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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Усвојена нова систематизација

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

Седница Општинског већа

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022

П

рва седница Општинског већа
у Руми, у новој години, одржа
на је 15. јануара, а на днев
ном реду су биле измене и допуне
правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Oпштинској управи, о чему је већнике
информисала Јелена Бркљач, шефи
ца Одељења за општу управу и зајед
ничке послове.
Oна је истакла да су измене рађене
због усклађивања са Законом о поре
ском поступку и пореској администра
цији, чије су измене ступиле на снагу
1. јануара ове године. У самом Зако
ну више не постоји термин теренска
и канцеларијска контрола, већ само
пореска контрола, а ти називи су до
сада, постојали у називима радних
места, те се зато морала мењати
систематизација.
– Систематизацију смо мењали и у
делу где смо радили допуну стручне
спреме, односно број извршилаца, а
све ради потреба организације рада
– појаснила је Јелена Бркљач.
На овој седници су донети и закључ
ци о уступању без накнаде, електро
енергетских објеката МТБС „Вељко
Дугошевић“ и МТБС Пречистач. Уче
шће локалне самоуправе у изград
њи ових електроенергетских објека
та, којим је обезбеђено прикључење
нових потрошача и рад пречистача у
Западној радној зони, износило је око
7,5 милиона динара.
Са друге стране, укупна вредност
ова два објекта је око 18 милиона
динара, а остала средства је обез
бедила Електродистрибуција, која ће
тим објектима управљати и одржава
ти их.
На 70. седници Општинског већа

novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs

Јелена Бркљач

донети су и закључци о уступању, без
накнаде, металних школских касет
них ормара у три градске школе.
У питању су ОШ „Змај Јова Јова
новић“, „Иво Лола Рибар“ и „Душан
Јерковић“ које су ормариће добиле
кроз пројекат Партиципативног буџе
тирања.
Како је информисала Биљана
Дамљановић, шефица Одељења за
финансије, привреду и пољопривре
ду, у ОШ „Душан Јерковић“ поста
вљено је 77 ормарића, у „Змајевој“ 60
и „Иво Лола Рибар“ 20 ормарића.
Чланови Општинског већа су усво
јили и годишњи програм уређења,
одржавања и заштите јавних зелених
површина на подручју града, који је
образложио Драган Панић, директор
ЈП Комуналац.

Драган Панић

Он је истакао, да је једна од делат
ности овог јавног предузећа управо
и уређење, одржавање и заштита
зелених површина и за ову област се
сваке године доносе планови.
– Овогодишња средства предвиђе
на буџетом за реализацију помену
тих активности су 17 милион
 а дина
ра, иако је сума мања него прошле
године, за одржавање су предвиђене
исте површине. Овим програмом ми
смо урадили спецификацију јавних
зелених површина, активности које
ћемо реализовати, као и њихову
динамику и рокове – рекао је дирек
тор Панић.
Програмом је предвиђено и чува
ње парк шуме Борковац и за те наме
не је предвиђен рад два чувара у две
смене.
С. Џ.
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есецима ме фасцинирају еми
сије Сасвим природно, аутора
Јована Мемедовића, нарочито
кад им је тема повратак на село.
Дотични аутор има неку фиксацију да
сви треба да живимо на чистом вазду
ху, једемо само здраву храну, манемо
се чуда савремене технике и комфо
ра градског живота. Можда њему није
толико ни стало до села, али до при
роде јесте, али проблем је што приро
де у градовима нема, или је има само
у траговима, у парковима и саксијама,
па опет дођемо на исто, спас је на
селу.
Не знам шта има тако фасцинантно
у сеоским вукојебинама, које нам овај
аутор из недеље у недељу, приказу
је? И шта је неодољиво у судбинама
усамљених стараца, које ни рођена
деца не обилазе? У тим селима, које
Мемедовић посећује, младог човека
нема ни за лек, ни за лек нема ни
пута, о школама, амбулантама и про
давницама не треба ни говорити. Па
опет, порука сваке његове емисије је
да треба бежати из града и доћи на
чист ваздух. Лепо. Али, шта да човек
ради на чистом ваздуху? Сем ако не
постоји нека технологија која би омо
гућила да се од чистог ваздуха може
живети?
Уопште, потреба да се хвали село, а
ружи град, на овим просторима посто
ји од вајкада. Па ипак није се успело у
задржавању људи на селу. Деценија
ма траје егзодус из села у град, и тај
егзодус неће никад престати. Упркос
пропаганди која постаје све жешћа,
како села постају све празнија.
И кад Мемедовић улови младог
човека, који је са породицом остао у
неком планинском селу, испостави се
да се и тај помало каје, али да у
суштини и није баш имао неког избо
ра, него је силом прилика остао да
’рани говеда, коси ливаде и чисти
снег.
Увек сам се питала, шта један теле
визијски аутор, који пропагира насе
љавање планинских села, ради кад
се угасе камере? Кад се смотају
каблови, скину бубице и све се лепо
попакује у џипове којима је екипа сти
гла? Да ли отрчи до првог сељака и
пита га пошто имање? Да ли на лицу
места купи неку козу или краву и поч
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Повратак на село

Увек сам се питала, шта један телевизијски аутор, који
пропагира насељавање планинских села, ради кад се
угасе камере? Кад се смотају каблови, скину бубице и
све се лепо попакује у џипове којима је екипа стигла?
Да ли отрчи до првог сељака и пита га пошто имање? Да
ли на лицу места купи неку козу или краву и почне да се
бави производњом здраве хране коју толико хвали?
Или отпутује у Београд, уђе у свој комфоран стан са
централним грејањем, и из те удобности и топлине,
сељацима и даље настави да продаје муда за бубреге?
не да се бави производњом здраве
хране коју толико хвали? Или отпутује
у Београд, уђе у свој комфоран стан
са централним грејањем, и из те
удобности и топлине, сељацима и
даље продаје муда за бубреге?
Мислим, можемо ми и даље сами
себе да лажемо како је на селу здра
вље, а у граду болест, али ова циви
лизација није настала у селима него у
градовима. То је једно, а сасвим друго
је што у те бајке са телевизије нико у
ствари не верује. Јер да верује, села
би и даље била пуна, а нису. Бежи се

из села главом без обзира, и то из
оних мало већих и мало ближих гар
довима, а камо ли из некаквих засео
ка, у којима је бог рекао лаку ноћ још
пре 50 година.
Можда би овом народу било боље,
кад би престали да причамо бајке о
селу и схватили реалност, а реалност
је да ми не волимо село, јер да га
волимо не би било тако сирото и
дрљаво. Да га волимо, не бисмо
бежали из њега већ више од сто годи
на, а ту никакав Мемедовић не може
да поправи ствар.

* Osniva~ i izdava~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Sremska Mitrovica,
Kraqa Petra Prvog 5a. Odgovorni urednik Svetlana Cucani} * telefon /
faks 022/ 611-556 * e-mail: redakcija@m-novine.com * teku}i ra~un: 160-15283-11, Banka Inteza, filijala
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Прва седница Скупштине Града

Расправа о јавном превозу

У

понедељак, 21. јану
ара одржана је сед
ница Скупштине Гра
да Сремска Митров
 ица.
Одборници су усвојили
предлог концесион
 ог акта
за обављање линијског пре
воза на територији Сремске
Митровице.
Градоначел
ник Владимир Санадер је
рекао да је добра одлука да
се одреди концесионар за
линијски превоз у Сремској
Митровици.
– Оваква организација
превоза је добра и за запо
слене, и пензионере, али и
ученике. Нагласио бих да
је велики проблем недоста
так возача, јер многи одла
зе у иностранство, рекао је
Санадер.
Начелник Градске упра
ве за саобраћај Мирослав
Јовановић је истакао да се
у изради овог пројекта води
ло рачуна о потребама гра
ђана.
– Овај пројекат је у складу
са законом. Концесион
 ар ће
морати да у току 15 година,
колико би и важио уговор,
води рачуна о еколошким
стандардима, а ниједан
аутобус не сме бити стари
ји од 10 година, тако ће се
и смањити утрошак горива.
Предвиђено је да се обе
индустријске зоне убаце у
систем превоза. Такође,
постоји могућност и једно
страног раскида уговора,
каже Јовановић.
Међутим,
представник
опозиције Александар Про
дановић је изјавио да би
било боље основати јавно
предузеће.
– Овим актом се намеће
да је законска обавеза да
се пронађе концесионар.
Међутим, то није баш тако.
Концесија није неопх одна,
већ могућа. У овом тренут
ку за наше грађане је боље
да се оснује јавно предузе
ће, то би било исплативије.
Што се тиче прекида угово
ра од 15 година, то није јед
ноставан процес. Такође,
овај пројекат нема студију
оправданости и то је један
од проблема. Овакав проје
кат није исплатив ни за гра
ђане ни за град, тврди Про
дановић.
На дневном реду седнице
Скупштине Града Сремска

Седница Скупштине Града Сремска Митровица

Митровица се нашло и рад
но време Апотеке 4. Алек
сандар Продановић сматра
да радним временом апо
тека не може постати конку
рентна.
Начелник Градске управе
за здравствену и социјалну
заштиту Војислав Мирнић је
изјавио да је промена рад
ног времена неопходна.
– Промена радног време
на је потребна из финан
сијских разлога, али и због
потребе грађана. Ми имамо
осам запослених, од којих је
троје на боловању или због
неге болесног детета, или
због породиљског одсуства.

