошком сми
слу, јер се неадекватно
поступање са отпадом 
стварање дивљих депонија,

Ђорђе Гршић

У првој фази је изграђена хала, сад се
монтирају машине и почетком следеће
године би требало да почне са радом.
Упослиће се десет нових радника. На тра
ку ће ићи сав отпад, радници ће да развр
ставају, одвајаће се оно што може поново
да се врати у производњу, каже в.д.
директора Ђорђе Гршић
негативно одражава на јавно
здравље и животну средину.
Са друге стране, значајна
је могућност коришћења
секундарних сировина, с

обзиром да неспровођењем
рециклаже држава губи и до
50 милиона евра годишње.
Актуелно је монтирање
линије за сепарацију отпа

да, која треба да почне са
радом у наредних пар месе
ци.
– У првој фази је изграђе
на хала, сад се монтирају
машине и почетком следеће
године би требало да почне
са радом. Упослиће се десет
нових радника. На траку ће
ићи сав отпад, радници ће
да разврставају, одвајаће се
оно што може поново да се
врати у производњу, каже вд
директора Ђорђе Гршић.
Тренутно је искористиво
свега десет посто сировина
за рециклажу. Ако би се
сепарација вршила у самим
дома ћин стви ма,
одва јао
неоргански отпад од орган
ског, компостирало и пра
вилно користила рецикла
жна острва, искористивост
сировина би била чак 80,
односно 90 посто.
– То би био велики корак
у смислу буђења свести гра
ђанства о чувању животне
срединe, јер правилним тре
тирањем отпада, већ у
домаћинствима, продужио
би се и век трајања касете
на депонији, који, уз сепара
цију, износи само 20 година,
а после тога треба да се
прави нова, каже Гршић.
Т. С.
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Ограђен фудбалски терен
За овај подухват из
градске касе је
издвојено 735
хиљада динара.
Према речима
председника
Савета месне
заједнице
Лежимир Јовице
Кузманчевића,
ово је корисна
ствар за спорт
у овом селу, а
посебно због тога
што утакмицама
које се играју на
поменутом терену
присуствује велики
број навијача

У

среду, 5. децембра, начелник Градске
управе за образовање културу и спорт
у Сремској Митровици Илија Недић и
председник Савета месне заједнице Лежи
мир Јовица Кузманчевић, обишли су завр
шне радове на постављању ограде око
фудбалског терена у овом селу.
Начелник Недић овом приликом је изјавио
да је митровачка локална самоуправа увек
спремна да ради на побољшању услова за
бављење спортом у свим њеним насељи
ма. Сходно томе, за овај подухват из град

ске касе је издвојено 735 хиљада динара.
Према речима председника Савета месне
заједнице Лежимир Јовице Кузманчевића,
изградња ограде око фудбалског терена је
корисна ствар за спорт у овом селу, а посеб
но из разлога што утакмицама које се игра
ју на поменутом терену присуствује велики
број навијача.
Радове је обишао и председник ФК Пла
нинац Жељко Вујанић, који је због помену
тих радова изразио захвалност митровачкој
локалној самоуправи. 
Н. М.

Обилазак радова

Озелењавање Железничке улице

Нов дрворед

П

ротекле недеље, у оквиру
реконструкције
Железничке
улице у Сремској Митровици,
ЈКП Комуналије почело је са њеним
озелењавањем. У овој улици засађе
на је 51 садница јавора и 51 садни

ца храста, док су у улици Др Душана
Поповића посађене 24 саднице хиби
скуса. У наредном периоду очекује се
садња 10 нових платана, као и садња
ружа, котонстера, лоницере и поста
вљање бусенова траве.

Медијски пројекат „Инфраструктура основ економског развоја: Митровица, велико градилиште“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЛАЋАРАК: НАЈВЕЋЕ СЕЛО У СРБИЈИ (1)

Место из ког се не одлази

Лаћарак је данас једно модерно
село, по броју становника веће од
многих општина у Србији. Његово
становништво и даље се бави
пољопривредом, ратарством и сто
чарством, а велик је број и оних
који су, због близине града, запо
слени и у области индустријске
производње

Н

а западном ободу
Сремске Митровице,
на левој обали реке
Саве, простире се највеће
село у Србији, Лаћарак. Ово
село је, претпоставља се,
добило име по лађама које
су се некад заустављале на
његовој територији и број
ним лађарима који су ту
боравили, а назив потиче,
вероватно, из шестог века,
када су Словени почели да
насељавају ове крајеве.
Село је настало још у
средњем веку, а археоло
шка ископавања показала
су да на његовој територији
постоје трагови људских
насеобина и у периоду нео
лита, као, уосталом, и на

целој обали Саве. Први зва
нични подаци о Лаћарку
долазе из периода Осман
ског царства и сматра се да
је у периоду турских осваја
ња село остало пусто. Зато
је на његову територију
насељено становништво из
Смедеревског санџак а. У
време Марије Терезије, у
Лаћарак су долазили и
незадовољни Бачвани, а,
када је већ реч о историји,
Лаћарци су се посебно
истакли у периоду Другог
светског рата. У то време,
они су масовно одлазили у
партизане, а крајем рата у
Лаћарку је био стациониран
и војни аеродром. О њему
сведочи и споменик-крило

Миленко Маричић

на изласку из села, који је
посвећен југословенским и
совјетским пилотима који су
се борили и дали животе на
Сремском фронту.
Лаћарак је данас једно
модерно село, по броју ста
новник а веће од многих
општина у Србији. Његово
становништво и даље се
бави
пољоп рив ред ом,
ратарством и сточарством,
а велик је број и оних који

су, због близине града,
запослени и у области инду
стријске производње.
Према речима председ
ника Савета месне заједни
це, Миленка Маричића, у
односу на пар година уна
зад пуно тога је урађено, а и
за бројне планове нема
сумње да ће се реализова
ти, с обзиром да Лаћарак
има одличну сарадњу са
с р е м с к о м и т р о в а ч к о м
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локалном самоуп
 равом.
– Ми не можемо много да
урадимо без сарадње са
градском управом. Месне
заједнице више немају сво
је сопствене приходе, и све
што се ради и обнавља,
ради се преко градских
управа и у сарадњи са
њима. Могу да кажем да
имамо добру сарадњу са
градоначелником, увек нам
излазе у сусрет. У односу на
пар година уназад, пуно је
урађено - центар, главни
пут кроз цело село, ствари
функционишу редовно –
прича Миленко Маричић.
Када је реч о проблемима
са којима се ова месна
заједница суочава, према
Марич ић ев им
речим а,
Лаћарце тренутно највише

Ми не можемо много да урадимо без сарадње са
градском управом. Месне заједнице више немају своје
сопствене приходе, и све што се ради и обнавља,
ради се преко градских управа и у сарадњи са њима.
Могу да кажем да имамо добру сарадњу са градона
челником, увек нам излазе у сусрет. У односу на пар
година уназад, пуно је урађено - центар, главни пут
кроз цело село, ствари функционишу редовно, каже
Миленко Маричић
муче дивље депоније са
анималним отпадом.
– Наш највећи проблем је
одлагање анималног отпа
да. Људи нису свесни какве
све опасности то може да
изазове, али не постоји ни

адекватно место за одлага
ње. Месечно у селу буде
сигурно између 150 и 200
угинулих свиња, што је јако
велика бројка, и ми смо у
сарадњи са Градском упра
вом за опште и заједничке

Пољопривреда је породична традиција
Пољопривредник Живан
Владисављевић прича да
традиција бављења пољо
привредом у његовој поро
дици потиче још из давних
времена.
– Не знам када смо се
тачно доселили овде, али
било је давно. Већ пет
генер ац ија бавим о се
пољопривредом, и то ком
бинацијом сточарства са
ратарством. Бавимо се
производњом свиња и има
мо заокружену производ
њу, своје прасиће које тови
мо и даље пласирамо. Тре
нутно имамо око 70 крма
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ча, а капацитет това је од
400 до 500 комада, док

годишње обрнемо 800 до
1.000 комада. Што се про
даје тиче, држим се стално
једног кланичара, са којим
сам створ ио коректан
пословни однос. У задње
време сточари имају про
блема са пласманом и еко
номском ценом производ
ње, па многи престају да се
баве сточарством. Обавезе
према држави су велике,
нафта много кошта, тако да
је производња скупа. Уко
лико желимо да млади
остану на селу, потребно је
пољопривредну производ
њу учинити исплативом.

послове и имовину на прагу
да следеће године то реши
мо. Завршен је пројекат за
једно анимално острво ода
кле би кафилерија „Проте
инка“ из Сомбора вршила
одношење тог отпада. Ми
бисмо конкретно направили
анимално острво, где би
људи могли да одлажу уги
нуле животиње, и на сваких
два, три дана, пет, у зави
сности од количине којом
би се пунили контејнери,
људи би долазили из Сом
бора и то би односили. Про
јекат је већ готов и уврштен
је у буџет за наредну годину
– рекао је Миленко Мари
чић.
Што се тиче инфраструк
турних питања, више од
пола села је прикључено на
канализацију. Сваке године
се уради део по део, као и
асфалтирање споредних
улица.
– У сарадњи са инспекци
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јама на сваких пар месеци
обиђемо улице, направимо
записник где је пут за сани
рање и доставимо им те
извештаје. Постојао је про
блем воде и струје, као и
пута, у неким деловима
насеља која су ницала
после ратних дешавања,
али је сада и то одрађено.
Нема више кућа без воде,
мада их је било до пре
неколико година и људи су
се сналазили на разне
начине. Било би добро да
се сачек а да прођу сва
комунална опремања, и гас
и канализација, па да се
онда уради асфалт, прича
Маричић.
У Лаћарку је наталитет
већи од морталита, тако да
је константна потреба за
слободним местима у врти
ћу, пошто сваке године
између сто и 130 малишана
буде распоређено у објек
тима у граду. Тај проблем
ће се решити у току следе
ће године, када се иза
постојећег вртића буде
изградио нов објек ат, на

Дружење у најбољим годинама
Бранк о Пустињак је
правник у пензији. Послед
ње две године је председ
ник Градског удружења
пенз ио н ер а
Сремс ка
Митровица Лаћарак.
– Имамо 216 чланова,
од тога 156 чланова у
Лаћарку. Канцеларија је у
Лаћарку, а месне органи
зације које припадају овом
градском удружењу у
Месним
заједн иц ам а
Сутјеска, Блок Б, Никола
Тесла, 29 новембар. Наша
активност се своди на
помоћ пензионерима, која
се састоји у снабдевању
огревн им
дрветом
и
животним намирницама.
Буде ту и екскурзија, али
мање, примарна нам је
ова набавка. Пошто вели
ки број њих живи од малих
пензија, тако да тим путем
покушавамо да им помог
нем да себи приуште оно
што им треба. У програму
имамо 11 артикала чије је

Лов који не угрожава
У Лаћарку функцион
 ише
ловачко друштво и једно
је од ретких на територији
Срема које поседује своју
имовину.
– Ловачко друштво је
основано давне 1936.
Године. Основао га је
један мештанин, Коста
Сеничанин, са другим
Лаћарцима који су имали
жељу да оснују ловачко
друштво. Члан смо Удру
жења Срем-Мачва, газду
јемо ловиштем са око
4.200 хектара, а од имови
не имамо ловачки дом са
пратећим објектима и
фазанеријом капацитета
око 1.800 фазана. Газдује
мо зецом и фазаном из
природног и вештачк ог
узгоја. На пример, у про
леће испуштамо матично
јато ради репродукције у
природи, а пред лов испу
штамо и већ узгојене
фазане. Раније смо имали
и срне, али су оне биле
истреб љен е. Међут им,
сада су се појавила дватри чопора, тако да се тру
димо да их задржимо на
нашој територији и оне
нису за одстрел. Поред
зеца и фазана ловимо
штеточине, шакала и
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Слободан Дивљак

лисицу, каже Слободан
Дивљак, председник Удру
жења ловаца ЛСК Лаћа
рак.
– Имамо 30 активних
ловаца, али имамо и поча
сне чланове, приправнике,
помажуће чланове и тако
даље. Добро функциони
шемо као организација,
имамо своја дружења и
крсну славу, а сарађујемо
и са локалним удружењи
ма жена и другим пријате
љима из села, каже Сло
бодан и додаје да највише
проблема имају са дивљим
сточним депонијама.

