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Вођење пословних књига за:
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PO PRESUDI PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA
OP[TINA IN\IJA MORA DA PLATI 1,3 MILIONA EVRA
ZA SPORTSKU HALU KOJA I DAQE NE RADI
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272

Детаљ са отварања

ПРЕКО 24 ХИЉАДЕ КУПАЧА НА МИТРОВАЧКОМ БАЗЕНУ

Место за спорт и релаксацију

П

ре
нешто
више
од годину дана, 7.
новембра 2017. годи
не, у Сремској Митровици
је отворен најмодернији
и енергетски најеф
 ика
снији затворени базен у
Србији. Изградња базена
трајала је годину и осам
месеци, а укупно је уло
жено два милиона евра,
већином из буџета Града
Сремска Митровица. Зва
ничном отварању базена,
уз градоначелника Вла
димира Санадера, прису
ствовали су и министри у
Влади Републике Србије,
министар пољопривреде,
шумарства и водопривре
де Бранислав Недимовић,
министар трговине и тури
зма Расим Љајић, мини
стар омладине и спорта
Вања Удовичић.  
Прва година рада Град
ског базена у Сремској
Митровици била је више
него успешна, а купачи
су задовољни. Протекле
2018. године, на Градском
базену било је 24.300 купа
ча, без клубова и плива
ча такмичара који трени
рају, док приход износи
5.700.000 динара.
– Задовољни смо постиг

Васиљ Шево

нутим, јер од самог почет
ка рада није било ника
квих проблема приликом
одржавања објекта. Нисмо
имали никаквих кварова
ни у машинској сали, где
је смештена базенска тех
ника и термо - техничке
инсталације. Уз помоћ ЈКП
Водовод и ЈКП Топлифи
кација сервисирано је све
како треба. У овој години
смо коначно прешли на
термалну бунарску воду
коју имамо непосредно уз

спортски центар и Градски
базен и то се показало као
велики плус у енергетском
смислу. Трошимо мање
струје, мање хемијских
третмана је потребно, јер
бунарска вода је изузет
на. Све анализе показују
да је квалитетом на нивоу
воде из водовода. У плану
су две сауне, једна од 60
степени за жене, друга од
90 степени за мушкарце,
три тепидаријума за релак
сацију. Подигли смо тем

пературу воде, у великом
базену износи 28 степени,
не постоји ни у Србији ни у
Европи тако топао пливач
ки базен. У малом, хидро
масажном са ђакузијем, је
33 степена. Увели смо два
додатна чишћења, не ште
димо на одржавању хиги
јене, каже директор ПСЦ
„Пинки“, Васиљ Шево.
Занимљива је чињеница
да је највише купача било
у августу, с обзиром на
то да је то ударни месец
током купалишне сезоне
на Сави. Најдражом акци
јом Шево сматра обуку
непливача ученика трећих
разреда из сеоских школа,
која је бесплатна уз обез
беђен превоз.
– Кад заокружимо јед
ну годину могу да кажем
да је била веома послов
на, озбиљна, надам се да
ћемо у наредним годинама
бити успешнији, са већим
бројем купача, а све замер
ке и сугестије прихватамо.
Стога позивам све људе да
дођу и увере се у неисти
нитост појединих тврдњи,
да нам прокишњава кров,
не раде рефлектори, или
да се урушава зид базена,
каже Шево. 
Т. С.

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Екстра, кул, предобро ...
Додељена је још једна
НИН-ова награда.
У најширој конкуренцији
је било 200 романа, што
значи да Срби воле да
пишу на српском језику,
што уопште није лоше.
Нешто мање воле на
српском језику да
читају, али мој основни
страх је да ће за коју
деценију на српском
језику заборавити
да говоре

Ш

та је темељ националног иден
титета? Разни су одговори на
ово питање, а током протекле
године М новине су објавиле серију
текстова на ту тему. Религија, мит или
језик? Већина ће се сложити да је то
ипак религија, јер фактички нема при
падности српском националном корпу
су, без припадности православној
вери. И ту је ствар поприлично јасна,
уколико се ради о религиозним људи
ма. Додуше има и оних других, нере
лигиозних, мада нико о својој нерели
гиозности неће ударати на сва звона,
то једноставно није у моди. Бити атеи
ста, мислим. Као што до пре тридесе
так година није било у моди бити вер
ник. Мода се мења, а мења се и језик.
Али, кад је реч о моди, она увек некако
иде у круг, стилови се с времена на
време рециклирају и поново се носи
оно што се некад носило. Међутим,
кад је језик у питању, ту нема кретања
у круг, језик нам неповратно пропада,

јер о њему нико не води рачуна. Срп
ски језик, на жалост, страдава под уда
ром незнања, небриге и, мој је утисак,
некакве ужасне јефитиноће и багате
лисања културе, као нечег мање
важног, у ствари, неважног.
Питање је ко је ту највише заказао,
а одговор може бити само један држава, јер држава има највећу моћ,
па самим тим и највећу одговорност.
Наравно, рећи ће неко, а медији? Шта
је са њима? Па са њима је свашта,
зависи шта подразумевате под меди
јима. Али, свакако да имају највећи
утицај у јавном простору. Поред њих
су и тзв. друштвене мреже и у садеј
ству са неодговорним медијима и
државом, ударају темеље опште про
пасти српског језика.
Како данас ствари стоје, за једно 50
година Срби неће говорити, него мука
ти уз употребу једно двадесетак речи,
међу којим су екстра, кул, блам, издо
минирати, предобро ... Да не споми

њем речи и синтагме директно преу
зете из енглеског језика. То ће бити
довољно да се међу собом споразу
мевају и пишу по тзв. друштвеним
мрежама. И шта ћеш лепше.
Биће ту и религије и мита, јер се и
мит и религија у данашње време држе
много боље од језика. Тако да уопште
не сумњам да ће све то опстати, али
правог књижевног српског, Вуковог
језика ускоро неће бити. А хоће ли
онда бити Срба?
е знам, мада волела бих да пот
пуно грешим и да уопште није
црно као што се мени чини. Ево,
додељена је још једна НИН-ова награ
да. У најширој конкуренцији је било
200 романа, што значи да Срби воле
да пишу на српском језику, што уоп
ште није лоше. Нешто мање воле на
српском језику да читају, али мој
основни страх је да ће за коју децени
ју на српском језику заборавити да
говоре.

Н
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Спорн
 а спортска хала у Инђији

ПО ПРЕСУДИ ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ОПШТИНА ИНЂИЈА МОРА ДА
ПЛАТИ 1,3 МИЛИОНА ЕВРА ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ КОЈА И ДАЉЕ НЕ РАДИ

Да ли ће дуг бивше власти
блокирати општину?
Један од проблема
представља вода, која
је пробила корито
дворане, али и
актуелни прописи
због којих објекат
не може да добије
употребну дозволу,
јер не испуњава
критеријуме. Такође,
кров хале
прокишњава, а у
унутрашњем делу
нису урађени
електромашински
радови

O

пштина Инђија, у обавези је да
у року од осам дана плати
1.358.433,15 евра, колико је
одређено другостепеном пресудом
Привредног апелацион
 ог суда у Бео
граду због, како се наводи на званич
ном сајту те локалне самоуправе,
низа грешака направљених у току
реализације пројекта изградње нове
спортске хале. И не само то, укинута
је првостепена пресуда, у којој Општи
на Инђија није обавезна да компанији
Монтера, извођачу радова, плати
износ од 29.511.096,54 динара, што
практично значи и да је овај износ
потенцијални дуг, који ће општина
морати да плати, ако суд у наставку
суђења донесе такву пресуду.
Како се даље наводи на сајту, с
обзиром на то да је рок за плаћања
12. јануар, Општини Инђији прети
озбиљна финансијска криза због
потенцијалне блокаде рачуна. То зна
чи да престаје са нормалним функци
онисањем целокупан систем општи
не: од редовних активности јавних
предузећа до набавке лекова и потро
шног материјала за Дом здравља,
функционисање предшколске устано
ве, социјалних давања, зарада... Иако

ће правни тим Општине Инђија уло
жити ревизију Врховном касационом
суду, извршење обавезе се не одла
же. У наредних неколико дана, руко
водство Општине Инђија покушаће
да пронађе компромисно решење са
представницима компаније Монтера
која је добила спор, односно, њихо
вим стечајним управником с обзиром
на то, да је поменута компанија у сте
чају.
Цео пројекат изградње нове Спорт
ске хале прати низ афера и нелогич
ности, од саме локације и огромних
инвестиција за промену тока канала,
водоводне мреже и зоо-врта, до самог
начина извођења радова и десетина
разних анекса уговора.
Иначе, тужба против ЈП Дирекција
за изградњу општине Инђија, покре
нула је још 2013. године Рајфазен
банка, да би се тужбеном захтеву
2016. године придружила и компанија
Монтера која је била извођач радова.
До данас је, подсећају надлежни,
уложено 11 милиона евра у нову
спортску халу која није завршена, а
према проценама стручњака, неоп
ходно је још два милиона евра.
Један од проблема представља
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На сајту Општине
се наводи, да је ово
само један део
замршеног
Гордијевог чвора и
зато сваки грађанин
општине Инђија, са
правом може да пита
бивши режим,
оличен у лику Горана
Јешића и Петра
Филиповића, да ли
је уопште постојала
контрола радова,
ко ће сносити
одговорност за
бачени новац
пореских обвезника
и да ли ће и даље
имати смелости, да
у јавности излазе
са похвалама, како
су они отворили
спортску халу?
вода, која је пробила корито дворане,
али и актуелни прописи због којих
објекат не може да добије употребну
дозволу, јер не испуњава критеријуме
(Закон о противпожарној заштити).
Такође, кров хале прокишњава, а у
унутрашњем делу нису урађени елек
тромашински радови.
У саопштењу, које је објављено на
званичном сајту Општине Инђија, још
се наводи да се за 11 милиона евра
могло асфалтирати преко 130 кило
метара неасфалтираних улица, изгра
дити вртић, нова пијаца, нови градски
трг, балон сале у свим насељеним
местима, или потпуно инфраструк
турно и естетски уредити свако сео
ско насеље.
Такође, на сајту се наводи, да је ово
само један део замршеног Гордијевог
чвора и зато сваки грађанин општине
Инђија, са правом може да пита бив
ши режим, оличен у лику Горана
Јешића и Петра Филиповића, да ли је
уопште постојала контрола радова,
ко ће сносити одговорност за бачени
новац пореских обвезника и да ли ће
и даље имати смелости, да у јавности
излазе са похвалама, како су они
отворили спортску халу?
У наредним данима очекује се и
званично обраћање председник а
општине Инђија Владимира Гака, на
поменуту тему.
М.Ђ.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На пролеће почиње
реализација пројеката

И

з Одељења за инфраструк
туру и јавне набавке општи
не Инђија истичу, да је вели
ки број пројектне документације и
јавних набавки завршен, што ће у
текућој години омогућити реализа
цију низа пројеката на територији
општине Инђија. Како је потврдио
начелник поменутог одељења, Дра
ган Иброчић, на последњем састан
ку Система 48, у петак 11. јануара,
завршени су пројектовање и струч
ни надзор за пројекат Појачано одр
жавање Голубиначке улице у Инђи
ји.
- У току је израда плана превен
тивних мера, те ће ускоро бити
завршене све активности које
претходе почетку самих радова на
терену, који се очекују на пролеће рекао је Иброчић.
- У завршној фази је и пројекто
вање градске пијаце. Завршене су
и две јавне набавке, које претходе
реконструкцији пута од Виле Стан
ковић до Дунава. Прва јавна набав
ка се односила на пројектовање
и пројекат је испоручен локалној
самоуправи. Сада је актуелна фаза
која се односи на исходовање неоп
ходних дозвола како би се кренуло
и са радовима на терену, додао је
Иброчић.
Он је навео, да је завршен и
поступак јавне набавке за проје
кат асфалтирања више од 70 неас
фалтираних улица на територији
целе општине Инђија. Изабран је
извођач радова, иако је дошло до
поскупљења одређених парамета
ра и, како каже начелник Одељења
за инфраструктуру и јавне набавке,

очекују да се активности наставе на
пролеће.
- Окончан је поступак јавне набав
ке за изграду пешачке стазе од
зоо-врта до некадашње Браздине
пумпе. Имали смо два понуђача и
од тога смо изабрали повољнијег. У
наредном периоду следи потписива
ње уговора и одређивање стручног
надзора - каже Иброчић, и додаје,
да је у току израда пројектне доку
ментације ради техничког регулиса
ња саобраћаја, што је законска оба
веза сваке локалне управе.
- Преко Савета за безбедност сао
браћаја, извршићемо доношење
наведеног пројекта како би, првен
ствено, олакшали ЈП Инђија пут, као
управљачу пута, постављање и одр
жавање саобраћајне сигнализације.
Такође, очекују нас ускоро и радови
на реконструкцији и адаптацији про
сторија вртића у Љукову, где смо
исходовали локацијске услове, те
следи у наредном периоду потписи
вање уговора са Фондацијом Новак
Ђоковић о преносу средстава - каже
начелник.
У наредном периоду биће поста
вљени лед-дисплеји у зонама чети
ри основне школе на територији
инђијске општине.
- За то је окончана јавна набавка
још крајем прошле године, и у овој
фази ћемо четири зоне школа опре
мити са лед-дисплејима и радари
ма, а план је да током 2019. године,
преко Савета за безбедност сао
браћаја, набавимо још четири леддисплеја, како бисмо опремили све
основне школе овом технологијом
- завршава Иброчић. 
М. Ђ.