Такође, када су све апоте
ке биле затворене из неког
разлога, Апотека 4 је ради
ла, каже Мирнић.
Расправљало се и о пла
ну и програму пословања
предузећа Сирмиум – пута.
Градоначелник је истакао да
је пословање овог предузе
ћа добро и да је оно неоп
ходно граду.
– Ми смо се држали зако
на, када је у питању ово
предузеће и тада је закон
предвидео да имамо при
вредно друштво. Људи који
су у тој фирми су стручни и
добро обављају свој посао.
Послови који су дати Хидро

Повратак партизанштине
Драган Циврић је у току
расправе о предлозима
за називе улица изјавио,
да би Манђелос могао да
добије улицу по генералу
Жики Стојшићу.
– Сматрам да једна ули
ца у Манђелосу или нека
институција треба да носи
име Жике Стојшића и да се
не гледа идеологија, већ
човек. Такође, називе ули
ца не би требало стрикт
но локално везати, већ би
било добро да се то мало
измеша, наводи Циврић.

Међутим,
Алексан
дар Продановић се томе
успротивио, рекавши да је
то идеолошки.
– Сматрам, да се иде
ологија не би требала
уносити у називе улица.
Супротстављам се дава
њу назива улица по поли
тичарима, генералима или
партизанима.
Посебно
генералима и партизани
ма, јер период после Дру
гог светског рата код нас
није био сјајан, каже Про
дановић.

грађевинару су добро оба
вљени. Ми за сада не може
мо имати јавно предузеће,
јер је то скупо, али немамо
ни обим посла за то, рекао
је Санадер.
Александар Продановић
је навео да фирма Сирмиум
– пут служи за запошљава
ње партијских кадров
 а и да
је нудио решење.
– Ја сам још пре у скуп
штинским
расправама
нудио решење, како да
дођемо до механизације и
до људи. Тада је Бранислав
Недимовић рекао да се
ништа не бринем. Међутим,
сада имамо велик разлог за
бригу. Одржавање путева је
јако важно, објашњава Про
дановић.
Поред ових тачака на сед
ници су усвојени и пред
лог одлуке о одређивању
правца државних путева
кроз Сремску Митровицу и
Лаћарак, предлог одржа
вања чистоће, паркова и
зелених површина, избори
и именовања, али и предлог
покретања поступака пре
носа јавне својене са Гра
да Сремска Митровица на
Републику Србију и предлог
о поступку отуђења непо
кретности из јавне својине
Града, уз накнаду, Телекому
Србија.
З. Поповић
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ДМИТАР СТАНИШИЋ ПОКРАЈИНСКИ ПОСЛАНИК У СКУПШТИНИ ВОЈВОДИНЕ

У нове пројекте
улазиће се постепено
У последње
две године, са
покрајинског
и републичког
нивоа, слило се
око милијарду
динара као
подршка
инвестицијама
у Сремској
Митровици. Овде
постоји Тим за
развој, који прави
стратегију
развоја
Сремске
Митровице, а у
нове пројекте
улазиће се
систематски,
корак по корак

З

ахваљујући улагању 16 компани
ја из седам различитих земаља у
Сремској Митровици, последњих
десет година запослено је преко 5.000
људи. Путна инфраструктура и опре
мљене радне зоне, највише су допри
неле да разне фирме уложе у овај
град, који им се на јединствен начин
одужио –Тргом инвеститора.
– Целу причу започео је Бранислав
Недимовић министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде, који је у то
време био градоначелник. Његову ини
цијативу препознали су инвеститори и
захваљујући томе дошли у Сремску
Митровицу да развијају првенствено
посао, али и да упосле толико радника
– каже Дмитар Станишић покрајински
посланик у Скупштини Војводине.
Данас инвеститор када дође у овај
град, има могућност да купи парцелу
на којој су већ припремљени прикључ
ци за канализацију, гас, струју, оптички
каблови...Све оно што им је неопх одно
да би изградили свој објекат и ставили
га у погон.

У Сремској Митровици последњих
година знатно је опала незапосле
ност, тако да она тренутно износи
испод девет одсто, што је испод просе
ка незапослености у Србији. У наред
ном периоду руководство града, међу
приоритете уврстило је план да се
што више искористе потенцијали реке
Саве.
– Поред тога што се овде налази јед
на од најлепших речних плажа, мисли

Три ауто-пута
Сремска Митровица ће до 2021.
године бити опасана са три аутопута. Уз постојећи пут према Батров
цима, други је Рума-Шабац, који ће
такође пролазити кроз митровачку
територију, код Јарка. Изградња још
једног ауто-пута, од Кузмина према
Републици Српској, Сремску Митро
вицу сврстаће у једини град у Србији,
који ће имати излаз на три ауто-пута.

мо да има још простора да се уреде
ствари у области урбанизма, ојача
насип, потпуно реконструише шетали
ште, постави нова расвета – набраја
наш саговорник.
Станишић наглашава и веома добру
сарадњу Града са Покрајинском и
Републичком владом. Она се огледа
и у томе, што се у последњих неколи
ко година у Митровици реализовани
пројекти који су се чекали скоро чети
ри деценије, као што је био случај са
Градским базеном.
– У последње две године, са покра
јинског и републичког нивоа, слило се
око милијарду динара као подршка
инвестицијама у Сремској Митровици.
Овде постоји Тим за развој, који прави
стратегију развоја Сремске Митрови
це, а у нове пројекте улазиће се систе
матски, корак по корак. То је страте
гија захваљујући којој је овај град већ
успео да реализује све пројекте које
је осмислио пре четири, пет година,
рекао је Дмитар Станишић.
С. Костић
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БАНСТОЛ

Мештани чекали
руског председника

Ч

екали су Путина али он, ипак,
није дошао. Мештани Банстола
нису разочарани, већ кажу да за
све постоји други пут. Нада остаје да
ће руски председник једног дана доћи
на Банстол, јер не постоји у нашој
земљи место са више симболике, од
овог фрушкогорског насеља у којем је
изграђена такозвана Путинова црква.
Путина су чекали котлић и роштиљ,
неколико десетина Банстолаца, теле
визијске екипе, али и владика сремски
Василије.
– Окупили смо се како би метафо
рично обележили Путинов дан на
Банстолу, јер је захваљујући његовом
имену изграђен овај прелепи храм. То
је прва црква, коју Срби праве по узо
ру на неку руску цркву и представља
вертикалу српско-руских односа, од
Романова, па данас до Путина – каже
Бранко Симоновић, члан Одбора за
градњу цркве, и додаје да имају исто
ријске дугове и обавезу да се захвале
руском народу.
– Један број мештана отишао је за
Београд са заставом Банстола, како би
дочекали председника Путина и на тај
начин се захвалили за све што чини за
наш народ – каже Симоновић и додаје,
да се нада да ће Банстол ускоро доби
ти статус месне заједнице.
– Некада је ово било викенд-насе
ље, али након Олује постало је аве
тињско насеље и прогнани су куповали
викендице за мале паре и настанили
се. Према званичним проценама, овде
живи негде око 3.000 људи. Ту живимо,

Мештани Банстола чекали Путина

нисмо викендаши – каже Симоновић.
Он је навео да су завршени гру
би радови на изградњи цркве Благе
Марије на Банстолу и да се овај духов
ни објекат простире на око 200 ква
драта, а за разлику од цркве у Софији,
неће имати крипту.
– Црква говори о страдањима, али и
о пријатељству српског и руског наро
да, о вези која траје вековима и ово
би могао да представља један нови
темељ српско-руских односа – каже
Симоновић и додаје, да се изградња
храма спроводи захваљујући донаци
јама, а очекује се да ће у потпуности
бити завршена до краја ове године.
– Ускоро нам стиже столарија, а сви
остали радови зависе искључиво од

донација. Храм је изникао веома брзо
и због тога мислим да ће брзо бити и
завршен. Сам по себи, треба да буде
први Крајишки центар, јер је Банстол
једна оаза крајишника. Трудићемо се
да осмислимо садржаје, како би људе
из целог света привикли да дођу код
нас – каже Симоновић и додаје, да је
план да се у непосредној близини хра
ма изгради спомен-комплекс са доста
садржаја, који ће бити посвећен дија
спори.
– Очекујемо да ће нас посећива
ти деца и људи из дијаспоре, како би
више научили о српској култури, мана
стирима и о свему што је вредно у
нашим крајевима – каже Симоновић.
М. Ђ.