Бранко Пустињак

плаћање распоређено на
месечн е
рате,
поред
огревног дрвета, ту су
пасуљ, кромпир, купус,
пастеризована зимница,
сок од парадајза, сухоме
снати пакети, смрзнуто
лиснато тесто и мед, каже
Чика Бранко.
Разонода и путовања су
битан сегмент живота,

неовисно о животној доби.
Чланови овог Удружења
имају могућност да, у дру
штву својих пријатеља и
вршњака, обиђу нека лепа
места. Након тога свако
дневица, каквом год нам
се иначе чинила, може
изгледати као слабији про
тивник.
– Идемо и на једноднев
не екскурзије. Последњи
пут смо били у Сремским
Карловцима на берби гро
жђа. Имамо склопљене
уговоре са четири хотела у
неколик о одмаралишта.
Иначе, сарађујемо са свим
удружењима, а највише са
Удружењем бораца, тако
да заједнички организује
мо дружења, уторком увек
имамо игранку, по принци
пу да свако себи донесе
храну и пиће, и 150 динара
за музику и добије се кафа
гратис. Окупимо се, дружи
мо и буде нам лепо, речи
су нашег саговорника.

У Лаћарку је наталитет већи од
морталита, тако да је константна
потреба за слободним местима у
вртићу, пошто сваке године између
сто и 130 малишана буде распоре
ђено у објектима у граду. Тај про
блем ће се решити у току следеће
године, када се иза постојећег врти
ћа буде изградио нов објекат
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Лаћаркуше
Удружење жена Лаћарку
ше постоји већ 73 године,
од Другог светског рата до
данас. Жене су после Дру
гог светског рата биле
активне и оснивање удру
жења, актива жена, је био
природан наставак кроз
радне акције, помагање
сиром аш ним а,
обнову
земље и тежак рад раме уз
раме са јачим полом.
Уз све то би нашле вре
мена и за прела, дружења,
где би уз ручни рад делиле
лепо и ружно. У знатно
лошијим условима од оних
које ми данас имамо, уз
лампу на гас, оне су ткале,
шлингале, везле. Многе од
тих изузетних рукотворина
више ни не налазе своју
примену у свак одневној
употреби, али жене из удру
жења, које још увек имају
афинитета према тој делат
ности, труде се да сачувају
овај сегмент традиције,
како би пренеле на потомке
оно што су наследиле од
својих преткиња, а то укљу
чује неговање лепог исто
колико упошљава руке.
– Желимо да сачувамо
наше радове, како би се
кроз њих очувала и тради
спрат, са пет стотина ква
драта у основи, и по пројек
ту, који је већ урађен, ход
ником спојен са старим.
– Остала питања се реша
вају својим током. У једном
делу атара радили смо
шљунчење атарских путе
ва. На свака два, три месе
ца чистимо дивље депони
је. Када се буде урадио тај
анимални терминал плани
рамо да свако вече окупља
мо одређен број људи у
сврху едукације, да подиг
немо свест људи о потенци
јалн им
катас трофлан им
послед иц ам а
ствар ањ а
дивљих депонија. У плану
је и штампање флајера на
ту тему, као и обавештава
ње путем медија о важно
сти очувања животне сре
дине. Тај фактор је код нас
изостао, не мислимо о томе
довољно. По неким проце
нама у Лаћарку буде годи
шње између 40 и 50 хиља
да товљеника, а смртност је
између пет и седам проце
ната, каже Маричић на ову
тему.
Лаћарак је тренутно у
фази оснивања културно

Лаћаркуше

ција и вредности. Сачувале
смо неке преслице, разбој.
Ништа се више не ствара
ручно, замењено је фирми
раном одећом, али желимо
да нашој деци и унуцима
покажемо како се раније
радило. Излажемо радове
нашег удружења на разним
манифестацијама, а међу
њима има и оних који су
стари чак 150 година, прича
Смиља Равић, председни
ца Удружења Лаћаркуше.
Удружење жена је уче

ствовало у бројним акција
ма које су за циљ имале
напредак и бољитак зајед
нице. Чишћење паркова,
спремање ручка за три сто
тине људи који су учество
вали у подизању торња или
изградњи чесме. После
заједничког кувања, серви
рања, распремања и прања
судова дошао би ред и на
игру и песму.
– Сада се и дружења
организују у ресторанима.
Жао ми је што се изгубила

та присност између свих
нас, деце. Раније бисмо
организовале омладину,
постојале су секције, спре
мале се приредбе, забаве,
играо се фолкор, све је то
било у кругу нашег Лаћар
ка. Било је далеко интере
сантније. Сада су друштве
не мреже преовладале.
Мада, жене из нашег удру
жења су активне и располо
жене, вредне, радо се ода
зову
кад год је нешто
потребно, каже Смиља.
уметничког друштва, коме
би тренутно послужила
сала коју користе сва удру
жења грађана, бар док згра
да Дома културе, у којој се
тренутно налази фирма
Гомекс, не буде поново у
употреби којој је намењена.
Мада, по речима нашег
саговорника, постоји алтер
натива.
– Имамо и простор иза
месне заједнице где је
некад
била
дискотек а
Миленијум. У плану је да се
ту уради Културни центар,
наменски простор за пробе
и наступе КУД-а, док бисмо
у другом делу урадили
библиотеку, читаоницу и
мали музеј нашег места. За
музеј и библиотеку имамо
буквално спреман матери
јал, и ако будемо имали
средства, средићемо тај
прос тор. Лаћар ак, као
место, би требало да има
све те институције, али
првенствено због деце, коју
би требало усмеравати пре
ма спорту и култури, каже
Маричић.
Н. Милошевић
Т. Сивчев
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ

Инфраструктура достојна
највећег града у Срему

Т

оком ове године, сремскомитро
вачка локална самоуправа сво
је активности је, између оста
лог, у великој мери усмерила и развој
инфраструктуре у граду, али и на дру
гим његовим насељима. Градили су се
путеви и школе, а Сремска Митровица
је инфраструктурним инвестицијама
доказала да је достојна титуле града
коју носи.

Изградња савремених
саобраћајница
Добар тренд развоја путне инфра
структуре у Сремској Митровици
настављен је и ове године. Половином
августа, радовима у Железничкој ули
ци, почели су радови на осавремењи

Асфалтирање Железничке улице

вању саобраћајница у околини подво
жњака у близини железничке станице.
Како је тада изјавио градоначелник
Владимир Санадер, значај ових радо
ва лежи у томе што се на тај начин
врши реконструкција путева на који
ма је повећан интензитет саобраћаја у
граду. Поменуте саобраћајнице пове
зују улазак у град, пут према Лаћарку и
Републици Српској, и након завршетка
радова биће најбрже у граду. Изград
њом кружног тока у Железничкој ули
ци, саобраћај у овом делу града неће
бити само убрзан, него и безбеднији.
Према речима начелника Градске
управе за опште и заједничке посло
ве и имовину, Мирослава Јокића, као
и код недавне реконструкције улице
Вука Караџића, у Железничкој улици
је замењена и дотрајала водоводна и

канализацион
 а мрежа, а постављене
су и нове гасне инсталације.
У финансирању ове веома важне
инфраструктурне инвестиције најве
ћим делом учестује предузеће Путеви
Србије, а локална самоуправа уче
ствује у озелењавању комплетне ули
це, постављању јавне расвете и дру
гим инвестицијама, што укупно износи
око 30 милион
 а динара.
Крајем септембра, већ су формира
не трасе тротоар
 а и сервисних сао
браћајница, што је грађанима омогу
ћило лакше кретање кроз градилиште.
Оно што је, везано за реконструкцију
Железничке улице, са еколошке стра
не најважније, приликом радова очу
ван је највећи број платана, који су и
њен заштитни симбол, а до завршетка
радова биће засађено и 10 нових.
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Прве слојеве асфалта Железничка
улица и околне саобраћајнице поче
ли су да добијају крајем новембра, сви
радови теку планираном динамиком, а
једна од најлепших митровачких улица
ускоро ће засијати у свом пуном сјају.
Поред реконструкције Железнич
ке улице, радило се и са друге обале
Саве. Крајем октобра, реконструисан
је пут у улици Мачвански кеј, од згра
де поште до укрштања ове улице са
улицом Владе Станковића, у смеру
ка Засавици II. Радови су вршени на
дужини од око 700 и у ширини од око
шест метара, а њихова вредност била
је око пет милион
 а динара, које је обез
бедила сремскомитровачка локална
самоуправа. Оно што је значајно, веза
но за реконструкцију Мачванског кеја,
јесте чињеница да је њом решен дуго
годишњи проблем задржавања воде
на главној саобраћајници, чиме је сао
браћај отежан, а самим тим и угроже
на безбедност возача, пешака и бици
клиста. Приликом обиласка поменутих
радова, председник Скупштине града
Томислав Јанковић најавио је и рекон
струкцију, односно, поновну изградњу
моста на каналу Богаз у Мачванској
Митровици, чија вредност би, према

Отворена школа у Мачванској Митровици

Обилазак ПУ Цврчак
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његовим речима, треба да буде око
осам милиона динара.
На територији Сремске Митрови
це, први пут у Србији употребљен је и
потпуно нови принцип изградње путе
ва, као донација компаније Лафарж.
Наиме, крајем јула и почетком авгу
ста изграђен је нови пут ка гробљу у
Дивошу. Пут је, што је новина, грађен
од ваљаног бетона, са подлогом од
земље стабилизоване хидрауличним
везивима. Према речима градоначел
ника Владимира Санадера, радови
су изведени у дужини од 300 метара,
а Дивошанима је овим путем решен
вишедеценијски проблем.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Такође, крајем октобра, завршени су
и радови на уређењу атарских путева
у Кузмину и Мартинцима, у организа
цији Градске управе за пољопривре
ду и заштиту животне средине. Према
речима начелника ове Управе, Вла
димира Настовића, ове године је за
санацију и корекцију атарских путева
утрошено укупно 6,5 милиона динара,
од чега је градски буџет обезбедио 5,5
милиона. Између Мартинаца и Кузми
на изграђено је и ново отресиште,
што ће пољопривредницима помоћи
у чишћењу гума на пољопривредним
машинама, и, самим тим, допринети
већој безбедности у саобраћају.

Положен камен темељац за „Поповићеву“ школу
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За квалитетније
образовање
Град Сремска Митровица ове године
посебну пажњу посветио је побољша
њу услова за образовање. Тако су ђаци
са територије Мачванске Митровице
нову школску годину дочекали у новој
школи. Нови објекат Основне шко
ле „Добросав Радосављевић Народ“
отворен је 3. септембра и тиме је, пре
ма речима градоначелника Владимира
Санадера, направљен први корак у
остварењу концепта Град на две оба
ле. Отварању школе присуствовао је и
министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде Бранислав Недимовић,
који је том приликом изразио задо
вољство и најавио изградњу фискул
турне сале у овој школи следеће годи
не. Укупна вредност радова у првој
фази била је око 120 милиона динара,
од чега је највећи део финансирала
митровачка локална самоуправа, док
је остатак финансиран уз помоћ Мини
старства привреде и Министарства
просвете, као и Покрајинског секрета
ријата за образовање.
Ове године почела је и реализаци
ја још једног веома значајног инфра
структурног пројекта везаног за побољ
шање услова образовања, а ради се о
изградњи новог објекта Основне школе
„Јован Поповић“ у Сремској Митрови
ци. Камен темељац за изградњу овог
објекта 9. новембра положили су гра
доначелник Владимир Санадер и пред
седник Покрајинске владе Игор Миро
вић, који је том приликом изјавио да је
један од основних задатака Покрајин
ске владе управо улагање у школство и
квалитетније услове за образовање. За
прву фазу изградње поменутог објек
та Покрајина је преко Управе за капи
тална улагања издвојила 63 милион
а
динара, док је учешће Града Сремска
Митровица 18 милиона.
Том приликом, градоначелник Вла
димир Санадер изразио је захвал
ност Покрајинској влади и истакао да
се завршетак радова очекује до 2020.
године. Према његовим речима, сва
обећања везана за изградњу инфра
структурних објеката у области обра
зовања су испуњена, а следеће године
се очекује почетак друге фазе радова.
Прва фаза радова обухвата изград
њу бетонске конструкције, а друга
постављање неопходних инсталација,
фасаде, столарије и завршне унутра
шње радове. Пројектована вредност
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инвестиције је укупно око 300 милиона
динара.
Током новембра ове године почели
су и радови на реконструкцији ста
рог објекта Основне школе „Добросав
Радосављевић Народ“ у Засавици I.
Реконструкција школе почела је заме
ном крова на објекту, а радове су 6.
новембра обишли заменица градо
начелника Светлана Миловановић и
директор Агенције за рурални развој
Петар Самарџић.
Радове је обишао и директор ОШ
„Добросав Радосављевић Народ“ Сла
ђан Папић, који је изразио жељу да
овај објекат у потпуности буде рено
виран у скоријој будућности, с обзи
ром на то да укупни планирани радо
ви износе око 12,5 милиона динара, а
тренутно је за санацију крова од стра
не Покрајинског секретара за образо
вање издвојено 2,5 милион
 а динара.
Такође, у току ове године, извршени
су и бројни радови на постојећим објек
тима образовних установа у Сремској
Митровици. Начелник Градске управе
за културу, образовање и спорт Илија
Недић, заједно са заменицом градо
начелника Светланом Миловановић,
обишао је завршене радове 31. авгу
ста. У Митровачкој гимназији ренови
рани су подови и потпуно су реновира
не учионице у подрумском простору, а
средства издвојена за Гимназију изно
се 6.970.000 динара, а добијена су на
конкурсима Покрајинског секретарија
та за образовање и Минстарства обра
зовања.
У оквиру радова, уређено је и
школско двориште ОШ „Јован Попо
вић“ у Великим Радинцима, уређе
на је фискултурна сала ОШ „Слобо
дан Бајић Паја“, за шта је издвојено
2,9 милиона динара, ШОСО „Радивој
Поповић“ је добила средства у изно
су од 370 милион
 а динара за уређење
ентеријера две учион
 ице, а ПУ Цврчак
добила је средства у висини од три
милиона динара за сређивање сани
тарних чворова.