Најбољим студентима
веће стипендије
Општина Инђија и ове године
повећала је износ студентских сти
пендија. Најбољи студенти општи
не Инђија, примаће од ове године
знатно увећану стипендију, која ће
износити 15.000 динара месечно. У
односу на прошлу годину, увећана је
за 3.000 динара и сада спада у ред
једне од највећих у региону.
Како су истакли представници
локалне самоуп
 раве, знање и труд
младих људи, који постижу одлич
не резултате у стицању академских
вештина, препознати су као кључ

ни фактор у даљем развоју општи
не Инђија. Због тога, подизањем
износа стипендије, жеља је, да се
додатно мотивишу младе образова
не особе, да наставе у том смеру и
да, након завршетка студија, оста
ну у свом месту и дају пун допри
нос друштвеној заједници, у којој
су одрасли. Они су подсетили и да
су студентске стипендије, приликом
промене власти 2016. године, изно
силе свега 7.500 динара, а да су
дупло увећане у року од непуне три
године.
М. Ђ.
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ПРВА БЕБА У СРЕМУ У НОВОЈ ГОДИНИ

Срећа у породици Мишић
Ф
илип Мишић је прва
беба рођена у Руми,
али и Срему у новој,
2019. години.
Филип је рођен у 12 сати
и 15 минута у породилишту
Опште болнице у Сремској
Митровици, тежак је 3.870
грама и има 56 центимета
ра. Добио је чисту десетку
и сада, поред својих роди
теља Мирјане и Дејана, и
сестре Лене, лепо напреду
је у својој породичној кући у
Руми.
Породицу Мишић је 9.
јануара обишао председник
општине Слађан Манчић са
сарадницима и донео поро
дици и Филипу лепе покло
не, беби- колица, 50.000
динара и новогодишњи
пакет за Лену.
Он је том приликом иста
као, да је породици Мишић
најлепши поклон за нового
дишње и божићне празнике
мали Филип, а да је локална
самоуправа ту, да помогне
свим младим људима који
желе да оснују породице.
– Добро нам је кренула
ова година! Наша политика
је да деце буде што више,
а ја сам се нашалио да су
нам Филип и његова мама
помогли да још у неким
стварима будемо први. Он
је прва беба у Срему, па смо
тако и ту корак испред свих.
Честитам породици! То су
млади, запослени људи који
су проширили своју породи
цу. Желим им још деце, и
не само њима. Имате кућу,
посао, а деце никад није

Породица Мишић са председником Манчићем

пуно. Наше је да тој деци и
родитељима омогућимо да
пристојно живе – истакао је
председник Манчић.
Он је додао да су и у овој
години задржана сва дава
ња, тако да и Лена, која има
четири године, може бес
платно ићи у вртић.
– За то време родите
љи могу да се баве својим
послом. Нама је у интересу,
да се наша општина разви
ја и да нас сваке године има
више, а ово је прави пример.
Ми, својим доласком код
породице Мишић, желимо да
покажемо да знамо да цени
мо то што се деца рађају.
Желим, да вам деца одра

стају у здрављу, слози и бла
гостању и да их буде још –
поручио је Мирјани и Дејану
први човек румске општине.
Мајка Мирјана је рекла, да
је порођај протекао добро и
да се тако и осећа, само им
је мало чудно то повећано
интересовање за њих и прву
сремску бебу.
– Код нас није дуго у поро
дици било мушке деце, то
је наследник. Дошао је у
правом тренутку, а имамо
времена, видећемо да ли
ће бити још деце, ја немам
ништа против. Захваљујем
румској општини на овим
лепим поклонима – рекао је
тата Дејан.

Треба истаћи да румска
општина води активну поли
тику подршке породицама
и повећању броја рођене
деце. Поред отварања вели
ког броја фабрика, у који
ма млади људи могу да се
запосле и тако имају могућ
ност да оснују брачну зајед
ницу и породицу, у Руми се
исплаћује и новчана помоћ
незапосленим породиља
ма, трећу годину заредом
финансира се вантелесна
оплодња, а од прошле годи
не, вртић је бесплатан за
сву децу. Такође, за свако
прворођено дете локал
на самоуправа издваја по
30.000 динара.
С. Џ .

КОНКУРСИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Обезбеђено око 50 милиона динара

У

румској општини су у току или су
приведени крају конкурси за доде
лу буџетских средстава за про
граме и пројекте из области културе,
спорта као и за редовне активности и
програме удружења. За ове намене, а
ако се урачунају и средства за плаћање
закупа за тренинге спортских клубова,
обезбеђено је укупно око 50 милиона
динара.
Конкурс за пројекте у култури је
отворен до 28. јануара, а односи се на
област књижевности, музике, ликовне
и примењене уметности, позоришта,
филмске уметности, културних мани

фестација… Право учешћа имају уста
нове културе чији оснивач није румска
општина, удружења и организације у
култури, али и појединци и самостал
ни уметници. Један од услова је да та
удружења или установе морају постоја
ти бар две године.
Када је реч о конкурсу намењеном за
редовне активности и програме удру
жења, рок за подношење пријава је 18.
јануар. Средства се додељују за актив
ности у области људских права и развој
цивилног друштва, социјално - хума
нитарне активности, екологије, култур
не баштине, омладинског активизма и

аматеризма, за заштиту бораца и пен
зионерска удружења.
Јавни позив за средства у области
спорта је затворен 12. јануара и тиче
се средстава која се дају за редовне
активности у области спорта, програ
ме за унапређење дечјег, омладинског
и женског спорта, учешће на спортским
манифестацијама и њихово организова
ње, за набавку опреме – поменули смо
само део активности. На овај конкурс су
могле да се јаве све спортске организа
ције регистроване као удружења у скла
ду са Законом о спорту, спортски савези
и друштва и установе за спорт.
С. Џ.

M NOVINE

16. JANUAR 2019.

7

ГРАДСКИ ТРГ

Дочек за Српску нову годину

П

о шести пут, Румљани
су Српску нову годину
дочекали на Градском
тргу, уз концерт певача мла
ђе гарде, Милана Динчића
Динче и Тамаре Милутино
вић.
Концерт, који је почео у
21 сат, организовала је рум
ска општина у сарадњи са
Културним центром „Брана
Црнчевић“.
Свештеници Православне
црквене општине у поноћ су
служили молебан, а потом
је приређен и традицио
нални ватромет, да би број
на публика у православну
нову годину, ушла у друштву
са Тамаром. Концерт ових
младих певача, учесника
Звезда Гранда, је трајао сат
после поноћи. Својим насту
пом су учинили, да публи
ка у добром расположењу
дочека и Српску нову годи
ну.
Ове године су се орга
низатори потрудили, да се
појачаним мерама спрече
евентуалне непријатности,
које су могле настати од
прекомерне употребе пиро
техничких средстава.
На конференцији за нови
наре, која је у Градској кући

Тамара загрејала румску публику

уприличена пре новогоди
шњег концерта, председник
општине Слађан Манчић
је истакао, између осталог,
да је одлука за ове младе
певаче као госте на дочеку
и то што су за кратко време
стекли велику популарност,
поготово код младих.
– О томе сведочи и пода

так да Тамарина песма има
више од 24 милион
 а прегле
да на јутјубу. Ове године смо
се одлучили за наступ мла
дих певача, пуних енергије и
надам се да ће публика ужи
вати – рекао је Манчић.
Он је додао, да се локал
на самоуправа труди да се
очува наша традиција, да

ПОЉОПРИВРЕДА

Време погодује пшеници

С

нег, који је тренутно на пољима је
добро дошао, јер представља зашти
ту пшенице од ниских температура, а
топљењем ће се повећати залихе влаге у
земљишту.
– То ће погодовати пшеници, али и про
лећним културама. Пшеница се налази у
различитим фазама развоја, од фазе једног
до два листа, па до фазе пуног бокорења.
Ницање је на значајним површинама било
касно, слабо и неуједначено, због недо
статка падавина након сетве. После топље
ња снега и пораста температуре, имаћемо
јаснију слику о густини усева – каже за наше
новине, стручни сарадник у Пољопривред
ној стручној служби Рума, Горан Дробњак.
Код усева који су касно никли, не могу се
очекивати високи приноси, јер ће се код њих
испољити ефекат, који се јавља при сетви
ван оптималног рока. На ређим усевима се,
у наставку вегетације може очекивати и про
блем са јачим развојем корова.
– Ових дана ће се кренути са вађењем
узорака земљишта на садржај азота, што
је основа за правилно одређивање количи

Горан Дробњак

не ђубрива за прихрањивање. Препорука
пољопривредницима је да изврше ову ана
лизу, јер се на тај начин могу постићи добри
приноси, смањити трошкови и заштитити
животна средина – саветује пољопривред
нике Горан Дробњак.
С. Џ.

се негује културно-исто
ријско и духовно наслеђе,
нешто одакле смо као народ
потекли, што су наши преци
неговали. Зато се на Град
ском тргу обележава дочек
Српске нове године, у којем
важан део има и свештен
ство Српске православне
цркве. 
С. Џ.

Општинске
стипендије
Ове године, 100 најбољих
студената од прве до мастер
студија, примаће десет месе
ци општинске стипендије које
износе 8.400 динара месечно.
Листа је објављена 10.
јануара, а на њу постоји
могућност жалбе у наредних
15 дана.
У том броју, 32 стипендије
су додељене студентима
прве године студија, 59 је сти
пендија за студенте од друге
до последње године студија,
а девет је намењено студен
тима на мастер студијама.
За ових 100 стипендија
конкурисало је 186 академа
ца, али неки нису испуњавали
услове, неке пријаве су биле
неблаговремене, а неки су, у
међувремену, добили репу
бличке стипендије или креди
те.
После коначне листе са
сваким стипендистом ће бити
потписани уговори о стипен
дирању.
С. Џ.
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Мр ЖЕЉКО ТРБОВИЋ У ПОСЕТИ ТЕХНОГАМИ

Потенцијал у Шимановцима

Председник Општине Пећинци мр Жељко Трбовић у посети компанији Техногама

П

рошле године у шима
новачкој радној зони
своје седиште стаци
онирала је и фирма Техно
гама, која се бави продајом,
сервисирањем и одржава
њем компресора, опреме за
сушење и филтрацију ком
примованог ваздуха, гене
ратора азота и кисеоника,

као и чилера за процесно
хлађење у индустрији.
Компанију
Техногама
обишао је 11. јануара пред
седник општине Пећинци
мр Жељко Трбовић, а са
радом и плановима компа
није упознао га је директор
Предраг Јанев. Према њего
вим речима, потенцијал који

су видели у Шимановцима
вишеструко им се исплатио.
– У јуну прошле године
своје седиште смо преба
цили у општину Пећинци
и презадовољни смо оним
што смо добили. Дошли смо
у средину која нам је пру
жила адекватну електричну
енергију, земљиште које је

грађевинско и на којем је
комплетна инфраструктура
од гаса до оптичког кабла.
Такође, веома смо пријатно
изненађени брзином којом
смо завршили пререгистра
цију у Општини. Веома нам
је драго због тога, јер овде
је сада наш дом и ми овде
желимо даље да се разви

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛПА

Централизација података
о јавним приходима

И

нформације о порезу
на имовину и другим
изворним јавним при
ходима су, од 1. јануара,
доступне он-лајн грађани
ма и привреди, путем пор
тала Јединственог инфор
мационог система локалне
пореске администрације
https://lpa.gov.rs.
Централизацијом подата
ка 145 локалних пореских
администрација, међу који
ма и Локалне пореске
администрације општине
Пећинци, портал Једин
ствен ог информ ац ио н ог
система ЛПА пружа грађа
нима и привреди могућност
увида у стање пореског

дуга по свим рачунима
локалних јавних прихода и
електронског подношења
пријава имовине физичких
и правних лица.
За приступ наведеном
порталу потребна је одгова
рајућа пријава на систем и
она је омогућена на два
начина: коришћењем кори
сничког налога или кори
шћењем квалифик ованог
електронског сертификата.
Електронско подношење
пријава омогућено је само
коришћењем квалификова
ног електронског сертифи
ката.
Грађани који желе да про
вере стање на рачунима

локалних јавних прихода
путем интернета, потребно
је да претходно отворе
кориснички налог.
За отварање корисничког
налога грађани пећиначке
општине могу да предају
захтев у Одељењу за буџет
и финансије и утврђивање
и наплату јавних прихода
Општинске управе општине
Пећинци на шалтеру у
Општинском услужном цен
тру или у канцеларијама 24,
28 и 29 у згради Општине
Пећинци.
Након добијања потврде
о отвореном налогу са
лозинком могу приступити
преглед у стања прек о

интернета путем линк а
https://lpa.gov.rs .
Корис ничк и
налог
и
лозинк у за коришћење
он-лајн упита стања обве
зник, или лице које он овла
сти, преузима искључиво
непосредно у Одељењу за
буџет и финансије и утвр
ђивање и наплату јавних
прихода. Овлашћење за
физичко лице мора да ове
ри јавни бележник, а овла
шћење за правно лице
мора да потпише одговорно
лице фирме.
Обвезник који је добио
кориснички налог и лозин
ку, у апликацији може сам
да промени лозинку. Ако

M NOVINE

16. JANUAR 2019.

јамо. Поред добре сарадње
са локалном самоуправом,
остварили смо јако добру
сарадњу и са Средњом тех
ничком школом у Пећинци
ма. Ми желимо да омогући
мо, у свом домену и према
нашим могућностима, уче
ницима боље услове за
школовање. С обзиром на
то, да је у питању машин
ска школа, врло радо смо
примили једног ученика на
праксу, а и донирали смо
једну праву компресорску
станицу, како би ђаци могли
да пробају, тестирају и раде
у њој. Ми смо пре свега
патриоте и поносимо се
тиме да је наша фирма 100
посто српска фирма и циљ
нам је да једног дана има
мо свој производ на којем ће
писати Произведено у Срби
ји и то ћирилицом – изјавио
је Јанев.
Председник Жељко Трбо
вић је током обиласка, тако
ђе, истакао значај компаније
каква је Техногама, за нашу
општину. Како је рекао, од
великог значаја је њихов
циљ да инвестирају даље у
нашу општину, али и став да
су Шимановци сада њихов
дом.
– Са оваквим ставом, ова
ко младим, амбициозним и
пре свега, људима који воле
своју земљу, наша привре
да има велики потенцијал.
Такође, веома ми је драго
да се Техногама прикључи
ла многобројним компанија

ма из Шимановаца које сво
јим друштвено-одговорним
понашањем помажу локал
ну заједницу – рекао је први
човек пећиначке општине.
На око један хектар повр
шине налази се 1.000 ква
драта савремено опре
мљеног објекта, који чине
канцеларијски и изложбени
простор, тренинг центар,
сервисни центар, простор за
тестирање опреме и мага
цински простор. Компанија
Техногама тренутно запо
шљава 18 радника, а у пла
ну је проширење, јер како
каже директор Јанев имају
потенцијала, знања, идеја и
потреба.
Током разговора са пред
седником Трбовићем и оби
ласка компаније, Предраг
Јанев истакао је и значај
сталне едукације и размене
знања, јер како каже зајед
нички је циљ напредовање и
усавршавање.
– Јако нам је важно да
се константно едукујемо,
тако да веома често посе
ћујемо разне едукације код
наших партнера произвођа
ча опреме, а затим то знање
преносимо путем семинара
на наше партнере, односно
дистрибутере у Србији. На
тај начин им пружамо зна
ње и техничку подршку, како
би могли радити локално
– изјавио је Јанев и додао
да се компанија веома успе
шно последњих година раз
вија и у региону.