РУМА

Усвојена мрежа јавних основних школа

Н

а последњој скупштинској сед
ници одборници СО Рума су
усвојили одлуку о мрежи јавних
основних школи на територији општи
не.
Овом одлуком, после анализе по
одређеним критеријумима, задржано
је досадашње стање када је основно
образовање у питању.
Наиме, у румској општини има 11
основних школа и једна Музичка шко
ла.
Од тог броја, три градске имају сво
ја подручна одељења од првог до
четвртог разреда, као и две сеоске, у
Платичеву и Путинцима, а подручна
одељења има и ОМШ „Теодор Тоша
Андрејевић“ и то у Иригу и Старој
Пазови.
– Прошле године у марту је донет

правилник којим се регулише осни
вање мреже школа, уз рок од годину
дана, да све локалне самоуправе сво
је мреже ускладе са тим правилником,
што смо ми урадили. Постојећа мрежа
није промењена, јер нам нови правил
ник омогућава да се организујемо као
до сада. Сада се оне зову јавне основ
не школе, с обзиром да постоје и при
ватне – рекао је за наше новине Све
тислав Дамјанчук, шеф Одељења за
друштвене делатности.
У оквиру анализе, утврђен је и пода
так да је од септембра 2011. године
до септембра 2018. године у румској
општини рођено 3.241 дете, од тог бро
ја највише у самом граду, 1.941 дете.
Према процедури, ова одлука се
шаље на сагласност Покрајинској вла
ди.
С. Џ.

Светислав Дамјанчук
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Смањенитрошкови

З

амена старе и дотрајале, новом
ЛЕД јавном расветом у свих 12
насељених места иришке општи
не, окончана је како је и планирано,
крајем прошле године.
Пројекат је започео у новембру и
реализован је кроз јавно  приватно
партнерство. Његова вредност је изно
сила око 138 милиона динара.
– Реч је о преко 2.000 сијаличних
места која су замењена најсавремени
јом ЛЕД технологијом. Ниједно наше
насељено место није изостављено.
Остало је само да комисија и надзорни
орган на терену провери, да ли су све

Новајавнарасветауиришкојопштини

СтеванКазимировић

сијалице замењене. Последњи радо
ви су били у главној улици у Иригу,
због велике фреквенције саобраћаја
смо то оставили последње. Видећемо
после обиласка, јер је тако и у уговору,
да ако смо нешто у бројању пропусти
ли, имамо још неких десет процената
могућности за постављање додатних
сијалица, и зато ћемо поново обићи

сва места – каже Стеван Казимировић,
председник иришке општине.
Овом заменом, трошкови јавне
расвете за локалну самоуправу биће
умањени за десет процената, осим
тога, ЛЕД расвета има знатно дужи век
трајања од обичне, што опет подразу
мева одређену уштеду.
С.Џ.

ИРИГ:ЛИЦИТАЦИЈАДРЖАВНОГПОЉОПРИВРЕДНОГЗЕМЉИшТА

Задругикруг
понуђено622,8хектара
У

иришкој општини, први круг
лицитације за издавање у
закуп државног пољопривред
ног земљишта је одржан 20., 21. и 22.
новембра прошле године, а пољопри
вредницима је тада понуђено укупно
1.145,9 хектара.
По окончању првог, за други круг

лицитације је остало 622,8 хектара.
Заинтересовани пријаве могу доста
вљати до 25. јануара. Други круг лици
тације ће се одржати 31. јануара и 1.
фебруара, у згради иришке општине.
Како сазнајемо од Ненада Авра
мовића, члана Комисије за издава
ње државног земљишта у закуп, цене

земљишта су обрачунаване на основу
просечне цене хектара земљишта тре
ће класе, која износи 29.318,69 дина
ра.
Тако се у овом кругу лицитације нуди
земљиште, у зависности од површине,
квалитета и места, по ценама од 3.000
до 36.000 динара по хектару.
С.Џ.
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Око стотину учесника и неколико хиљада гледалаца (Фото: Жељко Петрас)

Јубиларно пливање на Сави

Б

огојављење је хришћански празник
којим се обележава успомена на
Христово крштење на реци Јордан
и јављање Бога у виду голуба и гласа:
„Ово је син мој и њега послушајте“. Реч
је о једном од 15 највећих хришћанских
празника, а тог дана у свим црквама и
храмовима се освешћује вода коју народ
узима и носи кућама, јер се верује да
има духовна и лековита својства.
Традиционално пливање за Часни

крст организованo је на Богојављење,
19. јануар
 а у Сремској Митровици на
обали Саве код цркве Св. Архиђакона и
првомученик а Стефана. Пливању је
претходила литургија у цркви.
Ова манифестација у Сремској
Митровици је ове године одржана 20.
пут. Међу стотинак учесника нашло се
седам девојака. Титулу Носилац Богоја
вљенског крста понела је Нина
Филиповић из Лаћарка, рођена 1988.

БОРКОВАЧКО ЈЕЗЕРО

године, којој је ово пети пут да учеству
је.
Организатор манифестације, коју је
пратило неколико хиљада посматрача
и верника, је била Српска православна
црквена општина при цркви Св. Архиђа
кона и првомученика Стефана и Све
бор дружина „Св. Димитрије“, уз благо
слов владике сремског Василија и под
покровитељством Града Сремска
Митровица.

Прва допливала Сара Евђенић

Т

ринаес тогодишња Сара Евђенић
је ове године прва допливала
до Часног крста на Борковачком
језеру, уз џентлменску сагласност свих
учесника. Сари је то било и прво уче
шће на Богојављенском пливању.
– Није било нешто тешко, мало сам
се и припремала на часовима физич
ког, мало се туширала хладном водом,
а мало сам и трчала – рекла је Сара.
Њен рођени брат, годину дана мла
ђи Стефан, је и најмлађи учесник, а
он је ту титулу понео и прошле године.
Најбржи мушкарац је био Филип Тодић
из Врдника. Први пут је за Часни крст
пливао прошле године и то управо на
Борковачком језеру.

Сара и Стефан Евђенић и Филип Тодић

23. JANUAR 2019.
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Међупливачимаи
председникОпштине

Д

НинаФилиповићсасиномВукашином

Ово троје учесника су добили нов
чане награде од по 10.000 динара
које је обезбедила румска општина, а
Сара је добила златан крстић и Часни
крст који ће код ње бити до следеће
године.
Ове године Богојављенско пливање
за Часни крст у Борковцу је органи
зовано по осами пут. Услови су били
тешки, јер је било доста леда на језе
ру, дебљине и до 10 центиметара,
који је разбијан цело преподне.
Учествовало је до сада највише
пливача, 35 и то, како из румске, тако
и других општина, а међу такмичари
ма су биле и три девојке. Пре уласка
у воду пливаче је благосиљао и воду
осветио Сретен Лазаревић, архијереј
ски намесник румски.
Покровитељ пливања за Часни крст
је румска општина, а организатори су
Српска православна црквена општи
на Рума и Спортски савез.
С.Џ.

анима се разбијао лед на Јарко
вачком језеру, како би 43 пливача
узели учешће у пливању за Часни
крст на Богојављење. Другу годину
заредом Црквена општина Љуково,
заједно са Општином Инђија органи
зовала је поменуто такмичење, а међу
учесницима ове године биле су и две
даме, Јована Јанковић и Весна Тадић,
13годишњи Драган Бешић, директор
Установе Спортски центар Илија Трбо
вић и по први пут, председник општине
Инђија Владимир Гак.
Јереј Немања Мартиновић истакао
је да организација пливања за Часни
крст није нимало наиван посао.
– Свакако да смо задовољни, иако
је ово тек друга година како организу
јемо пливање за Часни крст – истакао
је јереј Немања Мартиновић.
Након црквеног обреда, са плаже
Јарковачког језера запливали су ово
годишњи учесници. Први међу њима
био је, уједно, и најмлађи такмичар
13годишњи Драган Бешић, којег су
бодрили такмичари, али и велики број
оних који су дошли како би испратили
овај догађај.
Драган је за Мновине истакао, да је
хтео и прошле године да се пријави,
али да се, ипак, уз подршку родитеља,

ДраганБешић,победник

тек ове године придружио такмичари
ма на Јарковачком језеру.
– Захвалан сам такмичарима који су
ме током пливања бодрили и помогли
ми да стигнем први до Часног крста.
Веома сам срећан и није ми било мно
го хладно – рекао је кратко 13годи
шњи Драган.
Није било хладно ни председни
ку општине Инђија Владимиру Гаку,
који се ове године придружио плива
чима. Како је истакао, одлучио се на
овај корак на наговор чланова његовог
кабинета, који су такође учествовали у
пливању за Часни крст.
– Ово је заиста посебан догађај и
исто толико је посебан осећај пливати
за Часни крст. Толико ми је лепо данас
и толико сам поносан на све нас из
општине Инђија и комплетно хришћан
ство, да овом приликом обећавам да
ћу, ако ме здравље послужи, сваке
следеће године узети учешће у плива
њу за Часни крст – истакао је председ
ник општине Инђија.
Пливање за Часни крст прошло је
без проблема, а за то су били заду
жени спасиоци са Градског базена у
Инђији, као и служба Хитне медицин
ске помоћи дома здравља.
М.Ђ.