Обилазак атарских путева

Нови мостић у Малој Босни

Отворен Трг инвеститора
Један од значајнијих инфраструктур
них пројеката у току ове године била
је и изградња Трга инвеститора на
Румској малти. Трг је свечано отворен
16. новембра, у оквиру Новембарских
дана и представља знак захвалности
свим инвеститорима који су свој капи
тал уложили у Сремској Митровици

Асфалтирање Мачванског кеја
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и обезбедили радна места за велики
број Митровчана. Трг је свечано отво
рен уз подизање застава инвестито
ра уз звуке фанфара, а отварању су,
између осталих, присуствовали пред
ставници митровачке локалне само
управе, министар државне управе и
локалне самоуправе Бранко Ружић,
као и министар пољопривреде, водо
привреде и шумарства Бранислав
Недимовић.
Подсетимо, изградња овог трга
коштала је 8,7 милиона динара, од
чега је Министарство државне управе
и локалне самоуп
 раве издвојило 4,7
милиона, а остатак је финансирала
сремскомитровачка локална самоу
права.
Овом приликом, министар Ружић
најавио је и више средстава за локал
не самоуправе у току наредне године.

Боље водоснабдевање
у Чалми
Када је реч о снабдевању сеоских
насеља водом, ЈКП Водовод у Срем
ској Митровици ове године је радило и
на изградњи водоводне мреже, којом су
мештани Чалме прикључени на јавни
систем водоснабдевања. Чалма се до

Отворен Трг инвеститора

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

сада снабдевала водом путем сопстве
не црпне станице, чије су реконструк
ције повремено рађене, али капаците
ти локалних бунара нису били довољни
за снабдевање читавог села, посебно у
периодима повећане потрошње. Радо
ве је 18. октобра обишао директор
ЈКП Водовода Борислав Бабић, који
је том приликом истакао да је укупна
вредност ове инвестиције 15,7 милио
на динара, а радови су финансирани у
сарадњи са Покрајином, која је обезбе
дила око 10 милион
 а.

Улагања у спорт
Митровачка локална самоуправа
ове године радила је и на побољшању
услова за бављење спортом у граду.
Тако су крајем лета почели радови на
изградњи Адреналин парка, на просто
ру између Казнено-поправног завода и
Атлетског стадиона у насељу КП-дом
у Сремској Митровици. Према речима
начелника Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину Миро
слава Јокића, функција овог парка пре
свега везана је за забаву, како најмла
ђих Митровчана, тако и свих оних који
воле да осете адреналин. Вредност
инвестиције је 2,7 милион
 а динара, од
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чега је 2,3 милиона донирао Покрајин
ски секретаријат за привреду и тури
зам, а остатак је обезбедила сремско
митровачка локална самоуправа. У
парку је постављено укупно 14 препре
ка различите тежине, за грађане раз
личите старосне доби. Читав простор
опремљен је и видео надзором, како
би остао заштићен од евентуалних
оштећења, а у оквиру њега поставље
на је и јавна расвета.
Средином новембра, свечано је
отворен и фудбалски терен са вештач
ком травом, чија је изградња на про
стору иза Градског базена почела у
августу ове године. Терен је званично
отворен у понедељак, 12. новембра,
у присуству представника митровачке
локалне самоуправе, министра пољо
привреде Бранислава Недимовића,
као и митровачког фудбалера Брани
слава Ивановића, по којем је терен
добио свој назив.
Том приликом одиграна је и фудбал
ска утакмица између петлића старости
10 година, а почетни ударац извео је
Бане Ивановић, након чега је разго
варао и дружио се са децом. Такође,
Бане је са градоначелником Владими
ром Санадером открио таблу са нази
вом терена.
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Димензије терена за игру су 65
пута 30 метара, а средства за његову
изградњу у износу од око 18 милиона
динара обезбедили су Град Сремска
Митровица и Министарство трговине,
туризма и телекомуникација.

Подухват мале
градоначелнице
Своје учешће у побољшању инфра
структуре у граду имала је и доскора
шња мала градоначелница Сремске
Митровице Бојана Брекић. Тако је, на
њену иницијативу, 18. октобра у насе
љу Мала Босна постављен нов мостић
бетонске конструкције преко канала у
улици Светог Николе. До тог момен
та, становници насеља су за прелаз
преко канала користили дрвени мост,
који је својим лошим стањем предста
вљао потенцијалну опасност за грађа
не, нарочито децу. Према речима гра
доначелника Владимира Санадера,
вредност ове инвестиције је око два
милиона динара, а изградњом новог
мостића је, према речима мале гра
доначелнице Бојане Брекић, деци у
Малој Босни обезбеђен безбедан пут
до школе.
Н. Милошевић

Повезивање Чалме на водоводну мрежу

Отворен терен „Бане Ивановић“
Медијски пројекат „Инфраструктура основ економског развоја: Митровица, велико градилиште“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Славко Шојић у својој радионици

СЛАВКО ШОЈИЋ, ПРЕДСЕДНИК КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КУЗМИН

Култура у нашим селима
ипак може да живи

К

ултура у нашим селима у послед
ње две деценије готово да је пот
пуно скрајнута и заборављена.
Домови културе у већини сремских
села потпуно су запарложени, неки су
издати у закуп трговцима, а у неким
селима постојали су безуспешни
покушаји њиховог оживљавања. Ипак,
да није све тако црно, и да људима на
селу култура ипак може да се врати,
већ неколико година показују нам ста
новници Кузмина, који су, корак по
корак, полако оживели свој дом култу
ре и удахнули сеоској култури нови
живот.
Тим поводом, посетили смо човека
који је можда и најзаслужнији за овај
подухват, председник а садашњег
Културног центра Кузмин и надалеко
познатог тамбураша и мајстора за
израду тамбурашких музичких инстру
мената Славка Шојића, са којим смо,
поред саме културе и њеног значаја
за живот у селу, разговарали и о там
бурашком „занату“, његовим тамбура
шким почецима, изради тамбура и
значају изворне музике за културну
едукацију младих.
Читава прича око оснивања Култур
ног центра почела је пре око четири
године, када је Славко још био у
Савету месне заједнице Кузмин.

– Ја сам човек од речи. Када сам
ушао у Савет месне заједнице и када
смо причали о томе да нам је култура
на никаквом нивоу и да по том питању
треба нешто урадити, неки су одмах
рекли да је то немогуће код нас. Ја
сам рекао да се не разумем у њиве и
такве ствари, бавим се музиком, али
да бих могао нешто по том питању да
урадим. Нас четири-пет се организо
вало да оснујемо Културни центар,
имали смо добар сигнал из Градске
управе... Деца су се лако скупила, и
на први моменат било је више од сто
тину њих – прича Славко Шојић и
наставља:
– Ипак, прво је требало створити
услове. Све што смо имали било је у
катастрофалном стању. Водили смо
битку да створимо неопходне услове
за рад. Стицајем околности, код нас
има дуванџија, па смо упознали неке
људе и покушали да нађемо спонзо
ре. Они су нам изашли у сусрет, и од
фирме Јапан тобако добили смо
средства да средимо један део Дома
културе. Месна заједница је имала
слуха за то. Сви у Савету су се сложи
ли, тако да смо одмах добили сред
ства да средимо простор. Онда смо
сређивали и салу. Изнели смо неко
лико тракторских приколица разног

смећа, то је било за не ући унутра –
рекао је Славко Шојић.
Ипак, рад је уродио плодом и, пола
ко, некада руинирани Дом културе,
почео је да постаје прави Културни
центар.
– Сада имамо и биоскоп, који повре
мено ради. Променили смо прозоре, у
чему нам је помогла Градска управа,
Месна заједница је помогла око вра
та, купили смо разглас, сталке за
ноте... Сада смо уз помоћ Градске

Пуна сала кузминског Културног центра
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Живот
уз тамбуру
Почетком деведесетих година про
шлог века, у току свеопште кризе на
овим просторима, Славко је већ уве
лико био тамбураш, и баш у том пери
оду, заинтересовао се за посао изра
де музичких инструмената.
– Све је почело стицајем околности.
Било је ратно стање. Већ сам био
тамбураш, и тамбура ме посебно
интересовала као инструмент. Имао
сам, вероватно, и неке склоности
наслеђене од оца, пошто је он био
столар, па сам и као дечак проводио
доста времена у столарској радиони
ци. Тако сам то ратно стање искори
стио да применим неке своје столар
ске мотиве и употпуним своје време.
То време је било прилично незахвал
но и депресивно, па сам нашао излаз
у томе. Направио сам малу радиони
цу и почео да чачкам око тамбура.
Прву тамбуру сам направио 1991.
године. Интересантно је то да ми је
прва тамбура успела и помислио сам
– Ето мајстора! Међутим, наредних
пет комада – ниједна није ваљала.
Тако сам схватио да је то јако озби
љан занат, који треба добро да се
изучи да би се човек њим бавио про
фесион
 ално. Мора много да се ради,
информише, и да се на било који
начин украде занат од некога. Занат
се најлакше краде када ти неко обја
шњава, али таквих случајева нема.
Онда се човек упусти у све то, па
отвара неке тамбуре, прегледа, мери,
логички закључује и слично. Тешко да
су неки мајстори хтели да кажу ишта о
управе купили један део народне
ношње за фолклор, а очекујемо уз
помоћ Месне заједнице ових дана и
други део – прича Славко Шојић.
Културни центар Кузмин данас има
тамбурашку секцију, хармоник ашку,
фолклорну, драмску, и учествовао је у
свим манифестацијама које су се

Кузминци на Распеваној јесени

томе, као да је то нека тајна. И ја сам
мислио да ту има тајни, али сада
видим да их нема – прича за наше
новине Славко Шојић, који свој занат
не крије, и снимци његовог рада могу
се видети и на Youtube-у.
Данас је Славко један од најпозна
тијих и најцењенијих мајстора на овим
просторима, а његови инструменти се
могу наћи и ван граница Србије.
– Мајстор мора да дође на одређен
ниво, да би могао да прошири тржи
ште, да се за њега чује и да се његов
квалитет препознаје, да би могао про
фесионално да се бави тим послом и,
наравно, да би могао да живи од
њега. То је спој лепог и корисног. Ско
ро 10 година сам то радио аматерски,
пошто сам био запослен у Шећерани.
Радио сам, истовремено и свирао, а

ово сам радио из хобија. Онда тај
хоби пређе у неку озбиљнију варијан
ту, када видиш да то добро радиш, а
пошто сам и сам тамбураш, могао сам
да проценим где грешим, где сам
добар, а где нисам, а то где ниси
добар, покушаваш да усавршиш –
прича Славко Шојић, који је до сада
направио око 500 инструмената, нај
више бас-примова. У последње време
почео је да прави жице за инструмен
те, а највећи број муштерија долази
му из Хрватске.
Према његовим речима, тренд сви
рања тамбуре потиснут је у задње
време, пре свега због примата дана
шње комерцијалне музике. Ипак, он
се труди да приближи тамбуру деци, и
у оквиру Културног центра Кузмин
води тамбурашку секцију.