Конкурс за удружења
Општина Пећинци рас
писала је конкурс за доде
лу средстава из општин
ског буџета, која су наме
њена за активности и про
граме удружења са тери
торије пећиначке општине
у 2019. години. Средства
по овом конкурсу ће се
додељивати за програме
удружења у складу са
Правилником о начину и
поступку доделе средста
ва за програме удружења
везано за одређене обла
сти.
Прог рам и
удруж ењ а

морају бити реализовани
на територији општине
Пећинци, а трошкови
морају бити оправдани,
стварни, и у непосредној
вези са циљевима удру
жења. Конкурс је отворен
до утрошка средстава
опредељених Одлуком о
буџету општине Пећинци
за 2019. годину.
Текст конкурса и обра
зац пријаве могу се преу
зети на званичној интер
нет страници Општине
Пећинци у одељку конкур
си.

обвезник заборави или
изгуби лозинку коју је добио
или сам одредио променом
лозинке, мора доћи лично
(или послати овлашћено
лице) у Одељење за буџет
и финансије и утврђивање

и наплату јавних прихода
како би му била издата
нова лозинка. Том прили
ком обвезник или овлашће
но лице мора попунити зах
тев за доделу нове лозин
ке.
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ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ У ШИДУ

Ватромет у поноћ

О

пштина Шид и Култур
но-образовни центар,
организовали су 13.
јануара дочек нове године
по јулијанском календару. И
поред релативно ниске тем
пературе, окупио се значајан
број Шиђана, како би дочека
ли Нову годину. Окупљенима
се обратио директор Култур
но-образовног центра Шид
Срђан Малешевић, поже
левши добру забаву и много
успеха у наредном периоду.

За добру забаву био је заду
жен оркестар Најбољи срем
ски тамбураши. Организато
ри су се побринули и за топле
напитке као што су чај, кувана
ракија и кувано вино. За крај,
стигле су вруће крофне.
У поноћ, небо изнад Шида
било је обасјано великим
ватрометом.
Све у свему, добар провод
за оне који су се у недељно
вече нашли на Тргу културе у
Шиду.
Д. Попов

ШИД

Средства за спорт

С

ваки крај календарске
године је уједно и поче
так нечег новог. Тако
и за спортисте. Општинско
веће у Шиду је на седници
последњег дана прошле годи
не донело Решење о додели
средстава за спортске клубо
ве у општини.
Из општинског буџета за
наредну годину, спортским
радницима
је
намењено
21.295.000 динара. Генерал
ни секретар Спортског савеза
општине Шид Бранко Новако
вић каже:
– Средства која су добили
спортски клубови и спортска
удружења формирана су на
основу утврђеног Правилни
ка, а односе се на путне тро
шкове, котизацију за такмиче
ње, дневнице службених лица

(судије, делегати), лекарске
прегледе, одржавање спорт
ских терена. Сви клубови који
су чланови Спортског савеза
су добили одређена средства.
Чак и нека рекреативна удру
жења. Спортски савез, са дру
ге стране обезбеђује после
такмичења, пехаре, захвал
нице и слично. Највише новца
је издвојено за ФК Раднички,
у износу од 4.450.000 дина
ра. Сматра се да је клуб од
изузетне важности за нашу
општину – изјавио је Новако
вић.
Уговори са клубовима ће
бити потписани крајем јануара
или почетком фебруара. Укуп
но 43 клуба ће добити новча
на средства, која ће им омогу
ћити да и ове године наставе
рад. 
Д. Попов
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ“ ШИД

Предавање о Светом Сави

С

рпска
православ
на парохија Батров
ци, организовала је у
петак, 11. јануара предава
ње о осам векова самостал
ности Српске православне
цркве. Предавање је одржа
но у сали Народне библио
теке „Симеон Пишчевић“, а
предавач је био доцент др
Борис Стојковски са катедре
за историју Филозофског
факултета у Новом Саду.
– Ово је једно од првих
предавања у 2019. години,
а које је везано за овај зна
чајан јубилеј целог српског
народа. Мој циљ је да се
прикаже епоха и конкретне
историјске личности, про
цеси и догађаји. И наравно,
шта та аутокефалност зна
чи до дана данашњег. Са
више страна сам обрадио
живот Светог Саве, његов
значај не само у православ
ном свету, већ и његов култ
у католичком свету. Крећемо
од Савиног рођења, поре
кла, епохе у којој је живео,
до ширења његовог култа у
савременом периоду. Ауто
кефалност значи да неко
има своју главу, дакле да
сте независни. То је било
признање не само цркве
ној независности, јер ми
треба да разумемо да је то
моменат када српска држа
ва добија своју, после круне
1217. године, другу кључну
потврду, а то је самостална

Борис Фајфрић и Борис Стојковски

црква, где је Сава и сваки
његов наследник, имао пра
во да рукоположи епископе
и да, заправо, цркву уреде
домаћи људи, не поставље
них са стране. Наравно, у
симфонији са државом, јер
архиепископ крунише кра
ља. Српска држава је у том
тренутку у равни са свим
другим тадашњим земља
ма, које су у рангу краљеви
не. Од суседних држава то је
Угарска, затим, Француска,
Чешка, Пољска. Све оне
земље, које имају краљев
ске титуле, јер је у средњем
веку хијерархија јако важна.
Добијање аутокефалности
Србију позиционира у тој

хијерархији
средњовеков
них држава на чијем је врху
византијски цар. То је време
када је уређена и прва срп
ска болница, српски језик и
књижевност добијају свој
замах. Та независност је
значила културну посебност
народа. Битно је да је Све
ти Сава уграђен у темељ
будућности. Свети Сава је
архиепископ, просветитељ и
та свест се уграђује у свест
свих нас. Свети Сава је и
школска слава, носилац је
српске духовности и не само
српске. Његов култ је прису
тан и код Руса, Грка, Румуна.
Историја је врло жива она се
мења, па је током ових осам

векова било промена у сми
слу мењања граница, устрој
ства – рекао је Борис Стој
ковски.
Јереј Борис Фајфрић,
парох храма Светих апосто
ла Петра и Павла у Батров
цима, је рекао да је ово
почетак прославе овог јуби
леја и да Шид буде један од
градова у коме ће се просла
вити овај велики догађај.
Изузетно предавање у
коме су малобројни Шиђа
ни могли да уживају је само
почетак обележавања вели
ког јубилеја осам векова
самосталности Српске пра
вославне цркве.
Д. Попов

ИНЂИЈА

Велика посећеност клизалишта

Н

а првом састанку Систе
ма 48 у овој години било
је речи, између осталог,
о првим ефектима рада клиза
лишта у центру Инђије. Како је
истакао Илија Трбовић, директор
Установе Спортски центар, за
свега 19 дана рада клизалиште
је посетило преко 5.500 клизача.
- Упоредили смо број клизача
у претходне три године, и сваке
године је већи број у односу на
претходну. Према нашим про
ценама, до краја сезоне, услу
ге клизалишта користиће око
10 хиљада посетилаца - истиче
Трбовић и додаје:
- То је много више него прошле
и претпрошле године. Могу рећи
већ сада да је клизалиште у пот

пуности оправдало наша очеки
вања, закључио је Трбовић.
Са почетком новог полуго
дишта, у инђијским и сеоским
основним школама, кренуће и
школа клизања за сву децу.
- Предвидели смо да се часови
одржавају на клизалишту сваког
радног дана од 10 до 12 часо
ва, а акценат ће бити на сеоској
деци. За њих ће бити направљен
одговарајући програм, којим смо
предвидели и организовани ауто
буски превоз - рекао је дирек
тор Установе Спортски центар,
додајући да, уколико временске
прилике дозволе, уместо до 1.
фебруара, сезона клизања биће
продужена до 15. фебруара.
М.Ђ.

Преко 5.500 клизача за 19 дана рада
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ШИД: СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Избори у месним заједницама

О

пштинско
веће
у
Шиду одржало је сед
ницу у понедељак,
14. јануара на којој су члано
ви, између осталог распра
вљали, а потом и усвојили
одлуку о месним заједница
ма на територији Општине
Шид и решење о именовању
другостепене комисије за
спровођење избора за чла
нове савета месних зајед
ница.
На
конференцији
за
медије, заменик начелника
Општинске управе Ромко
Папуга је подсетио, да је на
последњој седници Скуп
штине општине донет Ста
тут, који је урађен у складу
са изменама и допунама
Закона о локалној самоу
прави.
– Тим Статутом је између
осталог предвиђено да ће
се у неком наредном перио
ду, од шест месеци сва акта
ускладити са новим Стату
том. Почели смо од одлуке
о месним заједницама, због
тога што би требало да одр
жимо изборе за нове савете
месних заједница. У месним

Ромко Папуга

заједницама још функциони
шу привремена тела. Овом
одлуком ми усклађујемо рад
месних заједница и ствара
мо услове за спровођење
избора. Основа за спрово
ђење избора је одлука о
месним заједницама. Код
једног броја месних зајед
ница, доћи ће до промена у
броју чланова за савет, због
оперативности и да се не би
дешавало, да услед вели
ког броја чланова, савет не
функционише.
Садашње
опредељење је да се смањи

број чланова савета у гото
во свим месним заједница
ма. Мање месне заједнице
Батровци, Бикић До, Бингу
ла, Љуба, Привина Глава,
имаће по три члана савета,
оне средње месне заједни
це Адашевци, Бачинци, Бер
касово, Гибарац, Ердевик,
Илинци, Јамена, Кукујевци,
Моровић, Сот, Вашица и
Вишњићево ће имат по пет
чланова, док ће Шид, као
и раније, остати са девет
чланова. И само кандидо
вање за чланове савета ће

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ ИРИГ

Основице исте као лане

П

о основу Закона о порезу на имо
вину и Статута иришке општине,
Општинско веће је, у законском
року, донело одлуку о утврђивању про
сечних цена квадратног метра одговара
јућих непокретности, које су основа за
утврђивање пореза на имовину за 2019.
годину на територији ове општине.
На територији иришке општине одре
ђене су четири зоне за утврђивање
пореза на имовину, које су класификова
не у зависности од комуналне опремље
ности, опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централ
ним деловима општине, односно са
радним зонама и другим садржајима у
насељу.
Наравно, прва зона је најопремљени
ја и ту су и цене највише.
Тако је просечна цена квадратног
метра грађевинског земљишта у овој
зони 1.592 динара, станова 48.371
динар, кућа за становање 40.248 дина
ра, пословних зграда 71.581 динар, а
гаража 18.298 динара по квадратном
метру.
У трећој зони се јавља и пољопри
вредно земљиште где је цена 99 динара,
а шумског 59 динара, док је у четвртој

Оливера Филиповић Протић

зони просечна цена квадратног метра
пољопривредног земљиште процењена
на 91 динар, а шумског на 31 динар.
– По нашем опредељењу, просечне
цене нисмо мењали. То значи да су цене
у свим зонама и за све објекте, остале
на истом нивоу као и прошле године –
рекла је за наше новине Оливера Фили
повић Протић, начелница Општинске
управе Општине Ириг.
С. Џ.

се разликовати у односу на
претходно. Смањен је број
лица, која треба да подрже
кандидатуру лица за Савет
месне заједнице. У мањим
месним заједницама, биће
довољно да десет грађа
на из те месне заједнице
подрже кандидата. За оне
веће месне заједнице, биће
потребно двадесет потпи
са. Овере кандидатура се
врше код нотара, раније је
то радила Општинска упра
ва. За кандидате у Шиду и
Ердевику, биће потребно
тридесет лица која ће подр
жати кандидатуру. Друго
степена комисија за избо
ре чланова савета месне
заједнице ће спроводити
комплетну процедуру, у сва
кој месној заједници биће и
бирачки одбори. Имаћемо у
свим насељеним местима
и подкомисију, која ће све
предлоге кандидата прове
равати – рекао је Папуга.
Према неким информаци
јама, избори за месне зајед
нице одржаће се крајем
фебруар
 а.
Д. Попов

СРПСКА ЧИТАОНИЦА ИРИГ

Расписан
Конкурс за Лучу
Српска читаоница у Иригу, распи
сала је конкурс за доделу 37. награ
де Луча, која се додељује организа
цијама и појединцима за допринос у
развоју културе и културног ствара
лаштва у иришкој општини. Прошле
године је ову награду добила Покра
јинска влада Војводине, зато што дуги
низ година активно помаже инсти
туције културе у иришкој општини,
посебно Српску читаон
 ицу, у реали
зацији њених бројних културних про
грама, стоји у образложењу жирија
за доделу 36. Луче. Жири за доделу
ове престижне награде се бира на
четири године. Председник актуел
ног жирија, који је у другој години свог
мандата, је књижевник Тодор Бјелкић.
Награда Луча, која се састоји од уни
катне Повеље, добитнику се уручу
је 14. фебруара, на Светог Трифуна,
и саставни је део свечаног програма
којим се обележава Дан општине и
Дан Српске читаонице. Предлози за
награду, са образложењем, могу се
до краја јануара достављати Српској
читаон
 ици у Иригу.
С. Џ.
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општина Стара Пазова: КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Расписане јавне набавке

ЛЕД Расвета

Д

вадесет седам капиталних инве
стиција у плану је за буџет за
2019. годину, који је усвојен на
последњој седници СО одржане кра
јем децембра. За поједине капиталне
пројекте расписане су јавне набавке.

Замена јавног осветљења
применом ЛЕД технологије
Једна од капиталних инвестиција у
општини Стара Пазова, планирана у
буџету за ову годину, је замена посто
јећег осветљења са енергетски ефика
снијим, уз отплату инвестиције кроз
уштеду по пројекту јавно - приватног
партнерства. Општина Стара Пазова
расписала је јавну набавку, у којој тра
жи приватног партнера за реализацију
пројекта реконструкције и дугогоди
шњег одржавања дела система јавног
осветљења применом лед технологије
на територије општине. Понуде се

Пошумљавање путних праваца

могу доставити до 25. фебруар
 а ове
године, а одабрани партнер вршиће
саветодавне услуге у вези са енергет
ском ефикасношћу, одржавање улич
не расвете, пуштање у рад уређаја
јавне расвете и извођење радова на
инсталацији расветних и сигналних
система.