ПредседникОпштинеВладимирГак
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ЈАВНА ДЕБАТА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

Борба против корупције

У

Шиду је у четвртак, 17. јануар
а
одржана јавна дебата о Нацрту
локалног антикорупцијског пла
на. Крајем децембра прошле године,
Општинско веће је донело одлуку о
организовању јавне расправе о том
нацрту. Јавна расправа је трајала 30
дана, од 18. децембра 2018. године до
16. јануара 2019. године. Сви заинте
ресовани, могли су у овом периоду да
дају своје мишљење, сугестије и при
медбе.
У сали Скупштине општине Шид,
одржана је јавна дебата на којој је, о
нацрту локалног антикорупцијског пла
на, основне податке изнела секретар
ка Скупштине општине Шид, Милана
Момчиловић Свилокос.
– Овај веома важан стратешки доку
мент донет је на основу активног пла
на преговарања Србије са Европском
унијом везано за поглавље 23, којим
се предвиђа јачање антикорупцијских
механизама на нивоу локалне самоу
праве. Локални антикорупцијски план
представља документ, у којем се иден
тификују надлежности и области, про
цеси који су ризични за настанак разли
читих облика корупције и којим се пред
лажу начини за управљање у ризицима
као и начини за њихово отклањање,
започела је излагање Свилокос.
– Агенција за борбу против корупци

Милана Момчиловић Свилокос

је доставила је свим локалним самоу
правама модел самог антикорупцијског
плана и општина Шид је приступила
његовој изради. Општина је усвојила
такав модел, по коме ће се дефинисати
све процедуралне могућности за појаву
било ког облика корупције и начини за
уклањање тих ризика, као и поступање
у тим случајевима. Нацрт је настао као
превенција, кроз дефиницију где може
да се појави корупција, да ли је у самом

НОВИ СЕРВИС У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНЕ

процесу доношења одлука, да ли је код
формирање неких радних тела – наста
вља секретарка.
– Није корупција само у смислу дава
ње новца неком. У самом моделу је
предвиђено 14 области, дата је вели
ка слобода у учешћу јавности. Радна
група је модел радила по областима и
утврдила, које мере треба да се спро
веду, циљ тих мера и рок, у којем ће се
те мере спровести. Оно што следи је
усвајање на седници Општинског већа,
а потом ће се наћи пред одборницима
скупштине усвајање овог модела. Онда
следи један важан процес, а то је фор
мирање комисије, која ће именовати
тело за праћење примене овог локал
ног антикорупцијског плана, истакла је
Свилокос.
– Ово је план, који се доноси за
наредних пет година и обухвата вели
ки број области, као што су донације,
транспарентност креирања буџета, кон
трола над трошењем буџета. Комисија
ће се формирати јавним конкурсом, а
избор кандидата ће се вршити на осно
ву ранг-листе и на седници скупштине
ће се именовати ово тело. Имаће ман
дат од пет година и достављаће изве
штаје Агенцији за борбу против коруп
ције – завршила је излагање Милана
Момчиловић Свилокос.
Д. Попов

Електронско плаћање

У

Услужном
центру
Општинске управе у
Шиду,
представници
Канцеларије за информацио
не технологије и електронску
управу Владе Републике Срби
је, пустили су у рад нови сер
вис, који омогућава плаћања
такси за различита документа
или потврде.
Плаћање
електронским
путем је новина, која ће омо
гућити грађанима да услуге
плате картицама Dina, Master
или VISA. Овај начин плаћа
ња скратиће време које смо
до сада трошили одлазећи до
шалтера. Пуштању у рад новог
сервиса, присуствовали су и
представници локалне самоу
праве.
Процес дигитализације се
наставља широм Србије, у
циљу што бољег остваривања
права и обавеза грађана. Тако
се и Шид нашао на мапи градо
ва који иду у корак са напред
ним технологијама.
Д. П.

Зоран Семеновић у Услужном центру

M NOVINE

23. JANUAR 2019.

11

ШИД: СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ускоро избори
у месним заједницама

И

друга
овогодишња
седница Скупштине
општине Шид је одр
жана по хитном поступку.
Одборници су расправља
ли и усвојили све три тачке
које су се нашле на дневном
реду.
Донета је Одлука о
месним заједницама општи
не Шид, решење о именова
њу Комисије за спровођење
избора за чланове Савета
месних заједница и решење
о именовању Другостепе
не комисије за спровођење
избора за чланове Савета
месних заједница. Извести
лац за све три тачке био је
заменик начелника Општин
ске управе Ромко Папуга.
– Одлука о месним зајед
ницама је таква да се на нај
бољи могући начин сагледа
рад месних заједница, сред
ства, начин одлучивања.
Осим општих одредби, које
се односе на месне зајед
нице, имамо и део који се
односи на послове месних
заједница. Орган месне
заједнице је и даље Савет
месне заједнице, који оба
вља све послове везане за

Одборници гласају

месну заједницу – објаснио
је Папуга.
Бојан Бибић је испред
одборничке групе Српске
напредне странке предло
жио, да се члан 37 измени у
смислу броја чланова саве
та месних заједница Љуба и
Бингула, да их буде пет уме
сто предвиђених три, због
саме структуре ових насе
љених места. У расправу се
укључио и заменик председ

ника општине Зоран Семе
новић.
– Подржавам став одбор
ничке групе Српске напред
не странке, да је овај пред
лог оно што даје грађанима
право, да у својим средина
ма бирају оне представнике,
који ће заступати њихове
интересе, рекао је Семено
вић. Одборници су потом
усвојили и решење о име
новању Комисије за спро

вођење избора за чланове
Савета месних заједница, а
Ромко Папуга је одборнике
обавестио о именима лица,
која се предлажу за ову као
и за Другостепену комиси
ју за спровођење избора
за чланове Савета месних
заједница.
Незванично избори ће се
одржати 24. фебруара ове
године.
Д. Попов

НОВА ПАЗОВА

Злато
у тегли

М

ед у боји, привлачи купце и вео
ма је атрактиван. Управо у жељи
да прошире своју производњу и
да успеју на тржишту, у породици Мутић
у Новој Пазови, потрудили су се да
буду оригинални и по квалитету, укусу и
изгледу и тако је настао бренд Злато у
тегли - мед са семеном коприве, чиа
семен ом, боровн ицом, малин ом,
вишњом и какаом.
Злато у тегли је бренд пчелињих
производа са додацима, који су у Новој
Пазови произвели Јелена и Мирослав
Мутић. У питању је природно кристали
сан мед оплемењен различитим при
родним сировинама, тако да се добија
мед у боји. У породици Мутић, пчелар
ством су почели да се баве 2013. годи
не.
Млади фармацеут и менаџер, удру

жили су своје знање желећи, да у дело
вању са природом створе нешто ново,
што би користило здрављу. Након прве
године, која је била успешна по прино
сима и када су продавали вискозни
мед, схватили су да је за опстанак на
тржишту, поред квалитета, потребна и
оригиналност. У 2018. години учество
вали су у пројекту Супер Србија, где су
победили, и тако се за Злато у тегли
чуло у целој држави, што је, сматрају,
био добар маркетиншки потез. Виско

зни мед и мешавине налазе се у Рода
маркетима, такође, у продавницама
здраве хране у Старој и Новој Пазови и
у Новим Бановцима, а продају раде и
преко друштвених мрежа.
У плану је повећање производње,
али и даљи развој асортимана. Сада
предстоји много рада на новим укуси
ма, на радост потрошача, али и произ
вођача, који следе своју визију, не пре
зају од посла и верују у успех и опста
нак Злата у тегли.