одвијале у селу, а и шире. Ипак, све је
некако почело са тамбуром, и Славко
још од оснивања Културног центра у
његовом оквиру води тамбурашку
секцију.
– Деца се скупе на неком месту и
прича се о нечему другом. Још ако се
они „пелцују“ на то, постане им инте
ресантно. У Културни центар укључи
ло се стотинак деце, и када они ту
проводе време, то мора позитивно да
утиче на њих – прича Славко Шојић.
Највећи део посла по питању очу
вања културе у Кузмину је одрађен,
али, тај позитиван тренд потребно је
наставити, а то није нимало лак
посао.
– Сада то треба очувати. То тешко
може један човек. Потребно је да се
укључи више људи и да родитељи
учествују у томе – каже Славко и
додаје да Културни центар данас
организује и учествује у бројним
манифестацијама попут Сусрета
фолклора, традиционалне Распеване
јесени и слично.
– Распевана јесен се претворила у
једну праву културну манифестацију.

Певачи су квалитетнији, жири је ква
литетан. Увек смо гледали да то буде
на неком нивоу и за манифестације
више немамо бриге. То успева. Али
оно што неће успети сада у децембру
је биоскопска пројекција која је зака
зана, јер немамо грејање у сали.
Остало је да се реши тај проблем и да
се поправи под – рекао је Славко
Шојић, који је током свих ових година
свој ентузијазам пренео на децу. Како
каже није било лако. Први инструмен
ти који су се користили у Културном
центру били су стари, и он их је бес
платно поправио, а од тог новца, Дом
културе је окречен. И сам је учество
вао у радовима и то је доказ да је за
оно што се воли пре свега потребно
срце. Да би приближио тамбуру и кул
туру деци, проводио је сате у Култур
ном центру, а све што је радио, радио
је волонтерски. Његов пример и при
мер кузминског Културног центра,
доказ су да култура у нашим селима
ипак може да живи, а за све то потреб
на је јака воља и жеља да се ствари
промене на боље.
Немања Милошевић
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

У ритму Европе

Балетски концерт
Концерт новосадске Балетске школе
одржаће се у румском Културном цен
тру 16. децембра, са почетком у 19
часова, а наступиће ученици основне и
средње школе, смера за класичан
балет и савремену игру.
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све спремиле, као и шта очекују од
Деда Мраза најмлађи ће бити у прили
ци да сазнају током представе.
Културни центар Пећинци позива
све заинтересоване фирме или преду
зећа да што пре договоре термин
извођења представе за децу својих
радника. Представа може бити изве
дена у сали Културног центра или у
простору фирме која је наручи.
Контакт резервац ије терм ин а:
022/2436-237 и 064/4120-438, Драгана
Кнежевић.

КУД ИЗВОР
У позоришту „Добрица Милутино
вић“ у Сремској Митровици, 6. децем
бра је одржана аудиција за предстоје
ће такмичење Србија у ритму Европе.
На аудицију се пријавило 30 учесница,
а за одлазак на такмичење које ће се
следеће године одржати у Врњачкој
бањи одабрано је њих седам.
Наташа Кевић, Валентина Малише
вић, Борислава Ђукић, Тијана Илић,
Кристина Ерцеговић, Марина Љуби
шић и Мина Ђурђевић, испред Срем
ске Митровице представљаће Кипар.
Аудицији је, испред локалне самоу
праве, присуствовала заменица гра
доначелника Светлана Миловановић,
као и директор програма Игор Карада
ревић.
Н. М.

РУМСКА ГИМНАЗИЈА

Азбучница
од ситница

Азбучница од ситница, књига коју је
написала Магдалена Реџовић, 7.
децембра промовисана је у румској
Гимназији „Стеван Пузић“. Реч је о
збирци прича о сваком слову, а ова
тема и не чуди, ако знамо да је аутор
ка професорка српског језика и књи
жевности. Магдалена је рођена у
Руми, где је и завршила Гимназију,
сада живи и ради и Костолцу. У промо
цији књиге, поред ауторке, у програму
су учествовали Милица Радоњић,
вокална солисткиња, тамбураши, као
и Гимназијска певачка група под вођ
ством професорке Марије Ратанчић,
док су нараторке биле ученице првог
разреда ове школе, Исидора Ловчанин
и Милица Поповић.

С. Џ.

Концерт
у Бановцима

На концерту ће, између осталих,
учествовати и Румљанке, ученице
другог разреда основне балетске шко
ле, Ивона Галић и Дуња Вујасиновић.
Оне су у класи наставнице Дине Соко
ловић и представиће се у кореографи
ји Крисмас дрим. Такође, свом граду
ће наступ поклонити и Катарина Зец,
ученица четвртог разреда средње
школе, у класи професорице Сање
Вучковић. Kатарина је лауреат Репу
бличког такмичења, одржаног прошле
године у Новом Саду. Једна је од нај
талентованијих, најуспешнијих и нај
перспективнијих ученица Балетске
школе у Новом Саду.
Балетска школа у Новом Саду осно
вана је 1948. године и у својих седам
деценија постојања, овенчана је број
ним наградама и похвалама. Велик
број ученика ове школе постали су
успешни играчи, кореографи и педаго
зи, у земљи и иностранству. 
С. Џ.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Стиже Деда Мраз
Културни центар Пећинци, сада већ
традиционално, организује новогоди
шњу представу за децу. Овогодишње
празнично расположење најмлађима
ће дочарати чланови пећиначког Позо
ришта младих аматера који ће извести
представу Новогодишња лева и десна
чарапа.
У представи, која је рађена по тексту
Радмиле Кнежевић а у режији Драгане
Кнежевић, код Милице и Анчице и ове
године долази Деда Мраз. Како ће га
дочекати две мале сестре и шта су му

Пет година од обнављања Културно
уметничког друштва Извор из Старих
Бановаца прослављено је првим соли
стичким концертом овог КУД-а у старо
бановачком Дому Културе. Гашење и
оснивање културно-уметничких дру
штава у Старим Бановцима диктирало
је динамику културног живота у овом
малом месту у старопазовачкој општи
ни. Културно уметничка друштва су се
оснивала и замирала, а ове године
КУД Извор обележило је пет година од
обнове рада својим првим солистич
ким концертом. Први КУД у Старим
Бановцима основан је 70-их година
прошлог века да би замро након 20-ак
година постојања. Затим је 2003.
почео са радом КУД Извор да би 2011.
био избрисан из регистра. Данашњи
КУД наставља традицију, а почеци,
како каже председник КУД-а, нису
били лаки, али се труд исплатио. На
сцени је било 70 чланова фолклора,
од дечјег ансамбла до ветерана, а
пуштен је и кратак филм о историји
КУД-а. На крају концерта уручене су
захвалнице свима онима који су
допринели и потпомогли његовом
раду.
И. П.

ПАЗОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

Изложба
малих формата
Изложба малих формата Корени 4
уметника Словака који живе у Србији
отворена је у Галерији Центра за кул
туру „Мира Бртка“ у Старој Пазови.
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Представило се 27 академских слика
ра, а након Старе Пазове, изложба се
сели у Сремску Митровицу у Музеј
Срема. На иницијативу академског
сликара из Старе Пазове, Јана Агар
ског, ова годишња изложба покренута
је пре четири године. Прве две године
организована је у Новом Саду, док је
претходне две године смештена у Ста
рој Пазови. Овогодишњу изложбу
отворили су академски сликари Мар
јан Каравла, Михал Ђуровка и Јан
Агарски.
И. П.

и бројних ликовних колонија. Поред
сликарства бави се и писањем поези
је.
Изложбу је отворио Небојша Субо
тић, председник УЛУС-а Шид, који је
том приликом рекао:
– Ова поставка слика и фотографи
ја, поводом Дана ослобођења Шида,
обухвата самосталну изложбу Зоре
Владић и део из фотодокументаци
је организације СУБНОР-а. На овај
начин ми смо желели да овом историј
ском датуму дамо једну културну коно
тацију. Морам се захвалити Комисији
за културу Општине Шид, која је има
ла разумевања и одобрила средства
за реализацију овог пројекта. Драго
ми је да смо вечерас овде и због наше
Зоре Владић и што смо јој приреди
овакву поставку – рекао је Суботић.
Посетиоци изложбе имају могућ
ност, да своја запажања упишу у књи
гу утисака.

Срем у Првом
светском рату

ШИД

Изложба слика
Зоре Владић
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Мултимедијални
приказ
У суботу 15. децембра, у Културном
центру Инђија, са почетком у 20 часо
ва, биће одржана Свечана академија
под називом Мултимедијални сценски
приказ Голгота и Васкрс Србије. Овим
прик азом, како кажу организатори,
биће обележен век „од како је шајкача
надвисила шлем, а опанак прегазио
туђинску чизму”.
Поводом обележавања 100 година
примирја, 100 година пробоја Солун
ског фронта, као и 100 година присаје
дињења Војводине Србији, удружење
No border promotion из Београда, које
окупља велики број значајних уметни
ка и које се, континуирано бави пред
стављањем српске културе у земљи и
регион
 у, приказаће поменути врхунски
садржај у великој сали КЦ.
На сцени инђијског КЦ наступиће
најзначајнији српски драмски, музички
и балетски уметници, међу којима су
глумци Тихомир Арсић, Лепомир Ивко
вић, Слободан Ћустић, Ивана Жигон,
као и балетски прваци Денис Касат
кин, Јелена Арсић, Наташа Стојано
вић, оперски певачи Оливер Њего,
Жељко Стјепановић и певачка група
Бистрик.
М. Ђ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ликовна колонија
ГЦ Срем

У оквиру свечаности поводом Дана
ослобођења Шида 6. децембра, у
понедељак 3. децембра, у простори
јама Културно-просветног друштва
„Ђура Киш” отворена је изложба сли
ка Зоре Владић. Рођена Шиђанка
представила се са 62 слике разних
мотива.
– Ово је друга самостална изложба
ове године. На овим сликама засту
пљена је природа, портрети. Техника
коју користим током израде слика је
уље на платну, мада има и графике,
а бавим се и фотографијом. Оно што
видим то ме и понесе да га овекове
чим на платну. Сликарством се бавим
релативно кратко, почела сам 2007.
године. Имала сам и заједничких
изложби у Шиду, али и у Руми и Срем
ској Митровици. Има неких слика које
сам продавала, а ради се о сликама
старих кућа, за које су људи емотивно
везани – каже Зора Владић.
Иако је почела активније да слика
пре десетак година, до сада је настало
око 200 радова. Највише се ослања
на самостални рад, мада је учесник

У оквиру свечаности, поводом Дана
ослобођења и дана Општине Шид,
Удружење српско-руског пријатељ
ста Шид је у сали Народне библиоте
ке „Симеон Пишчевић” организовало
изложбу под називом Срем у првом
светском рату.
– Два датума су нас определила да
данас организујемо ову изложбу, то су
Дан ослобођења Шида и сто година од
завршетка Великог рата. Идеја водиља
је била да ступимо у контакт са Архи
вом Срема из Сремске Митровице и да
изложбу, коју су они припремили при
кажемо Шиђанима – каже председник
Удружења српско-руског пријатељства
Шид, Мића Ђукић.
Дејан Уметић, директор историјског
Архива Срема, истакао је да су ову
изложбу правили поводом два значајна
датума: сто година од присаједињења
Војводине Србији и сто година од завр
шетка Првог светског рата. Изложба
се састоји од карти, фотографија и до
сада необјављених докумената.
У програму отварања изложбе уче
ствовао је и хор Шидијанке, као и уче
ници шидске Гимназије, који су говори
ли стихове.