Израда пројекта
за реконструкцију
саобраћајних површина
у Новој Пазови
Прек о четири милиона динара
издвојено је у буџету општине Стара
Пазова за ову годину за израду тех
ничке документације за реконструкци
ју саобраћајних површина у дужини од
километар и по, на делу улица Цара
Душана и Краље Петра I Карађорђе
вића у Новој Пазови, од раскрснице са

улицама Николе Тесле и Милоша Оби
лића, до раскрснице са улицама
Омладинска и Карађорђева. Улице
Цара Душана и Краља Петра I Кара
ђорђевића представљају главни путни
правац у централној зони насеља
Нова Пазова и налазе се на траси
државног пута IIA реда број 100 који
повезује Нову Пазову са Старом и
Батајницом. Реализација овог пројекта
проистиче из потребе да се обезбеди
простор за паркирање и додатне стазе
за бициклисте са циљем унапређења
функционисања саобраћаја у овом
делу насеља.

Пошумљавање девет
путних праваца на
територији општине
Ове године биће пошумљено девет
путних праваца на територији старо
пазовачке општине са 2.500 садница.

Замена санитарног чвора
у ПУ Полетарац
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16. JANUAR 2019.

На путним правцима Сурдук – Стари
Сланкамен, Стара Пазова – Нови Кар
ловци и Војк а – Крњешевци биће
посађене саднице брезе, јавора, хра
ста, јаребике, беле тополе и крушине,
док ће се попуна вршити на путним
правцима: Стари Бановци – Белегиш,
Белегиш – Сурдук, Нова Пазова – Ста
ри Бановци, Стара Пазова – Војка и
Војка – Нова Пазова. Најдужи путни
правац, који ће бити пошумљен је
Стара Пазова – Нови Карловци у окви
ру којег ће бити посађено 450 садница
брезе. Пошумљавање подразумева
подизање ветрозаштитних појасева уз
коловозе, целом дужином пута, од
насеља до насеља. После 10. фебру
ара биће познато ко ће извршити
радове на пошумљавању. Вредност
ове инвестиције је шест милиона
динара, а финансирају је Министар
ство заштите и животне средине и
Општина Стара Пазова.

Замена санитарног чвора
у старопазовачкој
ПУ Полетарац  
Двадесетог јануар
 а биће познато ко
ће извршити радове на адаптацији
дела објекта, односно санитарног чво
ра за децу Предшколске установе
Полетарац у Старој Пазови. Процење
на вредност планираних радова је
нешто више од милион динара, а исте
ће финансирати Општина Стара Пазо
ва и Покрајински секретаријат за обра
зовање, прописе, управу и национал
не мањине – национ
 алне заједнице. У
оквиру радова, између осталог, извр
шиће се демонтажа санитарних еле
мената, уклањање свих постојећих
слојева пода до плоче, као и израда
нове хидроизолације и цементне
кошуљице пода, замена дотрајалих
водоводних и канализационих цеви,
замена зидних и постављање нових
неклизајућих подних плочица, замена
чесми, водок отлића и санитарне
галантерије и слично.
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Јавни конкурс
Општина Стара Пазова расписала је
Први јавни конкурс за доделу средста
ва организацијама и удружењима гра
ђана за спровођење програма од јав
ног интереса на територији општине у
2019. години, као и Први јавни конкурс
за доделу средстава црквама и вер
ским заједницама. Конкурси су отворе
ни до 25. јануар
 а, а средства су наме

њена за организације и удружења која
се баве социјалном заштитом, тури
змом, заштитом животне средине и
другим областима, као и за изградњу
или обнову цркава или верских зајед
ница, инвестицион
 о или текуће одржа
вање, обнову икона, верских и сакрал
них елемената и сл.

ОЗИМИ УСЕВИ

Војки. Становници ове улице, позна
тије као Кертиз, су се организовали и
у част овогодишње прославе Божића
набавили заставе, сами израдили
носаче и окитили улицу која уопште
није кратка. Циљ им је био, да увели
чају прославу најрадоснијег хри
шћанског празника и искажу пошто
вање према држави и свима који у
њој живе. Реакције људи који прођу
кроз ову улицу су више него позитив
не. Успешна комшијска акција је про
слављена на улици онако, како се
Божић диљем Срема слави, поред
ватре, уз кувано вино, печено прасе
и колаче.

ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшени због
силовања

Ницање касни

Снежни прекривач погодује пшени
ци и другим озимим усевима, јер их
на ниским температурама штити од
мраза. Ветар је однео део снега,
негде се већ и топи, али претходних
ледених дана, представљало је добру
заштиту, тако да тренутно нема вели
ке опасности од голомразице. Са
јесењом сетвом било је проблема,
пре свега, због недостатка влаге у
земљишту, тако да је ницање озимих
усева доста каснило, на појединим
местима се пшеница налази у почет
ној фази бокорења, остало је у фази
ницања.

ВОЈКА

Окићен Кертиз
Свечано окићена улица са застава
ма на бандерама, слика коју смо
могли видети само у великим свет
ским градовима, или приликом зва
ничних посета светских државника,
била је и у Улици Сестара Грујић, у

Полиција је у Старој Пазови ухап
сила шездесетпестогодишњег М.К.
због сумње да је извршио недозво
љене полне радње над девојчицом
узраста 12 година. Осумњичени је
задржан у полицији, а истрага пово
дом овог случаја је у току. Такође,
припадници Полицијске станице у
Старој Пазови ухапсили су тридесе
тосмогодишњег мушкарца због сум
ње да је извршио кривично дело
силовањ е
педес етос могод иш ње
жене из Бановаца. Како незванично
сазнајемо, жена је оболела од канце
ра. За РТВ Стара Пазова је потврђе
но да је осумњићени ухапшен, те да
му је одређено задржавање до 48
сати. Подсетимо, према Кривичном
законику за силовање је предвиђена
казна од три до 12 година, уколико су
наступиле теже последице до 15
година, а уколико је жртва дете или је
жртва страдала – најмања прописана
казна је 10 година.
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СИРМИУМАРТ

Афирмација младих талената

Ц

ентар за културу Сирмиумарт већ
деценијама ради на развоју култу
ре у Сремској Митровици и њеном
ширењу међу Митровчанима. Током
протекле, 2018. године, према речима
директора Золтана Хегедиша, култур
но-уметничка делатност Центра била
је усмерена на повећање квалитета и
проширивање програмске понуде, као
и на унапређење културе уопште.
– То је обухватило програме и садр
жаје из домена локалне културно-исто
ријске баштине, едукацију младих,
помоћ и учешће у реализацији пројека
та на пољу културе у локалној среди
ни, промоцију младих талената, међу
народну сарадњу, културно-уметнички
аматеризам и слично. Од свега тога,
посебно бих издвојио промоцију мла
дих талената. До сада су то углавном
биле младе особе из Музичке школе
„Петар Кранчевић“. Ради се о Марији
Јовановић и Сари Николић, а ускоро ће
то бити и Тара Вукадиновић – рекао је
Золтан Хегедиш и додао да су њихови
концерти, који су се одржавали током
године, били изузетно посећени.
Када је реч о младим талентима, он
је издвојио и концерте Бенда из комши
лука.
– Марија Јовановић, Иван Сладек
и Јана Ракита, основали су самостал
но оркестар, који је свирао популарне
поп и рок мелодије. Имали су два кон

Золтан Хегедиш

церта у Сремској Митровици и они су
били хуманитарног типа. Деца су свој
таленат објединила у нешто корисно
и представила граду оно што знају –
рекао је директор Хегедиш.
Према његовим речима, Сирмиумарт
пружа техничку подршку свим Митров
чанима којима је она потребна по
питању активности у области културе,
а свака три или четири дана у години
помаже или организује културне дога
ђаје.
– Ове године смо имали, први пут,

збирку љубавне поезије митровачких
песника, који до сада углавном нису
имали издата дела, па смо решили
да направимо избор песама примље
них на конкурсу и то објавимо. Такође,
организовали смо концерт Салсе на
Житном тргу. Укупно смо у току године
имали преко 50 догађаја, а већина њих
трајали су више дана – каже Золтан
Хегедиш.
Такође, Центар и у наредном перио
ду планира да настави са својим доса
дашњим активностима и да очува тра
дицион
 алне манифестације, али и оне
које теже то да постану.
– У плану имамо наставак започетих
пројеката, попут ликовне колоније, која
би наредне године требало да се одр
жи трећи пут. Такође, настављамо са
пројектом Sirmium music fest-a, са про
моцијом младих талената, а настави
ћемо и традицију хуманитарних конце
рата. Узели смо учешће у организацији
сајма Гљиве као храна и лек, као једин
ствене гастро манифестације са чијим
организовањем желимо да наставимо.
О Срем фолк фесту је и сувишно гово
рити и он је већ букиран за наредну
годину, а када је реч о Џез-блуз фести
валу, наставићемо и са њим. Има
мо амбицију да будемо и останемо у
врху културне понуде у граду и шире
– закључује Золтан Хегедиш.
Н. М.

МУЗЕЈ СРЕМА

Порастао број посетилаца

М

узеј Срема, протекле године
организовао је мноштво разли
читих изложби, а, према речи
ма директора Саше Бугаџије, потреб
но је издвојити три најзначајније.
– Пре свега, издвојио бих изло
жбу фотографија Ристе Марјановића,
поводом обележавања 100 година од
Великог рата, која је први пут приказа
на код нас, а потом је излагана Широм
Србије. Затим, једна од значајнијих
изложби била је САД-Србија од 1918
до 2018. године, посвећена стогоди
шњици дипломатских односа ове две
земље, а најрепрезентативнија изло
жба је била Црно и бело - прича о
чоколади, која је привукла највећи број
наших најмлађих суграђана – рекао је
Саша Бугаџија.
У издавачкој делатности, директор
Бугаџија истиче књигу Петра Милоше
вића, Почеци хришћанства у Срему,
коју је Музеј Срема поклонио свима
онима који су посетили њену промо
цију.
Када је реч о пројектима везаним за
археологију, што је и најважнија делат

ност Музеја, посебно се истиче уче
шће у пројекту Глац.
– Пројекат је настао као резултат
сарадње Универзитета у Сиднеју и
Института за археолошка истраживања
у Београду. Тај пројекат је Музеј Срема
издигао из анонимности и за нас се чуло
широм света. На челу тима из Аустра
лије је еминентни стручњак, проф. др
Ричард Мајлс, а сам циљ пројекта је
истраживање касноантичке виле откри
вене на локалитету Глац. Како је све
кренуло, врло лако је могуће да ћемо
сазнати да Митровица има две, а не
једну царску палату – рекао је директор
Саша Бугаџија и истакао да су у овај
пројекат укључени и средњошколци из
Сремске Митровице и Аустралије.
Такође, током године, организоване
су и многобројне интерактивне едука
тивне радионице, а број посетилаца се
у односу на 2017. годину повећао за 20
одсто. Поред тога, планира се и реали
зација пројекта Музеј у покрету, чиме
би се експонати митровачког музеја
приказали широм Србије и земаља
региона.

Саша Бугаџија

Како најављује директор Саша Буга
џија, Музеј је добио средства са репу
бличког и покрајинског нивоа власти за
реконструкцију зграде у којој се налази
лапидаријум, а, према његовим речи
ма, радови би требало да почну током
2019. године. 
Н. М.
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БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

Враћа се стари
сјај и значај
Б
иблиотека је протекле године испу
нила своје програмске циљеве, као
и очекивања грађана. Обухваћене
су све врсте промоција, за све узрасте,
сва годишња доба.
– Било је доста разноврсности. На деч
јем одељењу се нашао Ршумовић, на
одељењу за одрасле су били и НИНовци, добитници књижевних награда,
осврнули смо се на значајне јубилеје,
тако да смо обухватили трибине, преда
вања који су се тицала раздобља од
1908. године, управо оно што се пропу
стило у редовном школовању могло је да
се чује и научи, у том смислу је било
познатих предавача. Осврнули смо се и
на догађаје новијег датума, тако да су
били учесници ратних дешавања на
Косову и Метохији, хтели смо да упозна
мо грађане и са њиховом страном приче,
јер друго је оно што се пише, чује са стра
не, рекао је директор митровачке библи
отеке, Рајко Секулић.
Одржано је четрнаест изложби на оде
љењу за одрасле и двадесетчетири
изложбе и четрдесетпет радионица на
дечјем одељењу, као и радионице у Чал
ми, Дивошу, Мартинцима, које су се одр

жавале на свака два месеца, што је све
резултирало изузетним успехом на Међународном фестивалу хумора у Лазаревцу, у области литерарног и ликовног
стваралаштва, одржаном почетком
школске године.
– Главни циљ нам је промовисање
читања и писања, поготово младим гене
рацијама, да их научимо да читају, да их
буде што више, па ако бар половина од
тога задржи ту навику кад одрасте, биће
боље него што је до сад било. Под слога
ном Промоција читања и писања издали
смо две дечје књиге, Мој сан и Постаћу
писац. Књиге смо промовисали у свим
школама, што је оставило значајан ути
сак на децу, која су одмах почела да
пишу и достављају текстове. Мислим да
су успеси ове деце резултат и нашег
рада, јер ако не издамо књиге деце
песника, нико их не би прочитао, остале
би записане у свесци. Побудили смо
интересовање остале деце, подстакли
их, указали на неке вредности. Велика је
улога нас одраслих у свему томе, каже
Секулић.
Издато је приближно педесет хиљада
књига за око двадесет шест хиљада

Рајко Секулић

корисника. Доста грађана је поклонило
књиге, купљене су и нове, средствима из
градског буџета као и буџета Републике.
Велика пажњу је посвећена завичајним
писцима.
– Циљ завичајног одељења јесте то да
се поред промоција нових књига бавимо
и знаменитим Митровчанима, као што је
Батут, у плану је Стефан Ластавица, за
кога многи не знају да је био велика лич
ност. Библитека је културна установа,
којој ми, уствари, сад враћамо стари зна
чај и функцију, као темељу и носиоцу
културе, каже Секулић. 
Т. С.

УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ

Деценије неговања лепе речи

С

ваке године, Установа за него отворила последњи Фестивал и иста
вање културе Срем у Сремској кла је да не може да верује да овако
Митровици организује редовне нешто постоји и да неко и даље негује
смотре аматера, како ликовне и реци речи – рекао је директор Душан Дрча,
таторске, тако и оне фолклорне. Ипак, додавши да се нада да ће се сарадња
према речима директора Душана Дрче, са Покрајином и даље наставити.
Недавно је промовисан и јубилар
најзначајнија манифестација у органи
зацији ове Установе је Фестивал
беседништва Сирмиум светлост
речи.
– Протекле године укључили
смо га у Фестивал Царски Сир
миум - град легенди, као носећу
манифестацију. Након седамосам година, колико се фести
вал одржава у затвореном про
стору, последњи смо желели да
одржимо на Житном тргу. Међу
тим, због временских услова
нисмо успели, али организација
је ипак била на високом нивоу.
Оно што је можда и најважније
је то да је у финале такмичења
ушло чак пет Митровчана. Зад
ње две године смо радили на
афирмацији деце по школама у
том правцу, а ветар у леђа доби
ли смо и од Покрајинског секре
таријата за културу и односе са
верским заједницама. Секре
Душан Дрча
тарка Драгана Милошевић је

ни 25. број часописа Сунчани сат, у
издању ове Установе, који представља
ретроспективни поглед годину дана
уназад у Сремској Митровици.
– Ове године у часопису се могло
читати не само о култури, већ и о митр
овачкој инфраструктури. Мислим да је
град изградњом подвожњака и
базена урадио праву ствар и
добро је то што је тај подухват
забележен. Поред издавачке
делатности, организовали смо
и неколико промоција књига.
Имамо одличну сарадњу са
песникињом Жељком Аврић,
а промоцију њене збирке песа
ма Жеђам организоваћемо и у
Новом Саду – рекао је Душан
Дрча и додао да се Установа
труди да делује и ван Сремске
Митровице. Установа је у окол
ним градовима увелико препо
зната, а уметници и аматери
већ јој се сами јављају и нуде
сарадњу. Такође, препознала
ју је и публика, која је из про
грама у програм све бројнија, а
према речима директора Дрче,
простори у којима се манифе
стације организују постају све
мањи. 
Н. М.
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МИТРОВАЧКЕ И ЗАТВОРСКЕ ПРИЧЕ

Srijemske novine,
хрватски часопис у Срему
Ђорђе Цвијановић са Небојшом Драгановићем, припрема књигу – монографију о
митровачком затвору, која треба да угледа светлост дана ове године. Тим поводом,
објављујемо текстове, које су он и Владимир Ћосић, нашли  као занимљиве детаље
за наше читаоце

П

оследњих деценија 19. века стекли су се и услови за
развој индустријске производње у Митровици. Поред
доброг географског положаја, најзначајније природно
богатство биле су храстове шуме. Славонски и сремски
храст је због доброг квалитета, био познат широм Европе.
На територији бившег Петроварадинског пука створена је
Петроварадинска имовинска општина са седиштем у
Митровици, која је газдовала са 67.000 јутара, од чега је
било 16.000 јутара шума. Природна богатства и добре
железничке везе, привукле су у Митровицу велики инду
стријски капитал.
Године 1885. Антон Черих из Чешке, са синовима Фра
њом, Јаромиром и Јосифом, отворио је фабрику за прера
ду дрвета и танина. Производи су више пута били награђе
ни на сајмовима у Паризу, Бечу и Антверпену. У њиховим
фабрикама је радило неколико стотина радника. По обиму
прераде дрвета, иза Черихових фабрика, биле су парне
пилане Фрање Гамиршека и Gustava Mehtershajmera.
Почетком 20. века по броју фабрика и столара, Митрови
ца је постала значајан транзитни центар дрвне индустрије.
Ту се налазила и фабрика шперплоча и фурнира Сирмиа,
фабрика намештаја Жунтера и Песинга, као и индустрија
дрвене робе Атлас. Дрином и Савом су довожене велике
количине техничког дрвета, које су транспортоване према
Сиску и даље до Беча или до Ријеке.
Међу првим митровачким индустријалцима били су и
мађарски капиталисти, који су у своје фабричке погоне
доводили стручне раднике – Мађаре. Већ 1891. године

мађарски индустријалац из Будимпеште, Емил Гараи
покренуо је у Митровици прву парну пилану. Десет година
касније он је пилану продао двојици пештанских фабрика
ната, Лорду и Шпицу.
Успешан пословни мештанин из тог времена био је и
Мађар, Никола Борота, који је од 1883. године имао столар
ску радионицу, а касније, од 1905. године и фабрику наме
штаја.
Почетком 20. века, иако експанзија индустријских постро
јења није јењавала, дешавало се да поједине велике
фабрике већ тада престану са радом. Оваква судбина
задесила је и угледну компанију у власништву породице
Гамиршек, што је имало ширег одјека у јавности, јер се сте
чај завршио несрећним исходом.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 18. U Vukovaru, 4. ožujka 1911.
godine, XXIV. tečaj.

Veliki stečaj
u Mitrovici
Znamenita industrijalna tvrdka Franjo Gamiršek u Mitrovici
pala je pod stečaj. Pasiva tvrdke iznosi oko jedan i pol milijuna
kruna, od čega najveći dio odpada na hipotekarne obveze.

Митровачка
фабрика
за прераду
дрвета
(Tovarna
na extrakt
z duboveho
dreva,
Mitrovica,
Slavonie)
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Ponajviše su zainteresovani u ovom stečaju hrvatski novčani
zavodi, no kako se čuje njihove su tražbine djelomice pokrite.
Drvarske tvrdke neće biti bog zna kako u stečaju unepriličene.
Tvrdka Franjo Gamiršek postoji oko 50 godina. Dok je živio
njezin utemeljitelj Franjo Gamiršek, koji je vodio ceo posao,
smatrana je bila tvrdka vrlo dobrom. Tvrdka je posjedovala
onda i šume, koje je izrađivala. Imala je i tvornicu opeka. U
zadnje vrieme radila je pored pivovare i s jednom pilanom, koju
su pod nadzorom obsluživali i majstori zanata, zatvorenici iz
mitrovačke kaznion
 e. Nekoliko drvarskih tvrdki u Beču, koje su
imale na vojnoj granici kupljenih šuma, povjerilo je tvrdci Franje
Gamiršek neizrađeni proizvod za izradbu uz naplatu sječarske
pristojbe. Uzrok stečaja ima se, kako se glasa, pripisati neeko
nomskom vodstvu tvorničkih poduzeća.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 51. U Vukovaru, 28. lipnja 1911.
godine, XXIV. tečaj.

Tragedija u Mitrovici
O tragičnom slučaju Gamiršek priobćuje se još ove potanko
sti. U Mitrovicu naselio se je prije mnogo godina lađar Franjo
Gamiršek, porietlom Slovenac. Marljivošću, solidnošću i podu
zetnim duhom stekao si s vremenom imetak od preko stotine
tisuća forinata. Tri kršna sina zvao svojima: Nikolu, Franju i
Jašu svi redom hrvatski rodoljubi. Poslije smrti oca preuzeo
Nikola radnju: pivaru, prodaju drva na veliko, ciglanu, parnu
pilanu i pustaru Kurjakovac, veliku ekonomiju, koju je samostal
no vodio najmlađi brat Jaša. Franjo poslije smrti isplaćen istu
pio iz tvrtke i ma da je bio izučen pivar posvetio se gospodar
stvu na vlastitom posjedu. U to oboli Nikola na teškoj, neizlječi
voj boljetici. I tu počima pad tvrtke polagano ali sigurno. Nikola
umrije, Franju pala nenadano kap u „Grand hotelu“ u Vukovaru
kada je pošao u goste, pa ga u jutro nagjoše mrtva u krevetu.
Sav razgranjen posao preuzme Jaša, čovjek društven, dobar
kao dobar dan, tek se nije razumio u vođenju ovakovih ogrom
nih posala. I dogodilo se, što se dogodit moralo: tvrtka padne
pod stečaj. Nesuglasice u obiteljskom životu, kako javljaju novi
ne, silna uzrujanost radi teške nesreće – propasti starog podu
zeća – učiniše Jašu ubojicom i samoubojicom. Prošli četvrtak
u dva sata poslije podne ranio je hitcima iz revolvera teško
svog pašanca Gašparovića i suplenta mitrovačke realne gim
nazije Vukovića i sebe sama ustrielio. Zbilo se to u njegovom
stanu u pivari u Mitrovici.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 61. U Vukovaru, 2. kolovoza 1911.
godine, XXIV. tečaj.

Prodaja nekretnina
stečaja Gamiršek
u Mitrovici
Prošle nedelje dokončana je u Mitrovici javna prodaja
nekretnina ove stečajnine. Kako „Hrv. Bran.“ javlja, rezultat je
prodaje ovaj: Vinograde na Savi, nekadašnju prvu ciglanu
Gamiršekovu, a pred tim Jurišićevu, kupio je Janko Fürst.
Kuću na uglu preko puta pravoslavne crkve kupila je grupa
ovdješnjih Srba za Društveni dom u koje će se smjestiti srpska
čitaonica, „Srpski Soko“ itd. Kuću na Savskoj obali, nekadaš
nju svojinu gđe. M. Novoselac, kupio je trgovac N. Tomić. Baš
tu u Hessenu, kod laćaračke malte, kupila je gđa. M. Novose
lac. Kod prve dražbe u mjesecu svibnju kupio je Nikola
Schmidt, trgovac, kuću u Fruškogorskoj ulici gdje je prije bila
pekara Salerova, pivar M. Weiss baštu na Savi kraj svoje piva
re, a veleposjednik Aladar Horvath baštu među agencijom i
promenadom.
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СИРМИУМАРТ

Пројекције
француских филмова
У сарадњи са Француским
институтом у Србији и у окви
ру Француског филмског
каравана, Центар за културу
Сирмиумарт организује про
јекције француских филмова.
Оне ће се одржати у Арт клу
бу Сирмиумарта. Свака почи
ње у 19 сати, а улаз се не
плаћа.
Љубитељи седме уметно
сти моћи ће да погледају
четири филма, из циклуса
Глумице, у којима су глумиле
чувене филмске диве Роми
Шнајдер и Жана Моро.

Играју: Роми Шнајдер, Ив
Монтан, Сами Фреј
22. јануар, уторак
Пакао – 2009. година,
Режија: Анри-Жорж Клузо
Играју: Роми Шнајдер, Серж
Ређијани
23. јануар, уторак
Жил и Џим – 1962. година,
Режија: Франсоа Трифо
Играју: Жана Моро, Оскар
Верне, Анри Сер

Програм

24. јануар, четвртак

21. јануар, понедељак

Лифт за губилиште – 1958.
година,
Режија: Луј Мал
Играју: Жана Моро, Морис
Роне, Жорж Пужули

Цезар и Розалија – 1972.
година,
Режија: Клод Соте

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Зарић
Марко и Видић Драгана.
ДОБИЛИ СИНА: Предраг и
Мирјана Савић - Мачванска
Митровица, Дејан и Мирјана
Мишић - Рума, Милош и
Маријана Кнежевић - Рума,
Дражен и Јелена Колунџија Лаћарак, Горан и Маријана
Пајичић - Баново Поље,
Душан и Невена Петровић Рума, Милан и Гордана Тома
шевић - Сремска Митровица,
Ненад и Анђелк а Шеик Лаћарак, Марко и Данијела
Кораћ - Сремска Митровица,
Александар и Радмила Сла
дојевић - Сремска Митрови
ца, Ненад и Николина Цре
вар - Љуково, Милан и Ивана
Петрић - Шид, Иван и Јована
Петруш - Јазак, Стеван и
Анита Кузминац - Лаћарак.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Милош
и Милица Вученовић - Ноћај,
Драган и Снежана Јаковље
вић - Путинци, Милан и Гор
дана Веселиновић - Кузмин,
Алан и Лидија Деврња Рума, Дејан и Маријана Фар
каш - Лаћарак, Дарко и Ива
на Цветуљски -Засавица I,
Милан и Ивана Гајић - Доњи
Товарник, Александар и
Љиљана Божић - Сремска
Митровица, Милош и Снежа

на Ивановић - Никинци,
Зоран и Данијела Митровић
- Рума, Милан и Александра
Ранковић - Сремска Митро
вица, Војислав Павловић и
Рамзија Халиловић - Мачван
ска Митровица.
УМРЛИ: Богдановић Петар
рођ. 1933, Бајић Босиљк а
рођ. 1950, Јелић Милка рођ.
1938, Бјегојевић Рајко рођ.
1937, Симић Радован рођ.
1934, Бријак Миљк а рођ.
1940, Павић Милк а рођ.
1936, Рогуља Ружица рођ.
1937, Нанић Богдан рођ.
1972, Трнинић Милосава
рођ. 1941, Барна Станка рођ.
1944, Здјелар Јека рођ. 1937,
Степанчевић Нада рођ. 1953,
Симеуновић Србољуб рођ.
1943, Шимуновачки Љубица
рођ. 1941, Кесег Илеш рођ.
1970, Чанак Милица рођ.
1933, Васиљчин Драга рођ.
1929, Балог Ержик а рођ.
1934, Новаковић Милка рођ.
1934, Симић Ненад рођ.
1967, Котур Милка рођ. 1936,
Јукић Нада рођ. 1945, Томић
Ђуро рођ. 1955, Вујановић
Радомир рођ. 1959, Вулин
Милка рођ. 1949, Марјановић
Сока рођ. 1940, Стевић
Душанка рођ. 1941, Милако
вић Милан рођ. 1964.