12

M NOVINE

СТАРА ПАЗОВА

23. JANUAR 2019.

СТАРА ПАЗОВА: ПОДРШКА ГРАЂАНИМА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Пакетићи деци
братског Лепосавића

Председник Радиновић са децом

Н

а
иницијативу
председника
старопазовачке општине Ђор
ђа Радиновића, у суботу 12.
јануара, најмлађима у Општини Лепо
савић, поводом новогодишњих и
божићних празника, однети су и уруче
ни поклон-пакетићи, играчке и слатки
ши.
Овај гест братске подршке наше
општине грађанима на Косову и Мето
хији, дочекан је са великим одушевље
њем, а захвалност Општини Стара
Пазова, њеном председнику и сугра

Пакетићи за децу

ђанима била је више него очигледна.
Посебно су се деца обрадовала ова
квој бризи и указаној пажњи. Идеја
за поменуту акцију постоји већ неко
време, а резултат је пријатељских кон
таката, које председник Радиновић
и наша општина негују већ неколико
година уназад са руководствима више
општина у јужној Покрајини. Помагано
је, не само у појединачним случајеви
ма, породицама са Косова и Метохије,
које живе у оскудици, већ на различи
те начине деци, ученицима основних и

средњих школа, црквеним општинама,
тј. храмовима Српске Православне
Цркве у циљу њиховог бољег и лакшег
свакодневног функцион
 исања, обно
ве, обележавања прослава и црквеноверских празника.
Око 800 поклон-пакетића за децу,
заједно су уручили Ђорђе Радино
вић и председник општине Лепосавић
Зоран Тодић са сарадницима. Поред
новогодишњих пакетића деци која не
похађају вртиће, за социјално угроже
на лица припремљено и подељено је
око 120 пакета хране, који су такође,
за ову намену допремљени из Старе
Пазове у Лепосавић.
– Велико је задовољство виде
ти усхићење и осмех на лицима ове
деце овде, која су као и сва деца све
та жељна радости, љубави и пажње.
Осећам срећу, што смо са мало нашег
одрицања и труда, улепшали празни
ке прво родитељима, а затим и деци,
којој желим да буду здрави, да одра
сту у добре и честите људе, на понос
својој Србији и свима нама – поручио
је председник Радиновић, приликом
поделе пакетића у једној од основних
школа у општини Лепосавић. Према
речима председника Радиновића, и
у наредном периоду Општина Ста
ра Пазова ће према могућностима,
повремено пружати помоћ и подршку,
али са великом вољом, еланом, прија
тељски, као и сваки пут до сада.
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ВОЈКА

Најус
 пешнији
у 2018. години

цену дневна карте у износу од 50
посто. Како се старопазовачка општи
на граничи са Пећинцима, сви одлич
ни ђаци из ове сремске општине који
се школују у средњим школама у Ста
рој Пазови, ослобођени су плаћања
превоза до школе.

НОВА ПАЗОВА

Унапређење
саобраћаја

Бранислав Чикош је најуспешнији
пољопривредник у Војки за 2018. годи
ну а Срђан Станић, који је пре девет
година основао компанију Фриго
Сопринг са Дејаном Станковићем, нај
успешнији привредник. Екол ошка
награда за најуређеније двориште
отишла је у руке Тамаре Ковачевић, у
области културе награђен је млади
хармоник аш Милош Симетић, а у
области спорта ФК Сремац, који је
обележио 90 година постојања. За
заслужне грађане проглашени су
Солунски добровољци из Војке, којих
је према расположивим подацима у
Великом рату било 67. Ово је већ 14.
година, како су установљене награде
за најбоље појединце и колективе,
који својим радом и залагањем афир
мишу своје село, рекао је Љубан Ско
пљак, председник Савета МЗ Војка на
свечаности у Дому културе, уручујући
добитницима Плакету и повељу Месне
заједнице.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Попусти за
градски превоз
Они који до школе, факултета или
посла стижу аутобусом издвајају
велики део кућног буџета на превоз.
Путници са територије општине Ста
ра Пазова имају право на попуст на
месечне карте. Цена тих карата није
мењана шест година. Поред њих,
право на попусте имају и пензионери.
Сви ђаци и студенти са територије
општине Стара Пазова, који се шко
лују у Београду имају попуст од 40
посто од цене месечне аутобуске кар
те који обезбеђује општина у сарадњи
са Аутобуским предуз ећем Ласта
Срем, а поред њих ђаци и студенти
ромске националне мањине и из
породица које примају новчану соци
јалну помоћ, потпуно су ослобођени
плаћања месечне карте. За сада ову
повластицу користи 25 Рома и око
190 школараца из социјално угроже
них породица. Малишани до пет годи
на старости не плаћају цену дневне
аутобуске карте, док деца од пет до
10 година имају право на умањену

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 Пазо
вом и Батајницом. Реализација овог
пројекта проистиче из потребе да се
обезбеди простор за паркирање и
додатне стазе за бициклисте са циљем
унапређења функционисања саобра
ћаја у овом делу насеља.
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шња воде у зградама полиције, ватро
гасаца, војске, школама, спортским
халама, дому здравља и црквама.
Подсећамо да посебну цену воде од
пет динара без ПДВ-а од 2010. године,
плаћају корисници новчане социјалне
помоћи, ратни војни инвалиди и особе
са инвалидитетом.

ЈКП ЧИСТОЋА

Ограђивање
гробља
Око три милиона динара биће утро
шено за ограђивање гробаља у две
месне заједнице на територији општи
не. Гробље у Новој Пазови биће огра
ђено са око 300 стубова са жицом у
дужини од преко 700 метара, док се ће
око гробља у Крњешевцима поставити
нешто више од 150 стубова у дужини
од око 400 метара. Радови ће извести
београдска фирма и предвиђено је да
трају 20 дана. Инвестицију реализује
старопазовачко ЈКП Чистоћа у сарад
њи са локалном самоуправом. Подсе
тимо, на територији општине постоји
11 гробаља о којима брине поменуто
комунално предузеће.

СТАРИ БАНОВЦИ

Превенција насиља

ПОЗОРИШНА САЛА

Унутрашњи радови
У позоришној сали у Старој Пазови
тренутно су у току радови на уређењу
унутрашњости и ради се поправк а
сцене и зидова, који су оштећени
услед прокишњавања у претходном
периоду. Кров је на срећу поправљен
прошле године, а у Центру за културу
сазнајемо, да се сваке сезоне ради у
складу са финансијским могућности
ма, како би се побољшали услови за
рад у овом објекту, који годишње посе
ти и до 40.000 људи.

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Без поскупљења
воде
У старопазовачком ЈКП Водовод и
канализација истичу, да ове године
није предвиђено повећање цене воде,
с обзиром на то да је корекција истих
извршена током 2018. године. Подсе
тимо, домаћинства у овој сремској
општини воду плаћају по цени од 50
динара по метру кубном без ПДВ-а,
док привредници издвајају нешто
више од 92 динара по метру кубном
без ПДВ-а. По истој цени као за дома
ћинства, од 50 динара без ПДВ-ом по
кубном метру обрачунава се потро

Десет посто од анкетираних учени
ка у старопазовачкој Основној школи
„Бошко Палковљевић Пинки“ у окви
ру пројекта старопазовачког Центра
за социјални рад, који се тицао пре
венције вршњачког насиља, никада
не би пријавило насиље. Ове године
пројекат се шири на ученике који
наставу похађају у старобановачкој
основној школи. У оквиру пројекта,
поред анкетирања ученика, спрове
шће се интерактивне радионице
стручних радника намењене и роди
тељима ђака трећег и четвртог раз
реда основне школе у Старим Банов
цима. Око 140-оро ученика поменуте
школе, укључено је у пројекат Пре
венција вршњачког насиља – Наси
ље није кул, насилник није друг. Циљ
пројекта који финансира Општина
Стара Пазова је спречити, а не лечи
ти, а почетак истог очекује се полови
ном фебруара. У реализацију про
јектних активности укључени су и
локални радио и телевизија.
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БОРБА ПРОТИВ БЕЛЕ КУГЕ

Бебе у фокусу пажње

мр Жељко Трбовић дели пакете

И

ове године, породи
цама са новорођен
чадима, поред једно
кратног новчаног додатка у
износу од 40 хиљада дина
ра, општина Пећинци обез
бедила је на поклон и паке
те за личну хигијену. Тим
поводом, ових дана општин
ско руководство обилази
породице у свих петнаест
насеља општине Пећин
ци, које су током претходне

године добиле принову, а
према речима председника
Општине Пећинци мр Жељ
ка Трбовића, ово је само
једна од мера, којом локал
на самоуправа настоји да
стимулише повећање ната
литета.
– Изузетно ми је драго да
сам у прилици да обиђем
породице које су добиле
принове прошле године, да
их лично упознам и уручим

АШАЊА

Излицитирано
370 хектара
Први круг лицитације за
пољопривредно земљи
ште у државној својини у
општини Пећинци је почео
17. јануара и то за земљи
ште у атарима Ашање,
Карловчића, Купинова и
Попинаца. Првог дана
лицитације у закуп је изда
то 370 хектара у Ашањи,
по просечној цени између
16.000 и 17.000 динара,
док је у Карловчићу укупно
издато 230 хектара, по

просечној цени између
15.000 и 16.000 динара. За
мању количину земљи
шта, која је понуђена у
атарима Купинова и Попи
наца, није било заинтере
сованих.
На лицитацији 18. јануа
ра, биће пољопривредно
земљиште у државној сво
јини у атарима Деча,
Доњег Товарника, Пећина
ца, Сибача и Сремских
Михаљеваца.