Д. Попов

После Ирига, и у Сремској Митрови
ци је отворена изложба са радовима
насталим током две деценије посто
јања Ликовне колоније, коју организу
је Геронтолошки центар Срем Рума.
Изложба је отворена 4. децембра у
библиотеци „Глигорије Возаревић“.
После поздравне речи Руже Станко
вић, о самој установи за старе је гово
рила Јасмина Брашанчевић, психоло
шкиња. О уметничкој страни слика,
насталих на ликовним колонијама у
минулих 20 година, говорила је ака
демска вајарка Љиљана Војводић. У
програму су учествовали и корисници
ГЦ Срем, чланови литерарне и реци
таторске секције.
С. Џ.
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ДРАГУТИН ИЛИЋ ТВОРАЦ ПРВЕ НАУЧНОФАНТАСТИЧНЕ ДРАМЕ У СВЕТУ

Научна фантастика
на српски начин

Илићево научнофантастично остварење драма За милијон година, као један од
првих гласова сумње у будућност коју је предвиђао деветнаести век, судбину људ
ске цивилизације и новонасталог друштва, приказује у веома неповољном и црном
светлу

Д

рама Драгутина Илића под називом
После милиЈон година [sic], обја
вљена је 1889. године у часопису
„Коло“. ТВ адаптацију фрагмената из ове
драме 1973. године приказао је редитељ
Јелашин Синовец. Једина је Илићевa
драма која је у новије време (1995) дожи
вела извођења у Народном позоришту у
Београду. Драма После милијон година,
по многим својствима се издваја и заузи
ма значајно место у српској књижевно
сти. Од пресудне важности је чињеница
да је драмско остварење српског писца
заправо прва научнофанстатична драма
у свету. У једној од најрелевантнијих
енциклопедија научне фантастике, ауто
ра Џона Клута и Питера Николса стоји да
је драма После милијон година прва,

права научнофантастична драма у свету,
а ипак, ово дело је код нас готово забо
рављено (в. The Encyclopedia of Science
Fiction, 2014). Иако је и пре драме После
милијон година било српских аутора у
чијим се литерарним остварењима
јављају одређени елементи научне фан
тастике, примера ради, код Атанасија
Стојковића, Симе Милутиновића Сарај
лије, Јована Суботића, тек је дело Драгу
тина Илића у потпуности жанровски
одређено. Фантастика се јавља и у низу
других Илићевих драма, односно романа
и прича, али тамо она има другачији
предзнак, јављајући се као фолклорна,
религијска или мистичка. Једино се у
драми После милијон година јавља
амбиција да се фантастично рационали

зује, што представља темељно НФ
покриће (в. Енциклопедија научне фан
тастике). Вредно је напоменути да еле
менте научне фантастике проналазимо
и у Илићевом кратком роману Секунд
вечности. Овај „источњачки роман“ казу
је о индијском принцу Пањати - Сахиба
који ће на дан венчања доживети научно
фантастично искуство. Пре поласка на
обред како би одао последњу почаст
мртвој Дамјанти, Пањати - Сахиба сила
зи у девојчину гробницу. Међутим, након
само неколико момената, када уследи
излазак из гробнице, наћи ће се деведе
сет година у будућности.
После милијон година, дело одређе
но као трагикомедија са прологом у три
чина, представља својеврсну антиуто
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Штавише, „људи“
су према суду
будућности чак
дивљачнији и
крвожеднији од
осталих животиња,
јер осим тога што су
убијали животиње за
своју исхрану, они су
се и међусобно клали,
те и онако кратак
живот додатно
скраћивали.
Духо-свет ће
закључити да је
од свих звери ’човек‛
ипак био најопаснија...
пијску визију, чија се радња одиграва у
далекој будућности, што се истиче већ у
самом наслову. Термин антиутопија је у
нераскидивој вези за старијим терми
ном – утопијом. Утопија име дугује
Томасу Мору, који је тај назив сковао од
грчке речи не-место, тј. непостојеће
место.
Илићево антиутопијско научнофанта
стично остварење, као један од првих
гласова сумње у будућност коју је пред
виђао деветнаести век, има за улогу да
судбину људске цивилизације и новона
сталог друштва, прикаже у веома непо
вољном и црном светлу. Драма осликава
два аспекта једног проблема који су
романтичари тек наслућивали, а који је
култура Европе при крају деветнаестог
века тек почињала да примећује и разу
ме. Први аспект се односи на питање
граница технолошког напретка и његовог
усмеравања према одређеним вредно
стима. Други аспект јесте питање после
дица оваквог напретка по људске међу
односе, по људски емотивни и етички
свет. У свету индустријског напретка, у
коме научни поглед на свет постепено
замењује религијски, било је природно
да Драгутин Илић, који са изразитим
неповерењем прати развој материјали
зма, осети страх и покуша да га изрази
(Фрајнд).
Илићева визија наших далеких пото
мака, изразито је тамна и негативна,
пошто он еволуцију види као „прогрес
човечанства у техничком смислу, али и
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као изразити регрес у етичком, емоцио
налном и уопште хуманом смислу“
(Дамјанов). Центар дешавања у будућ
ности јесте прашума и то на месту где је
пре милион година стајао град Париз.
Дакле, некадашња престоница европске
културе, славни град, непроцењивих
знаменитости, услед стравичног развит
ка науке и технике у потпуности је ого
љен и претворен у густу, непроходну
стару шуму. Људску цивилизацију у
будућности замењују припадници Духосвета, апсолутни владари универзума.
Тај свет се простире кроз читав Сунчев
систем и њега чине, како представници
технолошки усавршеног људског рода,
тако и становници Меркура и Марса.
Међувасионско удружење Духо-света
има признање од стране Урановог кон
греса, на челу са славним сенатом,
састављеним од свих представника поје
диних планета Сунчевог система.
Представници новог света су уистину
човеколики и имају овоземаљска имена
као што су Зоран, Лахан, Станко, Све
тлана, али се ипак у потпуности разлику
ју од данашњег човека. Бесмртни су, што
је условљено изванредним напретком
медицине и биологије, имају изузетно
развијену технологију – тачније техноло
шко савршенство, као и супериоран
интелект. Oмогућeно им је да невероват
ном брзином лете кроз свемир, са плане
те на планету и стижу до најудаљенијих
звезда – таквом брзином да се могу
видети само као ужарена маглена маса.
У тој далекој будућности, након пропа
сти људске цивилизације, на Земљи су
преостала само два жива човека, мудри
Натан и син му Данијел. Чињеница коју
не треба изоставити јесте да ова два
јунака имају библијска имена. То, дакако,
не може бити случајност, јер како истиче
Марта Фрајнд „асоцијација на Библију
успоставља одређени симбол јудео-хри
шћанске традиције, хришћанске идеје о
љубави према ближњем – жени, родите
љу, детету, пријатељу“. Наиме, Натан је
био библијски пророк, који је живео у
време владавине царева Давида и Соло
мона. Према Другој књизи Самуила, он
је пророк који је прогласио Божију казну
цару Давиду након царевог прељубнич
ког чина са Витсавејом и убиства њеног
мужа, Урија Хетита. Данијел или Данило
(„Судио му бог“) је био старозаветни про
рок о коме сведочи Књига пророка
Данила.
Новонастало време ће Натана и Дани
јела присилити да се наги, оружани стре
лом и луком непрестано скривају у при
кривеним јазбинама и међ шибљем,
покушавајући да умакну новим владари
ма који их лове месецима као расплаше
ну дивљач. У трагању за егземпларима
земаљских животиња становници Духосвета посебно задовољство налазе у
тренутку, када након вишемесечног
лова, успевају да заробе Натана и Дани
јела. Затварају их у кавез због дивља
штва и успевају да их науче говору ста
новника Духо-света, што и представља
окидач њихове трагедије. Потврда најни
жег ступња људског живота јесте Зора
нова намера да Натана и Данијела
поклони својој супрузи Светлани, све
стан да ће пратип изумрле животиње
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бити достојан поклон, невиђен у Духосвету.
Према схватaњу припадника Духо-све
та, основне карактеристикe човека могу
се сматрати збиром особина свих живо
тиња, што је према њиховом научном
мишљењу, доказ да је са животињама
био у непосредном сродству: „Особине
’човека’ састављене су из свију животи
ња (...) Тако по храни био је сличан хије
нама, јер се и он ранио лешинама поуби
јаних животиња; а осим тога имао је и
особине волова или друге стоке, која
пасе траву. Глава ’човека’, после изве
сних година, обрасте сва у дугачку длаку,
као на пример, у медведа. Ето погледај
те ова мања још није у длаку обрасла, те
зато је више нама слична него ли ова
већа. – Ове животиње споразумевају се
некаквим мумлањем, које називају
’говор’ а које би нас јако подсећало на
крештање данашњих папагаја“ (Илић).
Штавише, „људи“ су према суду будућно
сти чак дивљачнији и крвожеднији од
осталих животиња, јер осим тога што су
убијали животиње за своју исхрану, они
су се и међусобно клали, те и онако кра
так живот додатно скраћивали. Духосвет ће закључити да је од свих звери
’човек‛ ипак био најопаснија...
То је, дакле, био суд Духо-света, суд
будућности. Најзначајнија разлика изме
ђу ових светова огледа се у емотивном
саставу личности. Иако је Духо-свет
„надмашио сва научна и техничка знања
која су превазишла све покушаје људске
цивилизације, новонастало друштво је
потпуно ослобођено терета емоција“
(Јовић) што је ипак најснажнији показа
тељ стварних, најдубљих и најискрени
јих људских карактеристика. Господари
свемира у далекој будућности, нису спо
собни да препознају и осете људске емо
ције.
Ратови, глад, болести, међусобна уби
ства не постоје у будућности. Људи
Духо-света чак поседују морални серум
који онемогућава и забрањује крађу и
лаж. Све ово може да се учини као изу
зетно савршенство, али оно је заправо
нељудско савршенство, лишено људске
емоционалности. Ипак, неконтролисана
радозналост, љубомора, надметање,
конкуренција и сплеткарења, људске су
особине које су се задржале и у новом
свету. У трећој групи ликова, у меркури
јанцима, назиремо коначни исход техно
лошке револуције и њеног деловања на
жива бића, виђен кроз наочаре Драгути
на Илића – тачније „потпуни слом и рас
пад емотивног и моралног кодекса што
га је створила хумана цивилизација“
(Фрајнд).
Најзад, моћ науке и апсолутне рацио
налности потврђује своју окрутност и
трагикомичне међуљудске односе. У
тренутку Данијелове и Натанове одлуке
да изврше самоубиство, проистекле из
немогућности опстанка у тако суровом
свету, без емоција и уметности, припад
ници Духо-света су само прокоментари
сали: „Грдна штета! Како су покварили
кожу“ (Илић). Мудри Натан, пред смрт
своју проговара о свету будућности, који
је изгубио могућност да воли, поштује,
уважава, разуме и има веру у идеале:

КЊИЖЕВНОСТ

Слом и нестанак
људских
најзначајнијих
карактеристика,
немогућност емпатије,
свет у коме разум,
техника и наука имају
превласт над
емоцијама – основним
одликама људске
суштине, потврђује
антиутопијску визију,
коју нам Драгутин
Илић сликовито
приказује
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„Погледајте ви, децо савршенства, у
коме се ништа не осећа, ништа не жели;
у овом поништеном животу лежи траге
дија целог човечанства (...) У опакој бури
судбине сломио се брод човечанства;
али човечанству беше милије борити се
са таласима њезиним него ли пловити
по устајалој бари вашег савршенства,
коју никакав вихар покренути не може“
(Илић).
Слом и нестанак људских најзначајни
јих карактеристика, немогућност емпати
је, свет у коме разум, техника и наука
имају превласт над емоцијама – основ
ним одликама људске суштине, потврђу
је антиутопијску визију, коју нам Драгутин
Илић сликовито приказује. Људи који су
сведени на животињску меру и новона
стали свет који је проистекао из снажног
развоја науке и технике, главни су пока
затељи деградације културних, религио
зних, филозофских и социјалних аспека
та (Јовић). Да ли постоји икаква равно
правност у суровој борби људских ство
рења и машина? Да ли људи, оружани
емоцијама, против аутомата чије је глав
но оружје разум имају икакву шансу?
Др Снежана Булат

ЦРНА ХРОНИКА

12. DECEMBAR 2018.
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УХАПШЕН У ЗАГРЕБУ ПО ИНТЕРПОЛОВОЈ ПОТЕРНИЦИ

Двојица и даље у бекству

О

сумњичени
Филип
Милутиновић (28) из
Сремске
Митрови
це, који се налази на интер
половој потерници, због
покушаја убиства полицај
ца Владимира Недељко
вића и затворског чувара
Мирослава Мањоша, тако
ђе из Сремске Митровице,
ухапшен је у понедељак 3.
децембра на загребачком
аеродрому. У Хрватску је
долетео авионом, користе
ћи лажне документе, пре
нели су хрватски медији,
додајући да му је одређен
екстрадицијски притвор и да
се он не противи изручењу.
Милутиновић се налазио
у бекству од краја децем
бра прошле године, када
је полиција за њим распи
сала потерницу. Инцидент
се догодио у сремскоми
тровачкој Царској палати,
где је учествовао са још
петорицом својих суграђа
на, када су Недељковића и
Мањоша прво тукли, маса
крирали и на крају пуцали

Место на ком се одиграла туча: Царска палата у Сремској Митровици

на њих. Након инцидента,
који се одиграо у ноћи изме
ђу 10. и 11. децембра, акте
ри овог крвавог пира су били
у бекству, да би тројица од
шесторице, била ухапше
на почетком године у Бања
Луци, и то Влатко Тојагић
(40), Бојан Павловић (30) и
Живан Драгојловић (29), док

су још двојица и даље у бек
ству.
У крвавој тучи, која је
потресла не само грађа
не Сремске Митровице,
већ и регион
 а, тешке теле
сне повреде задобили су
Недељковић и Мањош,
који те вечери нису били на
службеној дужности. Њих

двојицу је напала група
мушкараца у угоститељском
објекту, задавши им ударце
рукама, затим разбијеним
флашама по телу. Од задо
бијених повреда младићи
и данас имају ожиљке, који
их подсећају на овај немио
догађај.
С. Костић

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Тражио новчиће
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Шиду, затекли су у сеоском ата
ру педесетдвогодишњег мештанина како
ручним детектором за метал и ашовом
претражује терен.
Код њега нису пронађени предмети
археолошке баштине, али ни одобрење за
археолошко истраживање које издаје над
лежно Министарство.
Због постојања основа сумње да је извр
шио кривично дело неовлашћено извође
ње археолошких радова, против мештани
на биће поднета кривична пријава, надле
жном тужилаштву.