RUMA
УМРЛИ: Драгица Тор
бица, рођ. 1935. год, Сте
ван Тркуља, рођ. 1961. год,
Анђелија
Боговић,
рођ.
1926. год, Василије Радо

нић, рођ. 1931. год, Душан
ка Царевић, рођ. 1940. год,
Ана Комадиновић, рођ.
1943. год, Олга Игњатовић
рођ. 1936. год.
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ОДЛАЗАК ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА: ИСКУСТВА МЕДИЦИНСКОГ ТЕХНИЧАРА
БРАНКА МУЧИБАБИЋА

Немачка јесте обећана земља

Бранко Мучибабић (доле) са колегама

– У последње време све више људи долази у Немачку, јер имају све више познани
ка који су задовољни животом овде. Велика је разлика у финансијском, али и орга
низационом смислу између Србије и Немачке. Егзистенцијално питање се уопште не
поставља, људи су растерећенији. Здравствени системи нису за поређење и то из
једног разлога, а то је новац који се у њих улаже, каже Бранко

О

длазак медицинских радника,
али и осталог радно способног
становништва из Србије није
новост, али се чини да је константа
која je свеприсутна. Разлози за одла
зак могу бити различити - немогућ
ност запослења, напредовања, стал
но размишљање о егзистенцији...
Када говоримо о здравственом систе
му у Србији најчешће помислимо на
препуне чекаоницe, листе чекања,
али и његову удвојеност. Приватни
здравствени систем упоредо постоји
са државним, па ко може да приушти
себи лечење код приватних лекара,
тај је срећник. У таквом систему нису
задовољни ни пацијенти, али ни
медицински техничари и лекари. При
лике су такве да све више медицина
ра одлази и то најчешће у Немачку.
Поставља се питање – да ли је
Немачка заиста обећана земља за
наше медицинаре? Своје искуство је
поделио Бранко Мучибабић из Срем
ске Митровице који живи непуне две
године у Немачкој. Тренутно ради на

Универзитетској клиници као главни
техничар сале за аблације и електро
физиолошка испитивања срца. Како
и сам каже, одлука да оде није била
лака.
– Најпре је моја сестра, која је исто
медицинар, имала идеју да дође и
ради у Немачкој. Она је увек била мој
узор и стога сам јој рекао: „У реду,
идемо заједно“. Није постојао неки
одређени пресудан моменат, већ је
моја одлука била резултат лоших
искустава. Наравно, ја волим своју
земљу, поносан сам на то одакле
долазим, каже Бранко који додаје да
је своје знање најпре стекао у Србији.
– Одмах после школе, почео сам да
радим у Клиничком центру Војводи
не, а после у и Ургентном центру Вој
водине на Одељењу анестезије и
реанимације. Ту сам стекао велико
стручно и практично знање, признаје
наш саговорник.
Посао у Немачкој је брзо нашао и
признаје да је на самом почетку био
сумњичав.

– Извукао сам десет градова са кар
те Немачке који су ми се свиђали,
нашао клинике у њима и послао при
јаве. На крају сам се одлучио за град
Тибинген, јер сам имао доста пријате
ља тамо. Разговор за посао је био
преко скајпа и рекао бих чудан. Пита
ња су била лака, нису ми постављани
никакви услови. За њих је једино било
важно када могу да почнем да радим.
Помислио сам да је нека шала. Међу
тим, убрзо је уговор стигао и све било
по договору. Моје сумње су падале у
воду како је време текло.
Бранко се сећа свог првог радног
дана у другој земљи и каже да му је
био стресан.
– Први радни дан је и у рођеној
земљи доста стресан и пун емоција
(сем ако ниси преко странке запо
слен, тад ти је лакше), а камоли у
другој земљи. Највећа трема у том
тренутку је била да не заблокирам са
језиком и да не наиђем на неког ко ће
ми се обратити на једном од немачких
дијалеката.
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Како је време пролазило, Бранков
труд и квалитет је препознат и убрзо
је добио још једну понуду за посао.
Такође, наглашава да је то нешто
што је ретко у Србији – да напреду
јеш и да се твој труд препозна.
– Убрзо је моја пожртвованост пре
позната. Од једног Немца сам добио
понуду да пређем с њим у другу кли
нику где бисмо обојица више зарађи
вали. То је ретко код нас у Србији да
неко препозна твој квалитет и да
напредујеш. Тадашњи шеф клинике у
Немачкој у којој сам радио је на све
начине покушавао да ме задржи, што
је још један показатељ колико се
овде радник цени, истиче Бранко.
Бранко је на почетку више времена
проводио са Немцима и осталим
странцима, сматрајући да је то веома
важно за интеграцију у ново окруже
ње.
– Дао сам велики део себе како би
ме прихватили и то је сјајно прошло.
Био сам сведок многих лоших иску
става, али је моје позитивно. Трудио
сам се да се интегришем у друштво,
ишао на спортске рекреације, пића
после смена и слично. Много наших
људи се, када дођу овде, друже само
са Србима и некако остану неинте
грисани. Мислим да није ни очекива
но да дођеш у клинику која зарађује
милијарде евра годишње и да ће те
сви оберучке прихватити. Сто људи,
сто ћуди. Ја сам одлучио да дам све
од себе, будем вредан, а овде се ква
литет уочи и прихвата се. Пустиш
време да иде и радом научиш људе
да те поштују. Ово је најпре систем
који зарађује, а ако има корист од
тебе, онда ће те ценити, каже Бран
ко.
Како и сам каже здравствени систе
ми у Србији и Немачкој се не могу
поредити и схвата зашто све више
људи одлази у иностранство, посеб
но сада када скоро свако од нас има
неког познаника у другој држави.
– У последње време све више
људи долази у Немачку, јер имају све
више познаника који су задовољни
животом овде. Велика је разлика у
финансијском, али и организационом
смислу између Србије и Немачке.
Егзистенцијално питање се уопште
не поставља, људи су растерећенији.
Здравствени системи нису за поређе
ње и то из једног разлога, а то је

Убрзо је моја
пожртвованост
препозната. Од једног
Немца сам добио
понуду да пређем
с њим у другу клинику
где бисмо обојица
више зарађивали.
То је ретко код нас
у Србији да неко
препозна твој
квалитет и да
напредујеш.
Тадашњи шеф
клинике у Немачкој
у којој сам радио је
на све начине
покушавао да ме
задржи, што је још
један показатељ
колико се овде
радник цени,
истиче Бранко

Предрасуде из деведесетих
Почетак за овог медицинског тех
ничара није био лак, а посебно наво
ди да су га људи гледали кроз при
зму предрасуда и стереотипа које су
деведесетих година створене на
рачун Србије.
–У једном разговору са тадашњим
шефом, дотакли смо се теме породи
це. Ја сам поносно рекао да је моја
сестра психијатар. Међутим, мој над
ређени се осврнуо на то да је и Радо

ван Караџић био психијатар па самим
тим ни целокупна српска психијатри
ја не ваља. Нисам се много распра
вљао, већ сам рекао да ми је чудно
како сви када се спомене Србија
одмах помисле на такву особу, а не
на Николу Теслу или Новака Ђокови
ћа. Заћутао сам када сам добио
одговор: „ Извини и ми имамо Хитле
ра и сви знамо како је он изопачен
био“.
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новац који се у њих улаже. У Немач
кој се највише новца одваја за пре
венцију, а у Србији на лечење боле
сти. У Србији се болести откривају у
поодмаклој фази, а самим тим се
више новца и троши на лечење. За
немачке пацијенте бих рекао да су
можда мало “размаженији“ у односу
на пацијенте из Србије, имају мањи
праг толеранције на бол. Такође, и
здравствена осигурања су другачија.
У Немачкој постоје различита осигу
рања и свако бира шта му одговара.
Такорећи, онај ко плаћа осигурање је
тај који и поставља услове, за разли
ку од Србије где си принуђен да идеш
где те пошаљу, иако ти са плате ски
дају приличну своту новца за здрав
ствено осигурање.
Бранко је задовољан напредова
њем у послу и тиме што је његов труд
препознат и признаје да ни сам није
веровао у то.
– Да ми је неко рекао пре неколико
година да ћу заволети кардиологију и
после две године успети да будем
један од главних техничара у Уникли
ници у Немачкој, прво што бих питао
ту особу да ли је нормална. Труд се у
Немачкој препознаје и то је нешто
што овде највише волим. Брзо се
препозна неко ко је спреман да учи и
напредује.
Како и сам наводи, често осећа тугу
за домом.
– Наравно да ме носталгија ухвати.
За мене постоји само један дом, а то
је Сремска Митровица. Рођен сам и
одрастао у њој. Такође, и родитељи
су ми у Сремској Митровици. Чак и
док сам радио у Новом Саду, живео
сам у Митровици. Од када сам у
Немачкој, за све велике празнике сам
у Србији, а свако лето проводим на
Брионима на Сави.
О повратку у Србију размишља,
али сматра да се то неће догодити у
скорије време. Сасвим је задовољан
и својим приватним и професион
 ал
ним животом.
– У Србију ћу се вратити, али то
неће бити у скорије време. Тренутно
уживам овде, најпре у послу којим се
бавим, а потом и могућностима које
су ми пружене. То никако не бих
желео да кварим причама које су
актуелне у Србији и сталним лажним
обећањима. Довољно је систем у
Србији лагао моје родитеље да бих и
ја слепо веровао и живео од данас до
сутра, док се други преко туђих леђа
богате. Планирам да заснујем поро
дицу овде и сматрам да ћу моћи сво
јој деци у Немачкој доста пружим,
него да сам остао у Србији. Почев од
здравственог осигурања и школова
ња.
Овај медицинар сматра да је одлу
ка да оде у Немачку да ради добра и
да је задовољан што је то и урадио, а
како и сам каже Немачка јесте обећа
на земља за сваког ко хоће да ради и
напредује.

З. Поповић
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НЕЗАПАМЋЕН ЗЛОЧИН У ЛАЋАРКУ

Убио најбољег друга

Место злочина

В

ељко Васиљевић (18)
из Лаћарка, убијен је
у суботу 12. јануара у
три сата иза поноћи, када
га је ножем у пределу срца,
убо другар и комшија из
улице Душан М. (18). Осум
њичени је након злочина
одмах ухапшен и њему је
одређено задржавање у
трајању до 48 сати, након
којег ће уз кривичну пријаву
за убиство, бити саслушан
у Вишем суду у Сремској
Митровици.
О мотивима овог крва
вог злочина, проистеклог
од обичне свађе, до тешког
убиства, које је потре
сло породице, пријатеље,
мештане, познаваоце, нико
није желео јавно да говори,
можда због шока и невери
це.
Два нераздвојна пријате
ља, другари из исте основ
не школе, комшије из улице,
добри младићи, овако су за
М Новине, говорили Вељко
ви и Душанови пријатељи,
а и комшије, из Улице Сло
бодана Пенезића у Лаћар
ку, у којој се и десио крвав
злочин. На дечјем играли

Вељко Васиљевић (18) из Лаћарка, убијен
је у суботу 12. јануара у три сата иза поно
ћи, када га је ножем у пределу срца, убо
другар и комшија из улице Душан М. (18)
шту, које је било под сне
жним покривачем, остали
су видљиви трагови крви,
где је убијени Вељко лежао,
на само десетак метара од
убицине куће.

– Они су били у граду
и прво су се тамо нешто
закачили, али су се обоји
ца вратили својим кућама.
Међутим, свађа је наста
вљена преко СМС порука,

Последњи поздрав
голману Радничког

На месту злочина, управа
и чланови Фудбалског клуба
Раднички из Сремске Митро
вице, запалили су свеће и

оставили лопт у, у знак
последњег поздрава Вељку,
који је био голман омлади
наца овог фудбалског клуба.

Душан је позвао Вељка да
изађе напоље да се распра
ве. На игралишту је почела
туча, да би Душан извадио
нож и убо Вељка. Када је
видео шта је урадио, почео
је да дозива у помоћ. Тада
је неко позвао хитну помоћ
и полицију – прича један од
њихових другара, који је те
вечери био са њима у јед
ном сремскомитровачком
локалу.
За породице убијеног
младића и убице, мештани
имају само речи хвале, као
вредне, радне и породич
не људе. Зато су зачуђени,
како је то могло да се дого
ди.
– Вељков отац Никица
ради као возач у Словенији.
Нису му одмах рекли да му
је син настрадао, већ да је
рањен. Мајци Велиборки су
крили да је њен син одмах
издахнуо, рекли су јој да је у
болници. Туга велика и шок
за тако дивну породицу–
прича комшија Марко Вој
водић, који је једва смогао
снаге, како би првим комши
јама изјавио саучешће.
С. Костић
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СТАРИ БАНОВЦИ: НАПАД НА МЕШТАНКУ

Поновио кривично
дело силовања
М
ештани Старих Бановаца су
остали у шоку, када су чули да је
њихов мештанин Александар Ј.
(38) прво претукао, а затим силовао
Миланку У. (57) такође из овог места.
Осумњичени Александар, који је иначе
повратник у вршењу кривичнх дела,
саслушан је у Основном суду у Старој
Пазови и њему је одређен притвор у
тајању од 30 дана, док се Миланка још
опоравља од нанетих повреда.
Према сазнањима нашег листа, који
су потврђени из полиције, осумњичени
Александар је 4. јануара у вечерњим
сатима упао у кућу код Миланке, знајући
да је она сама.
- Жена ни не слутећи шта ће је заде
сити, пустила је у кућу силоватеља. Он
је прво тукао, а онда почео да се ижи
вљава над њом - говори наш извор,
додајући да је она у том страху, тек 7.
јануара решила да цео случај пријави
полицији и то на наговор комшија, који
ма се поверила шта јој се десило.
За Миланку, мештани Старих Банова
ца имају само речи хвале. Иако је тешко
болесна, није се предала болести, већ
је и даље радила колико је могла.
- Супруг јој је умро пре 3-4 године и од
тада живи сама. Ради по кућама у поро
дицама, којима је потребна помоћ у
пеглању, кувању, спремању, жени је
потребан сваки динар, јер се лечи од
карцинома - каже једна од комшиница
несрећне жене, која се забринула за
њено здарвствено стање после овог
кривичног дела.
О осумњиченом Александру, Старо
бановчани и не желе да говоре. Кажу,
када су му баба и деда умрли, тада је
почео његов суноврат.

Стари Бановци

Поремећен ум
Мотив овог гнусног напада на
болесну жену, тврде мештани Старих
Бановаца, је само поремећени ум
напасника, а не освета или свађа са
неким, како су пренели поједини
медији.