им пакете за личну хигије
ну, као мали знак пажње.
Пред новогодишње празни
ке, обрадовали смо поро
дице са новорођенчадима
са по 40 хиљада динара,
а ево сада је општинско
руководство обишло сваку
породицу, у свих 15 насе
ља наше општине и уру
чило им и пакет, у који смо
ове године додали и по
једну играчку, да бисмо
додатно обрадовали наше
малишане. Желели смо да
упознамо сваког новог ста
новника наше општине,
да уђемо у сваку кућу и да
им лично пожелимо добро
дошлицу, а ја сам свакој
породици коју сам посетио,
пожелео да се видимо за
годину дана истим поводом
– рекао је први човек пећи
начке општине, и додао да
је прошле године у сарад
њи са Агенцијом за безбед
ност саобраћаја, уручено 40
ауто-седишта, породицама
са бебама и млађом децом,
што је новина у одлучном
ставу локалне самоуп
 раве,
да се на деци неће штедети.
Две породице Петковић
из Пећинаца, браћа Ђорђе

и Жика, које живе у зајед
ничком домаћинству, обе су
током прошле године доби
ле другу принову у кући,
а како нам је рекла мајка
малог Петра, Мирјана Пет
ковић, ова помоћ их је обра
довала, јер представља
посебан вид пажње локал
не самоуправе, према сва
ком новорођенчету.
– Веома нам значи свака
помоћ, па тако и овај пакет,
а посебно нама који смо
добили друго дете. Тако
ђе, недавно смо добили и
40 хиљада динара што нас
је посебно обрадовало,
јер постоји доста тога што
треба обезбедити за бебу,
поготово у првим данима
када се роди. Зато, од свег
срца желим, да се захва
лим нашој Општини што
се труди, што води рачуна
о сваком детету, а посебно
је позитивно што представ
ници Општине дођу да нам
лично уруче пакет – рекла
је Мирјана.
До краја недеље, општин
ско руководство ће стићи до
сваке куће и сваког новоро
ђенчета и уручити укупно
201 пакет.
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ШИМАНОВЦИ: ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У плану изградња још две хале
П
редседник општине Пећинци мр
Жељко Трбовић, посетио је 11. јану
ара компанију VOX ELECTRONICS
у Шимановцима, која послује преко 10
година у нашој општини, а са плановима
компаније, тренутним стањем и потреба
ма упознао га је директор Сава Јанковић.
– Наша компанија бави се увозом и
дистрибуцијом апарата за домаћинство
марке VОX ЕLECTRONICS и постојимо
више од 15 година на нашем тржишту.
Тренутно запошљавамо око 70 радника,
а на простору од два хектара у Шиманов
цима, простире се на 3.000 квадратних
метара савремени логистички центар.
С обзиром на то, да смо компанија која
жели да се развија и расте, у плану је
изградња још две овакве хале, које би у
потпуности задовољиле наше потребе.
Апарати VOX ЕLECTRONICS су једни
од најпродаванија три бренда у Србији,
што са собом носи и одређену одговор
ност. Због тога и постоје толики људи који
раде за нас, који мисле о потрошачима
свакодневно. Ми смо прва фирма која
је на домаћем тржишту дала три годи
не гаранцију за телевизоре. Такође, ми
смо једини у свету који дају гаранцију,
такође за телевизоре, уколико постоји и
један мртав пиксел – рекао је Јанковић, и
додао да су веома задовољни сарадњом
са пећиначком локалном самоуправом, а

мр Жељко Трбовић у посети VОX ЕLECTRONICS

да им је једини отворен проблем неаде
кватан приступни пут.
Током разговора са директором Јан
ковићем, председник Трбовић је, такође,
нагласио значај добре сарадње привред
них субјеката и локалне самоуправе.
– Важно је да ми као локална самоу
права, знамо у сваком тренутку са којим
проблемима се суочавају привредни
субјекти, који послују на нашој терито
рији и у којим областима, ми као локал
на самоуп
 рава можемо да допринесемо

решавању проблема. То је основни раз
лог мојих редовних посета привредници
ма. Са проблемом, на који нам је данас
указао господин Јанковић, већ смо упо
знати и као што сам раније већ најавио,
за ову саобраћајницу припремићемо
пројекат са којим ћемо аплицирати за
средства код домаћих и међународних
фондова. Ја се надам да ћемо у доглед
но време бити у могућности да решимо
и овај проблем – изјавио је председник
Трбовић.

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРЕМА ЗАЈЕДНО НА САЈМУ ТУРИЗМА

Значај заједничког наступа

И

ове године, на 41. Сајму туризма,
који ће бити одржан од 21. до 24.
фебруара у Београду, сремске
туристичке организације ће на заједнич
ком штанду представити туристичке
потенцијале и лепоте Срема. Тим пово
дом, 16. јануара је у Пећинцима одржан
састанак представника сремских тури
стичких организација. У име домаћина,
присутне је поздравио заменик председ
ника општине Пећинци Зоран Војкић,
који је том приликом истак ао значај

Са састанка ТО Срема

заједничког наступа, као и да је пећинач
ка општина последњих година доста ура
дила по питању развоја туризма.
Током састанка договорени су детаљи
око заједничког наступа и представља
ња Срема и свих осам општина, а како
нам је рекла Љубица Бошковић дирек
тор ТО Пећинци, договорене су и неке
новине око наступа.
– Ово је пета година како наступамо
заједно, а што се тиче изгледа штанда,
ове године смо се определили за један

модернији концепт. Бићемо другачији,
модернији и поново наступамо у оквиру
штанда Туристичке организације Војво
дине. Оно што ће, такође бити новина то
је заједнички промотивни материјал у
виду двојезичних брошура, где ће бити
представљена свака општина посебно
са својом туристичком понудом, али и
све оно што нас заједнички карактери
ше, праћено мапама. Што се тиче наше
општине, ми имамо већ устаљену и вео
ма популарну једнодневну туристичку
руту, током које су посетиоци у прилици
да посете Музеј хлеба у Пећинцима,
Свињарску колебу у Доњем Товарнику,
Аксентијев кућерак у Огару, Специјални
резерват природе Обедска бара и на
крају као круна посете је Купиново, где
туристи могу видети цркву Светог Луке,
задужбину деспота Ђурђа Бранковића,
Етно-кућу Путник, као и остатке сред
њовековне тврђаве Купиник, последње
престонице српских деспота – рекла је
Бошковић.
Маја Бошњак в. д. директора Тури
стичке организације Инђија, сматра да
ће и ова година бити једна у низу којом
се чини корак напред, што се тиче зајед
ничког наступа и заједничког предста
вљања туристичких потенцијала на јед
ној од највећих и најзначајнијих тури
стичких манифестација у земљи и југои
сточној Европи.
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УЛАГЊЕ У ТОВНО ГОВЕДАРСТВО

Стабилне цене
боље од субвенција

М

инистар пољопривреде Брани
слав Недимовић је за 2019.
годину најавио повећање суб
венција за товно говедарство. За сва
ко грло биће издвојено 15.000 динара
уместо досадашњих 10.000 динара.
Поставља се питање како су пољо
привредници дочекали ову вест и да
ли ће се повећањем субвенција реши
ти проблеми пољопривреди? O овој
теми и уопште о стању у сточарству М
новине су разговарале са узгајивачи
ма говеда Живојином Јосиповићем из
Белотића и Здравком Чупићем из
Салаша Ноћајског.
Живојин Јосиповић је, како и сам
каже, средњи произвођач. Пољопри
вреда је за њега породичан посао.
– Прво се мој отац бавио пољопри
вредом, а сада ја. Стање у сточарству,
конкретно говедарству је мало боља,
него у свињарству. Није баш нека
зарада, добро је ако си на нули. Ја
сада имам 43 бика и спадам у, такоре
ћи, средње произвођаче. Међутим,
мали и средњи произвођачи у Србији у
будућности ће тешко опстати. Нема
радне снаге, омладина одлази из
села. Кад бисмо хтели и да се удружу
јемо, немамо ни са ким. Ја сам остао
на селу, живим са родитељима који су
пензионери, они имају најсигурнија
примања, каже кроз шалу Живојин.
Живојин наводи да користи субвен