Заплењен кокаин
и марихуана
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Руми и Инђији, у одвојеним
запленама, одузели су 10 грама кокаин
аи
више од 90 грама марихуан
 е.
Полиција у Руми кокаин је пронашла
приликом контроле путничког аутомобила
марке пежо, на улазу у Хртковце, којим је
управљао двадесетшестогодишњи мушка
рац, а кесица са дрогом се налазила на
поду аутомобила.
Такође, припадници Министарства уну
трашњих послова у Инђији су током редов
не патролне делатности, код двадесетого
дишњака пронашли 92,5 грама марихуане
и два паковања ризли за мотање цигарета.

Против обојице биће, по налогу надле
жних тужилаштава, поднете одговарајуће
кривичне пријаве.

Непријављени
радници
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Инђији су, приликом контроле
једног угоститељског објекта у Инђији, код
осамнаестогодишњег младића пронашли
12 кесица са сувом биљном материјом
сумњивом на марихуану. Након вештаче
ња ове материје, против њега биће подне
та одговарајућа кривична пријава.
Такође, полиција је у локалу затекла два
радника без склопљеног уговора о раду
или неком другом виду ангажовања.
Против двадесеттрогодишњег власника
угоститељског објекта, надлежном тужи
лаштву биће поднета кривична пријава
због повреде права по основу рада и пра
ва из социјалног осигурања.

Тешка телесна
повреда
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици ухапсили
су А. Н. (25) из Сремске Митровице, због
постојања основа сумње да је извршила
кривично дело тешка телесна повреда.
Сумња се да је она, изненада, ножем у
леђа убола тридесеттрогодишњу познани

цу, док је излазила из куће у којој су се
заједно налазиле. Повређена жена је
збринута у сремскомитровачкој болници.
По налогу надлежног тужиоца, А. Н. је
одређено задржавање до 48 часова, након
чега, уз кривичну пријаву је доведена на
саслушање у Основно јавно тужилаштво у
Сремској Митровици.

Украо милион
динара
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Руми ухапсили су И. Ђ. (24) због
постојања основа сумње да је извршио
кривична дела тешка крађа и неовлашће
но држање опојних дрога и Д. Н. (33), обо
јица из Шапца, који се сумњичи за неовла
шћену производњу и стављање у промет
опојних дрога и тешку крађу у помагању.
Сумња се да је И.Ђ. из помоћне просто
рије у дворишту куће свог послодавца на
подручју Руме украо милион динара, а
потом отишао до куће познаника Д. Н. који
станује у непосредној близини.
Полиција је најпре у кући у којој И.Ђ.
борави пронашла мању количину мариху
ане и дигиталну вагицу, а затим је у кући Д.
Н. пронађен И.Ђ. Приликом претреса, у
овој кући заплењен је 981 грам марихуане,
спаковане у више најлонских кеса и паке
та, као и две дигиталне вагице.
По налогу надлежних тужилаштава
њима је одређено задржавање до 48 сати
након чега ће, уз кривичну пријаву, бити
спроведени тужиоцима.
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КАКО ЈЕ АДВОКАТИЦА ИЗ ВАРШАВЕ ИЗАБРАЛА ДА ЖИВИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Варшаву хоће да замени
Сремском Митровицом
Мислим да је живот
у Србији бољи зато
што имате лепше
време. Топло је и
има много сунца,
што баш и није често
у Пољској. Људи су
гостопримљиви и
хоће да помогну.
Ту су Срби и Пољаци
доста слични.
Волимо да се
дружимо, каже
Ивона Мијерцалек,
Пољакиња која је
изабрала да живи у
Сремској Митровици

СРБИ И ПОЉАЦИ СУ СЛИЧНИ: Ивнона Вујанић - Мијерцалек

С

рпски језик као страни се учио
на универзитетима широм Евро
пе. Међутим, након дешавања
деведесетих година и промена у Срби
ји, број лектората се значајно смањио.
Од некадашњих неколико стотина у
више од 30 држава, остало је само 26.
Хрвати, Бошњаци и Црногорци су
искористили нашу незаинтересова
ност и освојили своје лекторате. Они
нису штедели средства нити амбиције.
Схватили су да је брига о језику пита
ње национ
 алног идентитета и истори
је. Међутим, нађе се по који авантури
ста који пожели да научи наш језик.
Једна од њих је Ивона Вујанић
(девојачко Мијерцалек) из Пољске.
Рођена је у Варшави, по занимању је
адвокатица. Како и сама каже, жеља
да научи српски језик се јавила сасвим
случајно и то захваљујући томе што је
почела да гаји псе. Ивона наглашава
да јој је гајење паса отворило многа
врата и на тај начин је упознала много
људи и много пропутовала.

– Једном приликом сам 2014. годи
не продала лепог црног бул теријера у
Србију. Нови власници су били Мађа
ри, а ја нисам знала мађарски. Тако
сам дошла на идеју да почнем да
учим српски језик. Морам да признам
да ми је било тешко да нађем неког
професора који би ме учио. Пробала
сам у многим приватним школама.
Постоји Лекторат за српски језик и
књижевност у Варшави, али они нису
могли да ми изађу у сусрет. Такође,
било ми је тешко да нађем неку одго
варајућу литературу. Некако је српски
као невидљив. Успела сам да нађем
предавача преко српске и пољске
амбасаде. Почела сам са часовима
2015. године са Нешом, Србином који
живи у Пољској.
Ивона наводи да су јој у учењу јези
ка најтежи падежи.
– Има доста сличности између срп
ског и пољског језика, али наравно
постоје речи које се разликују. Декли
нација ми је тешка. Не знам зашто се

стално буним код речи деца и врата.
Када причате полако, све разумем и
не стидим се да одговарам. Знам да
грешим пуно, али се надам да ћу вре
меном говорити као прави Србин,
каже насмејана и ведра Пољакиња.
Касније су је живот и судбина веза
ли за Србију и Сремску Митровицу за
коју каже да је леп и пријатан град.
– Овде су људи поштени, пријатни,
великог срца и сви покушавају да ме
науч
 е понеку нову реч. Нисам имала
непријатности, а и како бих, кад сам
овде нашла љубав свог живота, сада
шњег мужа и то ми је најважнија
ствар. Лепа је обала Саве, волим ту
да шетам кад дођем. У овом граду
живот је спорији и мирнији, него у Вар
шави, каже Ивона.
У јануар
 у ће она и њен муж добити
бебу. Каже да ће се звати Никола, јер
је то име које одговара и Србима и
Пољацима. У Србији јој се допадају
људи, време и храна.
– Мислим да је живот у Србији бољи
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Моји пси
су шампиони
– Почела сам да гајим бул терије
ре пре осамнаест година. То је касни
је прерасло у велику љубав. Често
идем са својим псима на разна так
мичења по Европи: Словачка, Чешка,
Србија, Литванија, Мађарска, Аустри
ја... Бул теријери су најбољи љубим
ци на свету, кроз смех каже Ивона.
Она не крије понос због титула које
је освојила.
– Моји пси су шампиони и победи
ли су на многим изложбама. Веома
се трудим око њих. То су створења
која безусловно дају љубав. Сваке
две до три године имам једно легло.
Волим да се бринем о њима, да се
играм с њима и водим их у шетњу.
Тешко ми је када треба да иду код
нових власника. Такође, водим рачу
на да они буду добри за њих. Деша
вало ми се и да их вратим кући, ако
видим да они пате у новом дому,
каже Ивона.
зато што имате лепше време. Топло је
и има много сунца, што баш и није
често у Пољској. Људи су гостопри
мљиви и хоће да помогну. Ту су Срби
и Пољаци доста слични. Волимо да се
дружимо, разговарамо, одемо на
пиће...
Ивона истиче да су економске при
лике у Пољској мало боље, него у
Србији:
– У Пољској је лакше наћи посао, а
и плате су веће него у Србији. Цене су
сличне, мада је одећа мало скупља
него у Србији.
Своје одушевљење храном и пићем
не крије.
– Имате најбоље месо на свету:
ћевапе, пљескавице, кулен, али и сла
ни сир је баш добар. У сваком дома
ћем ресторану храна је врх. Воће и
поврће је добро. Имате и бурек који
обожавам. Ми то у Пољској немамо.
Обожавам ракију од дуње и меда.
Неколико пута сам била на фестива
лима ракије и вина – то је нешто сјај
но!
Једино што издваја као лоше у
Србији је превоз и бирократија.
– Нема много ствари које ми се не
свиђају у Србији. То би можда могао
бити превоз. Ако немаш ауто у Србији,
тешко је да путујеш од места до места.
Такође, смета ми велика бирократија
у општини, на пример.
Ова адвокатица нам препоручује да
посетимо Пољску:
– Пољска је лепа као и Србија. Када
долазите у Пољску, обавезно морате
да посетите Варшаву, Краков или
Гдањск. Имамо лепу природу и језера
где можете да пецате, планине где
можете да скијате и лепо, али хладно
море, закључује Ивона.
З. Поповић
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ШИД: ШЕСТОДЕЦЕМБАСКЕ СЛОБОДАРСКЕ ПРОМОЦИЈЕ

Представљене
три књиге

Душан Лукић, Борис Фајфрић и Срђан Малешевић

У

оквиру програма обележавања
6. децембра, Дана ослобођења
Шида, у сали Народне библио
теке „Симеон Пишчевић“ 3. децембра
2018. године, одржано је књижевно вече,
на ком је представљена књига Шидско
небо, аутора Недељка Терзића. О књизи
је говорио Срђан Малешевић, директор
Културно-образовног центра Шид, поја
снивши да она обухвата теме, како се из
наслова да и наслутити, из шидског под
небља. Као издавач ове књиге потписује
се КОЦ Шид.
Друго вече за редом, КОЦ Шид, у окви
ру овогодишњих шестодецембарских
слободарских промоција се појављује
у улози издавача. У сали библиотеке,
у уторак 4. децембра, представљена је
нова књига Бориса Фајфрића Огледи
из прошлости цркве. По речима рецен
зента доц. др Бориса Стојковског, књига
свештеника Бориса Фајфрића, заправо
представља збир његових чланака и сту
дија о наизглед различитим, али међу
собно врло повезаним темама. Са једне
стране, Борис Фајфрић је православ
ни свештеник, али се као докторанд на
Православном богословском факултету
у Београду, на озбиљан и методолошки
утемељен начин бави и историјом Цркве.
– Током мастер и докторских студија,
често сам време проводио читајући књи
ге разних садржина и тако своје знање
обогаћивао. Желећи да своје ново стече
но знање пренесем другима, писао сам
научне радове и објављивао их у науч
ним часописима, те ова књига садржи
збирку мојих научних радова, насталих
током протеклих година, каже аутор.
Присутне је, у име организатора
поздравио Срђан Малешевић дирек
тор КОЦ, изразивши задовољство што у
нашем граду млади настављају традици
ју писања по узору на старије генераци
је. О књизи Бориса Фајфрића, говорио

је проф. Душан Лукић, овог пута у уло
зи лектора. Професор Лукић је, између
осталог, рекао да је књига за све узра
сте и свевременска, те је као такву треба
прочитати.
Алекса Младеновић је ново име на
шидском књижевном небу. За свој прве
нац изабрао је наслов Фронт прекину
те младости, којим жели да заштити
од заборава патњу, кроз коју су мешта
ни његовог села (Вашица), као и читаве
земље претрпели за време Другог свет
ског рата.
Роман је сачињен од кратких, по фор
ми једнаких прича, које заједно чине
целину и воде нас кроз ток и радњу при
че. Дакле, тема романа је Други светски
рат и пробој Сремског фронта, а радња
је смештена у сам дом Алексе Младено
вића, у Вашицу, Шид и околину.
– Пред читаоцима је роман, који од
самог почетка па до краја, држи пажњу
и који, поред приче о генерацији храбрих
људи спремних на сваку жртву ради
одбране своје земље од фашизма, носи
у себи и снажну антиратну поруку, али
и поруку да сви они који су пали, нису
дали своје животе узалуд, јер захваљу
јући и Алекси, нису заборављени, те је
и ово дело својеврстан дуг према свима
њима…– каже у својој рецензији Сања
Тиркајло.
Треће вече за редом, књижевну промо
цију у сали Народне библиотеке, отво
рио је Срђан Малешевић, директор КОЦ
Шид. Вредно помена је и то да је ово
трећа књига, која је представљена у три
дана, а чији је издавач управо КОЦ Шид
и чији су аутори у два случаја, млади
завичајни ствараоци. Малешевић је под
сетио, да Младеновић долази из Ваши
це, одакле је и Благоја Јастребић.
Тежња КОЦ Шид ће бити да и даље
подстиче рад и стваралаштво младих.
Д. Попов
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Александар Алимпић са тренерима и полазницима