- Након рођења, њега и његовог бра
та, мајка их је напустила и преудала се.
О њима су највише бринули баба и
деда, после очеве смрти. Када су и они
умрли, Александар је кренуо лошим
путем. Пре пар година, покушао је да
силује једну жену, а ово што је урадио
болесној жени, за сваку је осуду - каже
Томица из Старих Бановаца, који позна
је породицу осумњиченог.
С. Костић

ЗАВРШЕН 31. МЕЂУНАРОДНИ ФУТСАЛ ТУРНИР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Шапчанипоново први

О

д 23. децембра 2018. године до
13. јануар
 а 2019. године, играле
су се утакмице малог фудбала на
31. Међународном футсал турниру. Тур
нир је
организовао Град Сремска
Митровица и ПСЦ „Пинки“, уз подршку
ФС Града и генералног спонзора, Бро
доградилишта Вахали из Мачванске
Митровице. Победници по категоријама
добили су новчане награде. Главну
награду, износ од 450.000 динара доби
ла је победничка сениорска екипа Синд
из Шапца, док је другопласирани фина
листа, екипа Вахали, добила награду од
150.000 динара.
Утакмице су се играле пред бројном

публиком, која је спортски поздравила
све учеснике и аплаузом наградила
атрактивне потезе.
У категорији пионири финеле су игра
ли Срем 1 Сремска Митровица и Декор
лајф Сремска Митровица, резултатом
3:0.
Кадети финале Срем 2 Сремска
Митровица и Дејан-превоз Сремска
Митровица, завршено је резултатом 7:2.
Код омладинаца у финалу су се саста
ли Срем Сремска Митровица и Аграр
Петровић Бадовинци. Резултат 3:5 за
екипу из Бадовинаца.
Интересантно финале старијих вете
рана, екипа СИМ Маркет Сремска

Митровица победила је Респект
Сремска Митровица, резултатом 3:1.
У категорија млађих ветерана екипа
Митропревоз Сремска Митровица
савладала је екипу Синд Шабац, резул
татом 4:3, после извођења пенала.
У утакмици за 3. место у категорији
сениори, састали су се Лаки спин
Сремска Митровица и Инферно сточна
храна Туфегџић Шабац. Победили су
Шапчани резултатом 3:2.
Увек најатрактивнија утакмица, фина
ле сениора, у којој је прво место освоји
ла екипа Синд Шабац, победивши екипу
спонзора Вахали Мачванска Митровица
резултатом 6:2.
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МИТРОВАЧКИ РЕДИТЕЉ И ГЛУМАЦ СТЕФАН ТАЈБЛ

Позориште као друга кућа
Подједнако волим
и комедију и
друге жанрове. Важно
је да пронађеш у себи
нешто искрено што
ћеш пренети публици.
И када пишеш, и када
играш, важно је да то
излази из тебе. Сви ми
имамо такав став да,
када радимо, радимо
за себе, забављамо се
ми, али забављамо и
публику. Просто смо
створили такав однос,
каже Стефан Тајбл

Стефан Тајбл

С

ремска Митровица до сада је
изнедрила бројне великане срп
ског глумишта. Ипак, да Митро
вица и данас има шта да покаже у
овој области, доказују и њене младе
наде, а један од њих је двадесетпето
годишњи Стефан Тајбл, чији таленат
у области глуме, али и режије, је већ
увелико запажен и ван родног града.
– Све је почело када сам био дете,
из дечје игре и потребе да се нечим
бавим. Родитељи су ме одвели на
аудицију за драмску школу, коју је
водио Владимир Балашћак. Примљен
сам, и то је трајало неких годину дана.
Након тога, моји ментори су се мења
ли, а све је постало много озбиљније у
средњој школи, када смо мој друг Мар
ко Вукићевић и ја урадили предста
ву ТВ манијак. Нисмо били ни свесни
колико озбиљне теме смо се дотакли,
а притом, те 2010. године је телевизи
ја била много пристојнија него данас
– прича Стефан, који се након тога
осмелио да напише и своју прву дра
му, Порок, чији квалитет је доказан
мноштвом награда.
– Професион
 ални почетак морам да
вежем за своју Економску школу „9.
мај“. Ипак, прва представа у којој сам

играо била је Тај луди свет, када сам
био основац. Похађао сам драмску сек
цију у „Пинкијевој“ школи, коју су тада
држале наставнице Зденка Госповић
и Светлана Миловановић. То је лепа
успомена коју увек истичем. Када сам
завршио средњу школу, нисам одмах
успео да упишем академију. Имао сам
три покушаја драматургије и два поку
шаја на глуми. Трећи покушај драма
тургије је успео, а мислим да је успео
зато што сам тек тада био спреман и
зрео за то – скромно прича Стефан
Тајбл.
На професион
 ални развој, не само
Стефана, него и других митровачких
младих глумаца, неминовно је ути
цала подршка Позоришта „Добрица
Милутиновић“.
– Када је Јелена Јанковић поста
ла директорица позоришта, отворила
нам је његова врата и ми смо фор
мирали Омладински драмски студио,
који постоји и данас и чини репертоар
те куће. Све то је временом постаја
ло озбиљније, док није дошло до мог
одласка на академију, која се сада
већ приближила крају – прича Стефан
Тајбл.
Иако успешан млад редитељ, Сте

фан је Митровчанима већ дуго познат
и као изузетно талентован глумац, и
сви добро знају колико је добар коми
чар.
– Подједнако волим и комедију и
друге жанрове. Важно је да пронађеш
у себи нешто искрено што ћеш пре
нети публици. И када пишеш, и када
играш, важно је да то излази из тебе.
Сви ми имамо такав став да, када
радимо, радимо за себе, забављамо
се ми, али забављамо и публику. Про
сто смо створили такав однос – рекао
је Стефан.
Како каже, комедијом се није лако
бавити и потребно је створити све
предуслове да би публика реаговала
на њу.
– Тако смо направили и предста
ву Ожалошћена породица, која је по
неким мерилима одступила од Нуши
ћа, али је задржала своју поенту.
Народ воли комедију и где ћеш боље
него Нушића! Играли смо ликове који
су старији од нас, али нисмо играли
њихове седе, већ њихово стање. То
је оно што допире до публике – каже
Стефан Тајбл, који највише воли мело
драме и, како каже, оне добро допиру
до људи.
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СЛАВИЦА НИКОЛИЋ ИЗ РУМЕ,
ЕКОНОМИСТА, ТРГОВАЦ, СЛИКАР

Јабуке и
уље на платну

Представа Ожалошћена породица

Када је реч о академским
радовима, Стефан истиче
своју драму о митровачкој
јеврејској породици Флајш
ман.
– На месту где се нала
зило највеће страдали
ште у Другом светском
рату, данас се налази кафе
Челик. Људи данас можда
то осуђују, али моја идеја
је та да нема ништа лоше
у томе што је неко ту отво
рио кафић. Данас се ту
људи скупљају, попију пиће,
друже се, воле, свађају.
То је управо та моја при
ча, о људима који ту живе
и почињу неки свој живот,
и о људима који га ту губе
– прича Стефан, а публици
остаје да сачека тренутак
када ће се ова градска при
ча реализовати.
– То је, на пример, мело
драма. Важно је да у реали
зацији користиш позоришна
средства, да не убацујеш
ништа што излази из тог
оквира. Такав је случај био
са представом Низ пру
гу, према роману Јелене
Недић – каже Стефан, који
је освојио две награде за
најбољу режију, када је реч
о овој представи.
– До сада су награде
словиле за драмски текст,
али сада је то престало јер
сам озбиљније почео да се
бавим режијом. Ипак, нагла
шавам да смо их добили
ми, јер имам људе са који
ма радим и сви чинимо тим.
Постоје људи који се овим
послом баве или не баве,
који свесно нешто губе због

тога. Зато није важно да ли
си школован глумац или не.
Постоје људи који су фор
мирани глумци, који умеју
да пренесу на публику оно
што треба и бољи су од
многих академских глумаца
– рекао је Стефан Тајбл.
Када је реч о самом
митровачком Позоришту, он
наводи да људи из Омла
динског студија желе да му
донесу препород.
– Ми, млади људи који
смо овде незапослени, и
који немамо проблем са
тим, осећамо се као део
те куће. Ту смо одрасли.
Сматрам да не може да се
нема пара колико може да
се нема идеја. Недостатак
идеја је увек већи проблем.
То је оно на чему желимо
да радимо. Такође, ми има
мо велику подршку локалне
самоуправе. На пример, за
сваки фестивал на који смо
ишли имали смо обезбеђен
превоз. То је јако важно, јер
смо препознати. Ми пред
стављамо тај град, тамо где
идемо. Тога није увек било.
Где год смо ишли, добили
смо све што нам је потреб
но. Ја се не бавим вели
ким цифрама и причама о
улагању у културу, ми само
желимо да будемо овде и
да радимо све док нас води
наш ентузијазам – рекао је
Стефан.
С тим у вези, када је реч
о реновирању позоришта о
којем се у последње време
говори, Стефан подржава
ову идеју.

Н. Милошевић

Славица Николић

У

пиљару у Главној ули
ци у Руми, с погледом
на југ, недалеко од
„Душанове“ школе, станов
ници овог дела града радо
сврате на путу кући. У једној
тако, наизглед, обичној рад
њи, стичете утисак да сте
се управо нашли у кухињи
из доба детињства, у оном
моменту када се мирис све
жег воћа и поврћа, тек доне
тих са пијаце, шири свуда и
увлачи у подсвест везујући
сећања.
Годинама већ, ту пиљару
у Главној улици красе пре
лепе слике, уља на платну.
Оне су ремек дела Славице
Николић, која је почела да
слика 2007. године, када се у
њој јавила потреба да мате
ријализује свој изванредан,
богат унутрашњи свет. Није
се ту радило ни о потре
би да се осећања поделе
са светом, јер најчешће не
наилазимо на разумевање,
нити да се презентује тако
изузетан таленат. Штавише,
она је једна од оних смерних
и готово неприметних људи,
који се из масе не издваја
ју на први утисак, марљиво
раде свој посао, љубазни су,

приступачни и скромни. Раз
говорљива, али не прегла
сна, предусретљива, али не
наметљива, одмерена, али
с осмехом који греје топли
ном зимске баште и људи
овамо свраћају управо због
ње.
За дивљење је вештина
којом неко ко није одслу
шао ни један приватан час
сликања, по струци еко
номиста, а у пракси пре
заузет трговац, успе да
пренесе на платно одсјај
мокрог тротоара или сунце
кроз површину посматрано
са морског дна, да дочара
боје неба, тако да стичете
утисак да то није ухваћен
тренутак, већ боје наста
вљају да живе и непрекид
но се мењају и преливају.
– Моји омиљени моти
ви су равница, цвеће, мада
их има разноврсних. Некад
започнем од било какве сит
нице која ме је инспирисала,
али најчешће крене само,
онда се тема развија, као
кад истражујете подручје у
ком је све ново, а ви имате
времена да лутате, диви
те се и истражујете, каже
Славка Николић.
Т. С.
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16. јануар
1920. У САД ступила на снагу
прохибиција, законска забрана
производње и продаје алкохо
ла.
1945. Победом савезничких
снага под командом генерала
Бернарда Монтгомерија и
Омара Бредлија, окончана
немачка офанзива у Ардени
ма, у Белгији. Немци су у тој
операцији изгубили 220.000
војник а, савезничк е снаге
77.000.
17. јануар
1997. У Даблину је суд прогла
сио први развод брака у исто
рији Ирске, на основу закона
одобреног на референдуму,
чему се жестоко противила
римокатоличка црква
18. јануар
1535. Шпански конквистадор
Франсиско Писаро основао је
Лиму, сада главни град Перуа
1944. Нак он седмодневних
жестоких борби совјетске тру
пе су у Другом светском рату
окончале блокаду Лењингра
да, у којем је током немачке
опсаде од септембра 1941. од
исцрпљености и глади умрло
око 620.000 људи.
19. јануар
1916. На грчко острво Крф у
Јонском мору почеле су да
стижу прве јединице српске
војске после повлачења преко
Албаније у Првом светском
рату. До априла на Крф је пре
бачено око 140.000 српских
војника.
1938. Умро је Бранислав
Нушић, највећи српски и југо
словенски комедиог раф, члан
Српске краљевске академије.
Узори су му били Гогољ и
ранији српски комедиографи
Стерија и Трифковић.
20. јануар
1945.
Френк лин
Дел ан о
Рузвелт инаугурисан је четвр
ти пут за председника САД,
једини у историји САД који је
четири пута биран за председ
ника.
1984. Умро је амерички спор
тиста и филмски глумац Џони
Вајсмилер, први човек који је
препливао 100 метара за
мање од једне минуте, тумач
насловне улоге у низу филмо
ва о Тарзану. Освојио је три
златне медаље на Олимпиј
ским играма 1924. и две 1928.
21. јануар
1793. На гиљотини погубљен
француски краљ Луј XVI. Рево
луционарни Конвент свргнуо
га је с престола у септембру
1792, а потом је осуђен на
смрт због велеиздаје.
1911. У Монте Карлу одржан
први ауто-рели.
22. јануар
1894. Умро песник Војислав
Илић, који се сматра оснива
чем модерне српске лирике и
творцем веристичког израза.
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HOROSKOP
ОВАН: Покушавате
да остварите своје
пословне циљеве,
али постоје изненад
ни проблеми који вас успоравају.
Немојте дозволити да вас неко
подстиче на ривалство или на
пословно – финансијски ризик.
Осећате нелагодност зато што
не успевате да угодите другима.
Партнер нема довољно слуха за
ваша објашњења и изговоре а
вама недостаје стрпљење.
БИК: Делујете одлуч
но и амбициозно.
Ваши пословни пла
нови могу да се
остваре на лак начин и на зајед
ничко задовољство. Налазите се
у прилици да тестирате своје
способности или у шарм који
поседујете. У зависности од свог
емотивног статуса, планирате
нови сусрет или узбудљиву заба
ву у двоје.
Усмерите своје
мисли у позитивном смеру.
БЛИЗАНЦИ: У сусре
ту са сарадницима
повремено вам недо
стаје стрпљење и
смисао за дипломатским мани
рима. Убрзавате неке пословне
ситуације, али све има своју
добру или лошу страну. Потреб
но је да прихватите нечију пону
ду и да коригујете своје понаша
ње, партнер очекује да испуните
своја обећања. Предахните и
успорите свој убрзани ритам.
РАК:
Избегавајте
непознате ситуације
које уносе додатну
нервозу или пореме
ћај у основне сарадничке одно
се. Уз добру организацију, већи
ну обавеза можете да завршите
у планираном року и на рутин
ски начин. Уколико сте изнена
ђени партнеровом реакцијом,
учините све што је потребно да
смирите заједничке и узавреле
страсти.
ЛАВ: Ако вас неко
критикује то предста
вља додатну тему за
размишљање, али не
и повод за нови сукоб у односу
са сарадницима. У одлучујућем
моменту, слободно рачунајте на
нечију искрену подршку. Немате
довољно стрпљења да разреши
те различите неспоразуме. Ири
тира вас сазнање о плановима
које има блиска особа.
ДЕВИЦА: Мислите
да имате превише
пословних или при
ватних обавеза, а да
неко други пролази безбрижније
и да користи вашу добру вољу.
Уколико вам смета нечије лагод
но понашање, потрудите се да
заведете ефик аснији принцип
уважавања и равноправности.
Осећате латентну узнемиреност.
Потребан вам је неко ко заиста
може да улепша ваше емотивно
расположење.