У пољопривреди у
Србији остају само
упорни и вредни,
мораш  да претрпиш
разне политике
преко својих леђа.
За пољопривредника
је боља стабилна
политика, стабилно
тржиште него
субвениције. Проблем
је у томе што сваке
године, или како се
смени власт, имамо
нешто ново.
Нема неког реда,
наводи Здравко Чупић

ције Министарства пољопривреде,
али замера на дугом периоду који про
ђе до добијања новца.
– Конкуришем редовно за субвенци
је. Прође скоро годину дана, заправо
десет месеци док добијемо исплату. То
је за пољопривредника дуг период.
Нове субвенције од 15.000 динара по
грлу би могле да подстакну повећање
узгоја, али је то и ризик. Телад су ску
па, изађу тако између 600 и 700 евра.
Субвенције јесу корисне, јер с тим
пресипаш из шупљег у празно, кроз
смех каже Живојин.
Овај пољопривредник каже да ће и
ове године конкурисати за субвенције
и сматра да је одлука за повећање
субвенција по грлу добра и нада се да
ће се тиме повећати сточни фонд, а да
ће српски сељак тако бити конкурен
тан на тржишту.
– Треба много времена да прође да
би наш произвиод био конкурентан у
иностранству, барем десет година. Ту
би субвенције из Министарства пољо
привреде могле да помогну. Ми у овом
тренутку имам мали сточни фонд, да
би крава отелила теле, потребно је
две и по године. То је дуг процес.У
нашем селу имамо малтене три краве.
Долази до ситуац
 ије да неће бити кра
ва које би се телиле.
Такође, Живојин је рекао да, када
погледа претходни период од десет
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година, њему је најбоље било када је
министар пољопривреде био Душан
Петровић. Како наводи, није ни тада
било сјајно, али мало боље него сада.
– Пољопривредници су пре, када је
министар био Душан Петровић, имали
тада по хектару 12.000, а сада две
хиљаде. Сада добијамо само две
хиљаде за вештачко ђубриво, а пре
смо имали по килограму колико смо
потрошили. Тада је било исто 10.000
по бику и то се давало унапред. Имали
смо и саветнике, две жене су код нас
биле у селу које су у току шест месеци
помагале око документације за суб
венције. То је добро, јер сада, на при
мер, у Белотићу има више старијих
људи него малђих. Старијима је про
блем да се баве папирологијим. Сада
треба да чекаш, малтене годину дана
да би добио исплату. Најбоље би било
када би тај цео процес добијања суб
венција био краћи.
Живојин наводи да још већу неизве
сност код сељака изазива и стална
осцилација цена.
– Било би добро када би се цена већ
једном заувек кориговала. Или су
бикови 2,40 или 2,20 евра па да знамо
да ли да радимо или не радимо. Овако
стално идемо горе-доле. Ја сам, на
пример, тренутно, са говедима на
нули. То је још и добро. Да није пензи
је мојих родитеља, ми не бисмо имали
с чим да платимо рачуне. На телеви
зији је једна прича, али на терену, код
самог сељак а је сасвим другачије.
Кајем се што се нисам негде запослио.
Ако се не промени ништа за годину,
две, планирам да одустанем од пољо
привреде и нађем неки други посао,
шта је ту је, каже Живојин.
Здравко Чупић из Салаша Ноћајског
у свом тову има 61 бика. Своју произ
водњу је полако временом повећавао
да би напокон стигао до своје потпуно
опремљење фарме.
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Здравко Чупић

– На самом почетку сам гајио у свом
дворишту и то је било доста тешко.
Сад на фарми ми је све лакше, постоји
пад за ђубре и све се ради машином.
Сада ми није потребна помоћ што се
тиче посла. Још 2007. године сам
почео да правим фарму, сада је напо
кон колико-толико комплетна.
Како и сам наводи, задовољан је
претходном годином, јер је цена пове
ћана. Сматра да је добро што Мини
старство пољопривреде даје субвре
ницје, али да је проблем што се дуго
чека на исплаћивање.
– Прошла година је била добра зато
што је цена скочила. Још прошле зиме
цена је била преко два евра. Добро је
користити субвенције Министарства,
али прође много времена како бисмо
били исплаћени. Ево, ми смо у фебру

Жовјин Јосиповић (лево) са родитељима

ару 2018. предали 67 бикова и још
увек ништа нисмо добили. Значи, укуп
но ми држава дугује 670.000 динара, а
ја још увек ништа нисам добио. С дру
ге стране, држава очекује да све испо
штујеш - сваки папир и сваки рок. Не
морају ни да се повећају износ по грлу,
само нека се Министарство обавеже
на неки период у ком би морала да
испалти субвениције. На пример, рок
би могао да буде 180 дана. А не овако,
ухраним друге бикове који су спремни
за продају, а нисам добио ни динара
за претходне. Знам неке који су доби
ли новац пре мене. Не знам зашто је
то тако и у чему је проблем. Зато је и
боље да постоји неки рок у ком се
мора исплатити новац, објашњава
Здравко.
Овај пољопривредник подржава
повећање субвенција по грлу на 15.000
динара, али сматра да и држава има
користи од тога.
– Наравно да ће и држава од извоза
имати користи. И ово што добијем за
бикове, све се то на крају узме кроз
гориво, на пример. Ја бих више волео
када би постојало стабилна цена и
стабилно тржиште, него повећање
субвенција. Од това говеда може да се
живи, али било би добро када би
држава само мало увела ред. Овако је
стална осцилација цена у пољопри
вреди и појединци зарађују на нама.
Било је добро 2005. године када смо
добијали 12.000 по хектару земље коју
обрађујемо. Сада имамо 2000 динара
по хектару, и 2.000 динара за гориво. У
пољопривреди у Србији остају само
упорни и вредни, мораш да претрпиш
разне политике преко својих леђа. За
пољопривредника је боља стабилна
политика, стабилно тржиште него суб
вениције. Проблем је у томе што сваке
године, или како се смени власт, има
мо нешто ново. Нема неког реда, наво
ди Здравко. 
З. Поповић
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УКИДАЊЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ПРОТИВ СВИЊСКЕ КУГЕ: ШАНСА ИЛИ РИЗИК

2019. година без вакцинације?

Одлука да се престане са вакцинацијом отвара тржиште и добра је. Међутим, ако се
и престане ове године са вакцинацијом, то не значи да ће се наше месо одмах наћи
у Европској унији. Од престанка се мора вршити посматрање, да ли је вирус прису
тан барем три године, каже Александар Чупић, доктор ветеринарске медицине

Д

а ли је извоз свињског меса из
Србије у земље Европске уније
сада већ известан? Према наво
дима министра пољопривреде Брани
слава Недимовића, можемо рећи да
јесте. Недимовић је у неколико наврата
најављивао престанак вакцинације
против класичне свињске куге, а крајем
2018. је истакао њену коначну елими
нацију, за јануар 2019. године. То би
сигурно била светла тачка свима онима
који се баве узгојем свиња, јер се због
вакцинације свиња наше месо не изво
зи у земље ЕУ. Донекле би се тако
средило стање у свињарству, које у
Србији није баш сјајно. Када говоримо
о узгоју свиња, можемо увидети да на
том тржишту влада збрка. Јавља се
стална осцилација цене свињског меса
и недостатак извоза.
У нашој земљи епидемија класичне
свињске куге није се појавила девет
година. О томе су М новине разговара
ле са ветеринаром Александром Чупи
ћем из Салаша Ноћајског и узгајивачи
ма свиња из мачванског села Белотић.
Александар Чупић сматра да је ова
одлука добра, али наглашава да држа
ва и узгајивачи морају бити опрезни.
– Одлука да се престане са вакцина
цијом отвара тржиште и добра је. Међу
тим, ако се и престане ове године са
вакцинацијом, то не значи да ће се
наше месо одмах наћи у Европској уни
ји. Од престанк а се мора вршити
посматрање, да ли је вирус присутан
барем три године, каже Александар.
Такође, он наглашава, да ако држава