ЦЕНТАР БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА АТОМАЦ

Место где деца постају људи

У

атомском склоништу у
насељу Орао у Срем
ској Митровици, већ
скоро две деценије функцио
нише Центар борилачких
спортова Атомац, стециште
истинских љубитеља бори
лачких вештина. Према
речима Александра Алимпи
ћа, тренера и оснивача овог
Центра, читава прича око
Атомца почела је пре 18
година.
– Иницијатива је кренула
2000. године, када сам
почео да радим у полицији.
Идеја је била да нађемо
простор где ћемо да трени
рамо полицајце, и основали
смо га ми, полицајци. Кон
цепт клуба је био замишљен
тако да у њему тренирају
само полицајци, али, време
ном, дошло је до молби да у
клубу почну да тренирају и
деца полицајаца. Међутим,
да не би дошло до дискри
минације, омогућили смо и
другој деци да долазе.
Данас, свако вече око 150
деце прође кроз клуб, кроз
тренинг – почиње причу
Александар Алимпић.
Према његовим речима, у
оквиру Атомца функционишу
Џју џитсу клуб Безбедност и
Карате клуб Срем, који су
чланови званичних гранских
савеза на нивоу републике.

Александар Алимпић

– У оквиру Џју џитсу клуба
Безбедност постоји неколи
ко секција. Ради се о Кикбокс секцији, комбат-џјуџит
су и ММА. Кик-бокс, комбат
и ММА секције направљене
су превасходно за старије.
Пошто је ММА данас све
популарнији, дозирали смо
према узрасту који део
мешов ит их
борил ачк их
вештина можемо да пружи
мо својим полазницима у
одговар ајућ ем
момент у.
Што се тиче кик-бокса, он је
један вид кардио тренинга,
јер нема великог директног
контакта и све је контроли
сано, а са друге стране,
полазник ипак тренира и
тако се и осећа. Комбат Џју
џитсу је предвиђен за ста
рије узрасне категорије,
односно средњошколце и
старије, и намењен је онима
који се не задовољавају
спортском џју џитсом. То
подразумева да учесници
имају сву заштитну опрему,
а контакт им је дозвољен. У
оквиру ММА радимо гре
плинг, рвање и све оно што
од кандидата може да
направи борца. Учимо их да
буду спремни на сваку ситу
ацију у борби, било да је у
питању спорт или стваран
живот – рекао је Алексан
дар Алимпић.
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КАРАТЕ КЛУБ СИРМИУМ

Куп Србије
у каратеу

Ива Винковић са полазницама школе каратеа

Оснивач, тренер и пред
седник Карате клуба Срем,
који постоји од 2014. годи
не, Ива Винковић, каже да
иза њега стоје четири так
мичарске сезоне.
– Сваке године смо све
бољи. Ове године имамо
шест државних првак а и
два балканска. Ову такми
чарску сезону завршили
смо као један од најуспе
шнијих клубова у Србији у
оквиру млађих узрасних
категорија. Такође, тради
цио н
 алн о
орган изујем о

дружења између клубова
борилачких вештина, јер
свима нам је заједничко то
што
волим о
јапанс ке
вештине – прича Ива Вин
ковић, која је недавно осно
вала и Карате клуб Мачва у
Мачванс кој
Митров иц и,
тако да и Митровчани са
друге стране Саве имају
прилику да се опробају у
овој борилачкој вештини.
Иначе, Ива је и тренер
репрезентације Србије за
кадете, јуниоре и млађе
сениоре.

Како каже, свака непри
мерена примена силе и
демонстрирање насиља је
полазницима забрањено.
– Чланови нашег клуба
нису насилни људи. Строго
је забрањено да се на било
који начин угрожава неко ко
је слабији од тебе. Оно што
ми учимо, учимо због свог
здравља, задовољства и
евент уално самозаштите.
Поред мене, који сам радио
у полицији, БИА-и, сада
радим као управник затвора,
не може да борави неко ко
није пре свега човек, па тек
онда све остало. Све што
има везе са било каквим
видом неморала не може да
опстане поред мене.
Како каже, у Атомцу се
редовно организују спортска
дружења за све чланове,
свих узраста.
– Имамо и летње и зимске
спортске кампове. Покуша
вамо да од деце направимо
људе, да их научимо пози
тивним друштвеним вредно
стима, да се друже, опра
штају и помажу једни други
ма. Ива Винковић, која је
задужена за Карате клуб
Срем, и ја испред Безбедно
сти, смо академски грађани
и те вредности желимо да
пренесемо и на њих, јер је

образовање нешто што је
веома важно у њиховим
животима. Наши тренери су,
такође, богати искуством у
спорту и труде се да га пре
несу на полазнике – прича
Александар Алимпић и
додаје:
– Кажу да је беба када се
роди човек у покушају, а
деца која овде тренирају су
сада у покушају да постану
добри људи. Спорт је само
нешто што је на том њихо
вом путу. На тај начин, они
ће научити да за све што
желе да остваре у животу
морају да се жртвују. Мора
да се тренира, да се ради,
да се посвети нечему, а све
то даје добре резултате.
Сматрам да је спорт нешто
што ће деци помоћи да буду
бољи људи. Не желим да
гајим илузију да ће неко од
њих бити професион
 ални
спортиста, јер је најважније
да дете из овог клуба изађе
правилно васпитано. Моји
тренери и ја од њих тражимо
да имају добре оцене у шко
ли. Сви који тренирају мора
ју да буду добри ђаци, а, ако
то није тако, имамо проблем,
јер образовање нема алтер
нативу – закључује Алексан
дар Алимпић.
Н. Милошевић

Детаљ са такмичења

У

Пословн о-спортс ком
центру Пинки у Срем
ској Митровици, у
суботу 8. децембра, одржан
је 20. Куп Србије у каратеу,
у организацији Карате уније
Србије и митровачког Кара
те клуба Сирмиум. Отва
рању такмичења, између
осталих, присуствовали су
градоначелник
Владимир
Санадер, као и председник
Карате уније Србије Душан
Дачић.

Владимир Санадер

Градоначелник Владимир
Санадер, овом приликом је
изразио задовољство посе
ћеношћу овог спортског так
мичења.
– Град Сремска Митрови
ца је препознатљив као град
спорта, и увек смо се труди
ли да помажемо све наше
клубове и њихова такмиче
ња. Ово је један од најзна
чајнијих купова у каратеу, и
веома смо задовољни што
нас је посетило око 300
деце, из Сремске Митрови
це, и оних који су дошли у
Сремску Митровицу да пре
зентују оно што су научили.
Мислим да је највећа вред
ност овог купа то што је ова

ко масован и што су деца
препознала спорт као нешто
што ће им донети доста тога
доброг – рекао је градона
челник Владимир Санадер.
Према речима Станисла
ва Раковића, председника
Карате клуба Сирмиум, овај
куп окупио је велики број
такмичара из свих крајева
Србије.
– Карате клуб Сирмиум
је увек био добар домаћин
и такмичари нам се радо

Станислав Раковић

одазивају, с обзиром на то
да је изнедрио велики број
успешних такмичара. Имали
смо прваке света, вицешам
пион
 е света, прваке Европе,
вицешампионе Европе... –
истакао је Станислав Рако
вић и додао да све ово не би
било могуће без људи који
успешно воде клуб који у
Сремској Митровици посто
ји већ 45 година.
Душан Дачић, председник
Карате уније Србије, овом
приликом, изјавио је да су
на купу учествовали такми
чари свих узрасних катего
рија, из око 20 клубова, који
су се такмичили у катама и у
борбама. Н. Милошевић
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Ада Хегерберг, Лука Модрић и Килијан Мбапе

Него, сестро,
јел то све што знаш?
Прошлог понедељка, Лука Модрић
је добио још једно признање у низу.
Златна лопта у избору „Франс фуд
бала“, коначно је отишла у руке неком
ко се не зове Роналдо или Меси.
Први пут после 2007. године. Тиме је
објединио титуле најбољег играча у
избору ФИФЕ, УЕФЕ, Светског првен
ства и сада и новинара широм света.
Мали Килијан Мбапе је проглашен за
нејбољег младог играча. Потпуно
заслужено.
Саму церемонију доделе признања
пратио је низ гафова. Победник се
знао и пре самог почетка јер је ранг
листа са бројем гласова процурела у
јавност неколико сати раније.
Иначе, систем гласања је прилично
дискутабилан, с обзиром на то да се
прикупљају гласови новинара из свих
земаља. Комшије често гласају једни
за друге као на Песми Евровизије.
Ипак, шоу је украла Централноа
фричка република која је свој глас
дала – Бенземи.
Француски ДЈ на бини је питао жен
ску добитницу награде, Норвежанку
Аду Хегерберг, да ли уме да тверкује,
илити мрда дупетом. Ова га је, онако
хладно, северњачки, само ошинула
погледом и кратко узвратила – не.
Сироти ДЈ је морао да се извињава
читавом свету, али џаба. Пуче брука.
Али да се вратимо на Модрића.
Повела се полемика да ли је баш он
заслужио то признање. Многи мисле

да није. Истина, није баш да плени
изгледом и харизмом, али чињеница
је да се наузимао трофеја у задњих
неколико година и то као један од нај
бољих играча Реала. Када на то дода
мо и шокантан успех хрватске репре
зентације (чији је капитен) на Свет
ском, рачуница је јасна.

Циркус у рингу
Не разумем се много у бокс. Али
волим да гледам добру макљажу. У
време Тајсона и Холифилда, био сам
клинац. Имам неки утисак да се бокс,
као спорт, већ дуго времена мучи да
поврати свој идентитет. Тајсон Фјури,
познат ка Џипси кинг привлачи у
последње време највише пажње.
Недавно су он и Дионте Вајлдер
ремизирали у прилично контроверз
ном бокс мечу.
Одсуствовао је Фјури једно време
из ринга због проблема са прашка
стом материјом за коју се основано
сумња да је кокаин. Онда се вратио
на велику сцену. Гледао сам његов
први меч после повратка, са Швајцар
цем албанског порекла, Сеферијем.
Мало је рећи да је то била лакрдија
од меча. Овај Швајцарац није чак ни
имао довољно кила за тешку катего
рију па се на брзака нагојио ваљда.
Вероватно му је било плаћено само
четири рунде, јер је толико меч и тра
јао. Вијали су се по рингу, плазили
публици, добацивали један другом. А
врхунац вечери је био када је избила
туча у гледалишту. Све је то делова

ло као неки аматерски изрежиран
филм. Или још боље, неки кечерски
спектакл.
И онда тај исти Фјури изазива неке
шампион
 е, организује велики повра
так, медији се покидаше око њега,
лова пршти на све стране. А све имам
неки осећај да би га његов имењак,
који је боксовао против Холифилда
пре више од две деценије, појео за
доручак. Без ’леба.