ВАГА: Неко вас под
сећа на ружне из про
шлости или на неке
неизмирене рачуне,
које бисте радо желели да забо
равити. Понекад се све своди на
принцип узимања или давања,
оно што добијате има високу
цену и захтева додатно залага
ње. Неко вас доводи пред ново
емотивно искушење. Смишљате
нови одговор или начин на који
треба да поступите према бли
ској особи.
ШКОРП ИЈ А: Нови
неспоразуми могу да
прерасту у непријатну
ситуацију, важно је да
заштитите своје пословно –
финансијске интересе. Уколико
вам недостаје нечија подршка,
позовите особу за коју вас везују
позитивно искуство и заједнички
интереси. Партнер тестира ваше
стрпљење али ви још увек нисте
спремни да одговорите на нов
изазов.
СТРЕЛАЦ: Све се
налази у вашим рука
ма, али под условом
да реагујете у правом
тренутку и у складу са заједнич
ким правилима о успешном
пословању. Добро процените
своје пословне намере и реалне
могућности. Нема потребе да
преносите своју нервозу на
вољену особу, учините нешто у
прилог бољем расположењу и
узајамном разумевању.
ЈАРАЦ: Налазите се
у
незах валн ој
пословној позицији
са
огран ич ен им
могућностима на акцију. Главни
догађај се одвија мимо ваше
воље. Немојте дозволити да
пролазите као поражена страна,
али немојте ни преувеличавати
своје способности. Потребна
вам је нечија емотивна накло
ност и пажња. Ипак, имате ути
сак да што више тражите мање
добијате.
ВОДОЛИЈА: Полази
те од погреш них
информација или од
лажне слике коју има
те о једној особи, тако да доноси
те погрешан закључак. Пословни
успех представља логичан след
догађаја и окончање неких
непријатних ситуација. Боље је
да се бавите својим емотивним
дилемама, него што се уплићете
у туђе планове.
РИБЕ: Имате довољ
но смелости да каже
те оно што мислите
пред својом околи
ном, али то се лоше одражава на
ваш пословни или друштвени
статус. Понекад је тешко поми
рити различита пословна увере
ња и интересе. Уколико вам је
стало да утичете на свог партне
ра, употребите неко мало и кори
сно лукавство.

Crkveni
kalendar
Среда, 16. (3) јануар
Свети пророк Малахија; Свети
мученик Гордије
Четвртак, 17. (4) јануар
Сабор 70 светих апостола; Све
ти Јевстатије Српски
Петак, 18. (5) јануар
Свети Теопемт и Теона
Крстовдан

–

Субота, 19. (6) јануар
Богојављење
Недеља, 20. (7) јануар
Сабор Светог Јована Крстите
ља – Јовандан
Понедељак, 21. (8) јануар
Св. муч. Јулијан и Василиса;
Преп. Георгије Хозевит; Св.
Григорије Охридски
Уторак, 22. (9) јануар
Свети мученик Полиевкт; Све
ти Филип Московски

Хрскава пита
са јабукама
Састојци: 200 милилитара
воде, 300 - 350 грама брашна,
мало квасца, 1 кашичица шећера,
мало соли, корица лимуна, коцки
ца посног маргарина, 2 веће јабу
ке, 100 грама млевених ораха,
мало цимета, 150 грама шећера,
100 грама малина

Припрема: Растопити квасац и
мало шећера у мало млаке
воде,
сипат и
остат ак
воде, па додати брашно, со, кори
цу лимуна и замесити мекше
тесто и оставити покривено 20
минута. Јабуке изрендати, додати
шећера, мало цимета и млевене
орахе. Развити тесто у правоугао
ник, премазати га маргарином и
увити у ролат. Развити га оклаги
јом поново у правоугаоник, на
средину ставити јабуке, а около и
у средину малине. Испећи и посу
ти шећером у праху.

• Несрећа је кад ти срећа
куца на врата а ти ниси
код куће!
• Неверство је када две
погрешне особе раде
праву ствар.
• Нико није бескористан.
Свако може послужити
као лош пример.
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MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

арсело Бјелса је аргентински
фудбалски стручњак који тре
нутно води енглески Лидс Јунај
тед. Екипа, која се такмичи у Чемпион
шипу, тренутно је прва на табели и
има добре изгледе да се следеће
године нађе у Премијер лиги. Општи је
утисак да Лидс ове године игра сјајан
фудбал. Интернетом су већ почели да
круже клипови на којима су неке
нестварне акције које су плод Бјелси
не генијалности. Свакако нешто ново,
с обзиром на то да су екипе у овом
рангу такмичења прилично тактички и
технички ограничене.
Марсело Бјелса је тренерску карије
ру започео у родној Аргентини. Када је
стасао као признати тренер са титула
ма у рукама уследио је позив арген
тинске репрезентације. Пре тога је
кратко време био у шпанском Еспањо
лу. Провео је шест година на позицији
селектора Аргентине, да би 2007.
године преузео репрезентацију Чилеа.
Са њима прави добре резултате и
успева да их одведе на Светско првен
ство, први пут после паузе од два
циклуса. Већ тада важи за једног од
најутицајнијих јужноам
 еричких струч
њака. Пут га даље води у Билбао, где
је са Атлетиком успео у једној сезони
да се пласира у финале Лиге Европе и
шпанског Купа. Оба финала је изгу
био. Пре доласка у Енглеску, водио је
још и Марсеј и Лил.
Иначе, надимак му је, пази сад,
Лудак. Када се мало загребе по њего
вој каријери, јасно је и зашто. Важи за
ексцентрика који не преза да каже шта
мисли, па макар и на своју штету.
Његове конференције за штампу су
прича за себе, често оставља утисак
погубљеног човека којем лута поглед.
Није му страно ни изношење политич
ких ставова. У стању је да напусти
клуб када то нико не очекује. 2016.
године је преузео римски Лацио и дао
отказ после два дана. Марсеј је напу
стио у другој сезони вођења клуба,
после првог првенственог кола. Из
Лила су га отерали, јер је он пре тога
отерао све искусније играче, желећи
да гради игру на клинцима.
Без обзира на све, Бјелса је у фуд
балском свету постао познат као један
од највећих теоретичара ове игре.
Његово вођење екипе се граничи са
фанатизмом, а тактичке замисли се
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Марслео Бјелса:
Геније или преварант

проучавају и усвајају широм света.
Познат је као човек, који је у стању да
проучава видео снимке до изнемогло
сти и да анализира сваког играча
понаособ. Многи играчи који су сара
ђивали са њим, наводе баш њега као
кључну особу у њиховој фудбалској
каријери. Међу његовим бившим игра
чима који су сад постали успешни тре
нери су и Дијего Симеоне, Маурисио
Покетино, Марсело Гаљардо, Тата
Мартино и Маурисио Пелегрино. Сви
они апострофирају Бјелсу као свог
фудбалског оца.
Елем, прошле недеље је као бомба
одјекнула вест о случају шпијунаже у
енглеском фудбалу. Наиме, на тренинг
комплексу Дерби Каунтија је опажен
човек, за кога се сумња да је посма
трао и шпијунирао играче Дербија
пред утакмицу са Лидсом. Баја се поја
вио са двогледом и маказама за сече
ње жице. Иначе, реч је о блиском
сараднику Марсела Бјелсе. Позвана је
и полиција, али до хапшења није
дошло. Сценарио за рубрику „верова
ли или не“. Иначе, Лидс је касније
добио меч са 2:0.
Одмах су Енглези осули дрвље и
камење по Аргентинцу. Огласио се и
тренер Дербија, Френк Лампард који је

рекао да такав чин свакако није фер
плеј, али да не тражи у томе изговор
за пораз. Ипак је, некако између редо
ва, провукао и тврдњу, да играчима
није било лако када су знали да их је
неко посматрао на тренингу. Фудбал
ски савез је покренуо истрагу, а многе
познате личности из света фудбала су
осудиле овакав гест.
Било је и оних који су га бранили и
нису томе придавали неки значај.
Међу најгласнијима је био бивши играч
и садашња пијандура Пол Гаскојин.
Свакако адвокат којег би свако поже
лео.
што се тиче Бјелсе, па он је
мртав ’ладан рекао, да се тиме
служи већ годинама и да не
види у томе проблем. Ипак, из пошто
вања према систему вредности земље
у којој ради, извинио се и прихватио
сву одговорност. Занимљиво је и да је
Маурисио Покетино, тренер Тотенхе
ма, рекао сличну ствар и навео да је у
Аргентини то нормална појава.
Било како било, јавност је углавном
осудила овакав поступак прославље
ног тренера. Да ли је то фер плеј?
Свакако није. Али једно је сигурно: да
нема Бјелсе у фудбалу, требало би га
измислити.

А
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Дипломирани правник
са фризерским маказама
О
дабир будуће профе
сије је једно од нај
стреснијих искустава
у животу. Човек често раз
мишља да је, ако се једном
определи за неко занимање,
то за цео живот. Ретко ко, ако
погреши у одабиру, касни
је у животу има храбрости
за нови почетак. Психолози
саветују да се при избору
ослонимо на ослушкива
ње сопствених интересова
ња у слободно време и да
је рецепт за успешан ода
бир професије у налажењу
самопотврде својих афини
тета и квалитета.
Милан Самарџић, фри
зер из Новог Сада, схватио
је да, ако се не осећамо на
послу добро и ако нам он не
прија, ту нема успеха. Након
завршеног Правног факулте
та у Новом Саду и приправ
ничког стажа, одлучио је да
промени своју професију и
постане фризер. Како и сам
каже, испрва је и заиста
желео да се бави правом.
Након завршеног факул
тета, Милан је дуго тражио
безуспешно посао.
– Није било лако наћи
посао, тражио сам га годи
ну дана. Тада сам одустао и
поднео захтев за приправни
ка у Основном суду у Новом
Саду. Највише времена сам
провео на Кривичном оде
љењу. Тамо ми је било у
исто време стресно, али и
интересантно.
Након неког времена у
Основном суду у Новом
Саду, Милан схвата да то
није посао који га испуњава
и да се на њему не осећа
добро, каже Милан.
– Сећам се да сам после
једног тешког и дугог дана на
послу при изласку из згра
де Суда стао и схватио да
ја нисам човек који може то
да поднесе – терет на леђи
ма који доноси посао прав
ника. Нисам се тамо добро
осећао и дубоко у себи сам
знао и признао да то нећу
моћи дуго да радим. Једно
ставно, био сам незадово
љан и несрећан, објашњава
Милан.
Одлука да се не бави
правом за Милана је била
тешка.

Милан Самарџић у свом салону

– Када сам схватио да
право неће бити мој будући
позив, није ми било лако.
Међутим, нисам имао избо
ра. Морао сам све да окре
нем наопако и поново кре
нем испочетка. Заиста није
лако наћи се у таквој ситу
ацији, године школовања и
одрицања, а схватиш да је
то некако било узалуд, наво

ди овај фризер.
Милан каже да је знао да,
ако жели да постане фризер,
мора поново да се школује и
улаже у себе. Наводи да то
није било лако и да је било
потребно време да се на
крају одлучи и упише Акаде
мију за фризере.
– Скоро две године сам се
борио сам са собом да упи

Погледај у себе ...
Овај фризер наводи да
године нису важне ако неко
жели да промени професију.
– Мислим да године нису
важне, ако неко жели да
промени занимање. Мало је
лакше кад си млађи, лакше
се подносе неке ствари. Мој
савет је да сви дубоко погле
дају у себе, да се ослушну,
да живе у скалду са својим

осећањима и жељама. Да
не чекају да им рођак или
странк а нађу посао. Тако
живот прође поред тебе.
Мора човек да се избори, да
верује у себе и у то што
ради, и да зна да никада
није касно. То није лак про
цес, мучан је и тежак, али
се, свакако, исплати на кра
ју, објашњава Милан.

шем фризерску академију.
Желео сам, али нисам имао
самопоуздања. Након мно
гих разговора са пријатељи
ма, сестром, колегама, а пре
свега са самим собом, одлу
чио сам да морам да про
бам. Желео сам да докучим
зашто ме то толико привла
чи. Сви око мене су ме подр
жали и једва су чекали да
почнем да радим. Наравно,
сви су они данас моји клијен
ти, каже насмејани Милан.
Он наводи да је на једној
фризерској академији почео
испочетка и да је на њој
добио неопходно знање.
– На фризерској акаде
мији сам добио драгоце
но знање, дивно искуство
и добру основу за даљи
напредак. На мени је да се
даље максимално посветим
раду, усавршавам и тражим
инспирацију. Ово је диван
посао, креативан. За мене
је леп осећај када ства
раш нешто са својих десет
прстију. Наравно, некада и
ово занимање зна да буде
сурово, али ако у теби буди
добар осећај и ако дајеш све
од себе, онда буде лакше,
наводи Милан и додаје да
је почетак био тежак, али да
сада има слободу у раду.
Он каже да никада не би
себе могао да замисли на
послу где се лоше осећа.
– Не знам, не бих могао
дуго да радим посао који не
волим. Није важно колики
је новац у питању. На крају
дана, када останемо сами,
тешко је изборити се са тим
лошим осећајем. Осећа
јем, да те и сутра чека да
радиш нешто што не волиш.
То нема цену. Мој мото је
да човек треба да ради оно
што воли и да мења, ако та
љубав престане.
Милан наводи да се не
каје зато што је завршио
факултет, а не бави се тиме.
– Не жалим због тога што
сам завршио факултет, а не
користим знање које сам
тамо стекао. Чак мислим да
је пожељно да се свако од
нас, у неком периоду живота
на неки начин посвети нау
ци, да види какав је то свет,
закључује наш саговорник.

З. Поповић