Еволуција кошарке
Чувени кошаркашки НБА тренер,
Грег Поповић, изјавио је да су кошар
кашку игру упропастиле тројке. Каже
како се савремена кошарк а врти
само око шутева за три поена и да
побеђује екипа која убаци своје шуте
ве са дистанце. И истина, на једном
нашем спортском сајту сам прочитао
да је у сезони 1993/1994 просечан
број покушаја за три поена по екипи
био 9,9. У текућој сезони је 31,3.
Има нечег у тим његовим речима.
Када вас противник развали тројка
ма, то уме да буде прилично иритант
но. Сви смо ми имали у младости
неког ортака на игралишту који је
бесомучно бацао и погађао тројке, а
да притом не уме ништа друго. Да
полудиш.
Грег је познати кошаркашки фило
зоф чије се мишљење поштује. Да ли
је оваква изјава можда и наговештај
његовог скоријег одласка у пензију?
Сан Антонио се мучи ове године.
Можда му је једноставно доста свега.
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Детаљ са конференције

ПСЦ ПИНКИ: Турнир у футсалу

Пријаве до 18. децембра

У

малој сали ПСЦ Пинки у Срем
ској Митровици, у петак, 7.
децембра, одржана је конфе
ренција за медије као најава 23. Тур
нира у футсалу. Испред сремскоми
тровачке локалне самоуправе, која је
коорганизатор Турнира, конференци
ји је присуствовао председник Скуп
штине града и председник органи
зационог одбора Турнира Томислав
Јанковић, као и директор ПСЦ Пинки

Васиљ Шево, председник Фудбалског
савеза Града Ратко Грабић и Драган
Гајић испред компаније Вахали као
генералног спонзора
Ове године се Турнир одржа
ва у шест категорија. Котизација се
неће мењати и за пионире износи
пет хиљада динара, за кадете шест
хиљада, за омладинце осам хиља
да динара, за сениоре 12 хиљада, за
млађе ветеране 10 хиљада динара

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
14
12
11
8
9
7
7
7
6
5
4
3
3
4
2

2
5
7
6
9
5
6
6
4
3
4
6
7
6
3
1

0
1
1
3
3
6
7
7
9
11
11
10
10
11
13
17

53:11
39:14
32:8
36:16
28:20
27:21
25:20
16:15
13:21
12:21
13:25
14:29
16:31
15:30
12:28
8:49

56
47
43
39
33
32
27
27
25
21
19
18
16
15
15
7

Црвена Звезда – Напредак
3:0; Динамо – Вождовац 1:2;
Мачва – Радник 1:2; Раднички
Ниш – Спартак Жк 3:0; Земун –
Младост 0:3; ОФК Бачка – Вој
водина 0:0; Пролетер – Чука
рички 0:0; Рад – Партизан 0:3.

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

22
22
21
21
22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
21
22

14
14
13
12
10
10
11
10
8
7
7
6
5
5
3
0

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

5
6
4
2
4
4
7
10
11
10
11
10
11
11
14
15

37:13
36:18
43:19
41:18
26:15
33:24
25:22
27:26
17:26
25:31
27:32
21:29
18:28
15:26
10:37
6:43

45
44
43
43
38
38
37
32
27
26
24
24
21
21
13
7

Инђија: Инђија – Бежанија
2:0; Нови Пазар: Нови Пазар –
Будућност 1:2; Крагујевац:
Раднички 1923 – Синђелић 1:1;
Чачак: Борац – Златибор 2:0;
Ужице: Слобода – Јавор су
играли у понедељак; Земун:
Телеоптик – Металац 1:2; Кру
шевац: Трајал – ОФК Жарково
1:0; Бечеј: Бечеј 1918 – ТСЦ су
играли у понедељак.

и за старије ветеране осам хиљада
динара.
Од ове године, у категорији сенио
ра, биће награђени освајачи прва три
места. Дневна улазница коштаће 100
динара, а везани комплет за праће
ње читавог турнира износиће 1.500
динара.
Пријава екипа траје до 18. децем
бра, када се очекује извлачење паро
ва.
Н. М.

ИНЂИЈА: СПОРТСКИ РИБОЛОВ

Захвалнице за јубилеј
Удружење спортских
рибол оваца Бариц а,
прославил о је први
рођендан, у четвртак
6. децембра, на Град
ском стадиону у Инђи
ји. Том приликом, на
свеч ан ој скупш тин и
Удружења, уручене су
захвалнице бројним
спонзорима, донатори
ма и најуспешнијим
члановима. Представ
ници УСР Бариц а
захвалили су се и представни
цима локалне самоуправе,
Савезу спортова и јавним пред
узећима на великој помоћи.
Уручене су захвалнице кадет
ској екипи (Стефан Предојевић,
Кристијан Предојевић, Алексан
дар Крзнарић) за освојено дру
го место у Лиги младих Војво
дине за млађе од 14 година и
јуниорској екипи (Милан Зорић,
Марко Бабић, Стеван Бежано
вић) за освојено треће место на
првенству Војводине за млађе
од 18 година. Међу најуспешни
јим такмичарима у 2018. годи
ни, нашли су се Александар

Крзнарић, који је освојио прво
место у појединачној конкурен
цији у Лиги младих Војводине
до 14 година, Стеван Бежано
вић, који је освојио прво место у
појединачној конкуренцији на
првенству Војводине за млађе
од 18 година и сениор Милош
Радичевић, који је отпецао
пуних 160 сати, на државном
првенству у шаранском риболо
ву и освојио четврто место. На
прослави првог рођендана,
УСР Барица побратимила се са
Спортско-риболовним клубом
Водене Лисице из Подгорице.
М.Ђ.
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VREMEPLOV
12. децембар
1873. У Србији уведен динар
као новчана јединица, чиме су
отклоњени монетарни хаос и
употреба више од 40 врста
туђег металног новца.
1915. Полетео први авион
начињен у потпуности од
метал а.
Конс труи с ао
га
Немац Хуго Јункерс.
13. децембар
1642. Холандски морепловац
Абел Тасман открио Нови
Зеланд.
2003. Америчке снаге ухапси
ле свргнутог председник а
Ирака Садама Хусеина.
14. децембар
1911. Норвешки истраживач
Руал Амундсен први стигао
на Јужни пол. Амундсен пре
тек ао енглеског поларног
истраживача Роберта Скота,
који је на Јужни пол стигао 18.
јануара 1912.
1939. Лига народа искључила
СССР због агресије на Фин
ску.
15. децембар
1914. Ослобађањем Београда
у Првом светском рату завр
шена је Колубарска битка.
1961. Бивши нацистички
функцион
 ер Адолф Ајхман,
организатор и извршилац
геноцида над Јеврејима у
Другом светском рату, осуђен
је на смрт у Јерусалиму, а
потом обешен.
16. децембар
1934. Пуштен је у саобраћај
први београдски друмски мост
преко Саве, назван Земунски
мост краља Александра. Диг
нут је у ваздух у априлу 1941,
а на месту висећег моста,
подигнут је 1957. г. мост незва
нично назван Бранков мост.
2001. Први амерички брод од
1962. г. када су САД увеле
ембарго против Кубе, стигао је
у луку у Хавани, носећи око
500 тона смрзнуте хране.
17. децембар
1538. Папа Павле III искључио
је из римок атоличке цркве
енглеског краља Хенрија VIII,
који је претходно себе прогла
сио поглаваром англиканске
цркве.
1903. Браћа Вилбур и Орвил
Рајт извела су први успешан
лет авионом у историји вазду
хопловства.
1989. У Румунији су избиле
масовне демонстрације про
тив диктаторског режима
Николае Чаушескуа, у којима
је погинуло око 1.000 људи.
18. децембар
1865. Ратифик ацијом 13.
уставног амандмана у САД је
укинуто ропство.
1972. САД су у Вијетнамском
рату почеле масовно бомбар
довање главног града Ханоја,
које је трајало непрекидно 12
дана и ноћи.

12. DECEMBAR 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Не треба да
се
оптер ећ ујет е
нечијим коментари
ма и пропуштеном
приликом. Тренутни губитак
представља добар подстицај
да остварите своје намере и
да усвојите нову лекцију о
пословном понашању. Блиска
особа не дозвољава да кори
стите нове изговоре за одлага
ње заједничких планова.

ВАГА:
Обрат ит е
пажњу
на
нове
информације и при
хватите нечију идеју.
Пословни сусрет пролази
добро или у складу са вашим
проценама. Нови успех делује
као велики подстицај и на
ваше сараднике. Своје пози
тивне мисли и осећања усме
равате према вољеној особи.
Постоји јака емотивна спона.

БИК: Надахнути сте
креативним идејама
и
сарадн иц им а
предлажете корисно
решење. Стало вам је се ваше
идеје уклопе у заједничк а
мерила и интересе. На желите
да вам неко од сарадник а
изненада окрене леђа. Делује
те расположено за нове емо
тивне изазове а вољена особа
прихвата ваш подсећај.

ШКОРПИЈА: Улаже
те огромну енергију
у посао којим се
бавите,
али
не
можете да остварите све своје
циљеве. Неко други присваја
већи део резултата и игнорише
ваш утицај. Ипак, останите
доследни у својим намерама.
Обратите се блиским пријате
љима, важно је да се налазите
у позитивном окружењу.

БЛИЗ АНЦ И:
Не
треба да доводите у
питање наклоност
проверених сарад
ника, нарочито особе за коју
вас везују пословни и приватни
интереси. Свој успех можете
да афирмишете у различитим
ситуацијама, а свој шарм пред
блиском особом. Неко вам упу
ћује љубавну поруку.

СТРЕЛАЦ: Имате
лош предосећај у
процени пословних
прилик а и нових
догађаја. Сусрет или расправа
са једном особом постаје неиз
бежна као повод за оштар
пословни дијал ог. Уколик о
имате утисак да се неке ствари
дешавају мимо вашег знања
или да вољена особа користи
лажне изговоре не будите
брзоплети.

РАК: Имате добре
пословне идеје и
предлажете кори
сна решења, али
неко од сарадника не жели да
се повинује за вашим утица
јем. Осећате негативно распо
ложење у кругу сарадник а,
сачувајте присебност у сусрету
са особом која подрива ваш
пословни стат ус. Немојте
дозволити да вас неко емотив
но заварава.

ЈАРАЦ: Нечије речи
делују сувише про
вок ативно, али на
вама је да контроли
шете своја осећања. Важно је
да се дистанцирате у односу
на различите ситуације или
сараднике, који имају лош ути
цај на вашу психичку равноте
жу и концентрацију. Немојте
очекивати да се проблеми
решавају сами по себи.

ЛАВ: Нема потребе
да дајете исхитрене
изјаве у сусрету са
сарадницима наро
чито када вас неко наговара
да прекорачујете своја послов
на овлашћења. Препустите
другима да учествују у сумњи
вим пословним комбинација
ма. Обратите пажњу на здрав
ствену превентиву и бољу
негу.

ВОДОЛИЈА: Неко
критикује ваш начин
рада и покушава да
вас представи у
негативном светку пред сарад
ницима. Пажљиво анализирај
те своје сараднике и њихову
реакцију. Понек ад је тешко
утврдити праву истину и нечије
скривене намере. Избегавајте
еуфорично расположење.

ДЕВИЦА: Потребна
вам је црта храбро
сти у сусрету са
с а р а д н и ц и м а .
Дозволите себи одређену дозу
препотенције, са намером да
оставите позитиван утисак на
сараднике или на особу која
има битан утицај на ваше
пословно – финансијске инте
ресе. Искрено изразите своја
осећања пред вољеном осо
бом.

РИБЕ: Неспоразуми
који постоје у односу
са
сарадн иц им а
углавном се своде
на проблеме у избору послов
них циљева и приоритета. Сва
ко од сарадник а жели да
оствари што бољу позицију
која гарантује пословни пре
стиж или одређене повласти
це. У сусрету са вољеном осо
бом делујете превише избир
љиво.

Crkveni
kalendar
Среда, 12. децембар
(29. новембар)
Св. муч. Парамон и Филумен;
Св. Мардарије; еп. Америчко –
канадски
Четвртак, 13. децембар
(30. новембар)
Свети апостол Андреј Првозва
ни
Петак, 14. (1) децембар
Св. пророк Наум; Св. Филарет
Милостиви
Субота, 15. (2) децембар
Св. пророк Авакум; Св. цар
Урош; Преп. Јоаникије Девички
Недеља, 16. (3) децембар
Свети пророк Софоније; Препо
добни Јован Ћутљиви
Понедељак, 17. (4) децембар
Света великомученица Варва
ра; Преп. Јован Дамаскин
Уторак, 18. (5) децембар
Преподобни Сава Освећени;
Свети Нектарије Битољски

Чоколадна
мус торта
Састојци: За бисквит: 50 грама
брашна, 8 јаја, 80 грама шећера,
200 милилитара млека, 50 грама
какаа. За крем: 6 жуманаца, 50

грама шећера, 300 грама тамне
чоколаде, 300 грама млечне чоко
ладе, 3 децилитара млека, 0,5
литара слатке павлаке.
Припрема: Помешати састојке
за бисквит, испећи га и преполо
вити да добијете две коре.
Жуманца кувати са млеком и
додати чоколаду. У охлађену сме
су додати и умућену слатку
павлаку. На тањир ставити поло
вину бисквита, па преко њега
полов ин а крем а, поклоп ит и
бисквитом, па преко распоредити
другу половину крема. Оставити
да се охлади па украсити по
жељи.

• Ви тражите од мене да
једете?! Ја сам преми
јер, нисам конобар!
• Ко лаже тај и краде, и
не бих више о политици.
• Укините правила игре!
Спутавају креативност.