жели да елиминише вакцинацију, она
мора бити спремна на све могуће иза
зове.
– Нисам сигуран колико и да ли
држава има било какав инструмент да
помогне произвођачима уколико се
вирус појави. То што се вирус куге није
јавио, сада већ, девет година, не значи
да је он нестао. Он још увек постоји.
Питање је како ће држава реаговати
уколико до куге дође. Ми тренутно
немамо сточни фонд који би се обно
вио. Све се своди на то да се мали

др вет. медицине Александар Чупић

произвођачи угасе, а да остану само
велики. Такође, морају се спровести
велике биосигурносне и хигијенске
мере, посебно у породичним фарама
ма. Нисам сигуран да ли би држава
била подршка сељаку у случају штете,
које могу да буду велике. Сетимо се
само случаја свињске куге пре неких
девет или осам година на фарми у
Великим Радинцима, каже Чупић.
Драган и Драгана Јосиповић се баве
свињогојством око 30 година. Кажу да
стање за сељака није уопште сјајна.
– Свињогојством се бавимо већ неких
тридесет година, можда и више. Стање
је било такво, да једну партију изгубиш,
другу добијеш. Пре си увек могао да
обновиш производњу. Тако је било до
деведесетих година. После су настала
тежа времена. Сад не можеш да обно
виш производњу, не можеш да вратиш
ни оно што си уложио за храну. Цена
свиња је ниска, а храна и све остало је
поскупело. Конкретно, сада не може да
се живи од овога, каже Драгана.
Драгана је неповерљива када се
говори о најавама престанка вакцина
ције против класичне свињске куге. Код
њих се крајем осамдесетих јавио вирус
класичне свињске куге и убијено је око
550 свиња. Са насталом штетом су
морали сами да се изборе.
Драган Јосиповић наводи да држава
нема средстава да се избори против
штете, уколико би се куга опет појави
ла.
– Отезање престанка вакцинације је
због тога што држава нема новца да
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Држава
неисплаћује
одштету
– О престанку вакцинације против
свињске куге се прича сигурно 20 годи
на. Свуда, у такорећи нормалним држа
вама, вакцинације нема, а ако се и
појави куга, свиње се нормално убијају,
а држава исплаћује одштету. Код нас
држава не стаје уз свог сељака, није
стала ни кад се код нас јавила куга
1989. године. Тада ми је највише засме
тало што није сачекан период инкуба
ције, него су нам одмах побили свиње.
Касније нам је стигло решење у којем
није потврђена куга. И, ето, од тада
немам поверења у државу. Судили смо
се да добијемо неку одштету, али пара
у фонду није било и ником ништа. И
све иде у смеру да се мали узгајивачи
униште. Ми смо имали услужни тов за
Делта аграр и то је било јако добро.
Међутим, временом су њихови капаци
тети постали велики и ми нисмо могли
да их испратимо са 400 свиња, обја
шњава Драгана.

19

ИНЂИЈА

Аграрнибуџет
34милионадинара

О

пштина Инђија ће и ове године,
кроз програм мера пољопривре
де и руралног развоја, издвојити
значајна средства за подршку локал
ним пољопривредницима. Програм
мера спровешће Агенција за рурални
развој општине Инђија (АРРИ), а ове
године планиран је буџет који износи
34 милиона динара.
Како је истакла Ивана Пејовић
Шеврт, директорица Агенције за рурал
ни развој и ове године биће финанси
ране исте мере, као и претходних годи
на.
 Агенција за рурални развој, издво
јиће средства за регресирање репро
дуктивног материјала (вештачко осе
мењавање), инвестиције у физичка
средства (прикључна механизација)
и осигурање  каже Пејовић Шеврт,
и додаје, да ће бити уведене и нове
мере, које се односе на уређење нека
тегорисаних атарских путева, раз
вој
информационекомуникационе
инфраструктуре и посету сајмовима.

 Право да конкуришу, имаће физич
ка и правна лица са регистрованим
пољопривредним газдинством у актив
ном статусу. По добијању позитив
ног мишљења на Програм од стране
Министарства пољопривреде, Општи
на Инђија, расписаће конкурсе и јавне
позиве у складу са Програмом мера
пољопривреде и руралног развоја 
истиче директорица АРРИ.
Председник општине Инђија Вла
димир Гак, подсетио је да се аграрни
буџет сваке године знатно повећава,
јер је циљ локалне самоуправе да омо
гући константан развој локалне пољо
привреде.
 Поносни смо на буџет за пољо
привреду, који је и прошле године био
један од пет највећих у АП Војводини.
И ове године смо подигли износ аграр
ног буџета, а гледајући у односу на број
становника у нашој општини, он је у
самом врху у Војводини, ако изузмемо
велике градове, поручио је Гак.
М.Ђ.

Кугећеувекбити,
вируспостоји,али
тренутнонепостоји
одговарајућиодговор
државепротив
свињскекуге,осим
вакцинације.Наравно
даподржавам
укидањевакцинације,
отварајусевелике
прилике,алимислимда
јеризиквелики.Србија ОБАВЕшТЕЊЕЗАПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
немасточнифондкојим
бисеобновила
производња.
д 1. јануара 2019. године ступио након 30. априла, измене исте у реги
је на снагу Правилник о упису у стру пољопривредних газдинства могу
Памисвињечак
Реги стар
пољо при вред них се извршити до 31. маја текуће године.
иувозимо,каже
Уколико на пољопривредном газдин
газдинстава и обнови регистрације,
као и о условима за пасиван статус ству дође до промене података у при
ДраганЈосиповић

Обноварегистрације

О

исплати штету, која би можда настала
ако би се куга јавила опет. Куге ће увек
бити, вирус постоји, али тренутно не
постоји одговарајући одговор државе
против свињске куге, осим вакцинације.
Наравно да подржавам укидање вакци
нације, отварају се велике прилике, али
мислим да је ризик велики. Србија
нема сточни фонд којим би се обнови
ла производња. Па ми свиње чак и уво
зимо! Неко сада ни са десет хектара
земље не може да опстане као мали
произвођач, каже Драган.
З.Поповић

пољопривредног газдинства. У складу
са овом правилником предвиђен је
упис у регистар пољопривредних
газдинстава и обнова регистрације у
периоду од 1. марта до 30. априла
текуће године, када се достављају сви
подаци који су промењени у односу на
стање у Регистру.
Давањем неистинитих података при
ликом регистрације и обнове пољо
привредних газдинстава, а који се тичу
обрадивих површина земљишта,
газдинства ће сносити последице пре
ласком у пасиван статус газдинства.
Уколико на пољопривредном газдин
ству дође до промене биљне структуре

јављеним површинама након 30. апри
ла, измене истих у регистру пољопри
вредних газдинстава могу се извршити
у периоду од 1. јула до 30.септембра
текуће године.
За додатне информације, као и за
помоћ и подршку око уписа, обнове,
регистрације и пререгистрације пољо
привредних газдинстава, пољопри
вредници са територије Града Срем
ска Митровица, могу да се обрате
Агенцији за рурални развој Града
Сремска Митровица, Градској управи
за пољопривреду и заштиту животне
средине и Пољопривредној стручној
служби Сремска Митровица.
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МАРАДИК: ТРАГЕДИЈА У ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Ученица преминула у зборници

Ч

етрн ае с тог од иш ња
Милица Анђелковић,
ученица седмог раз
реда Основне школе „Бран
ко Радичевић“ у Марадику
код Инђије, преминула је у
четвртак 17. јануара, пред
почетак трећег часа попо
дневне смене у школској
зборници. Потресени смр
ћу, школске другарице и
добре ученице, тај дан нико
није имао снаге да говори
за медије. После ове тра
гедије, одмах је прекинута
настава.
– Она је отишла по днев
ник после великог одмора,
када је требао да почне
трећи час. Само се одјед
ном сручила у зборници
– препричао је трагичан
моменат, њен другар из
разреда за М Новине.
Девојчици, оног тренут
ка када се онесвестила,
прво су у помоћ притекли
наставници, који су у међу
времену већ позвали хитну
помоћ из Бешке, нажалост,
лекар је само могао да кон
статује смрт.
– Док је све то трајало,
ми смо са нестрпљењем
чекали да нам јаве како
је Милица, јер је она ина

Окупљени родитељи испред школе

че била срчани болесник.
И сви смо знали да је још
од рођења имала проблем
са срцем – прича Миличи
на другарица из разреда,
додајући, да нико у том тре
нутку није очекивао да ће
им саопштити најгору вест.
Ученици кажу, да се
Милица од када је дошла
у школу, није жалила на
здравствено стање или да
јој је лоше. Њени другари
из разреда је хвале, као

добру пријатељицу, вред
ног и марљивог ученика.
У школи, од наставника,
нико није хтео да даје изја
ве за медије, правдајући
се, да директор Звонимир
Чаушевић није у згради
школе.
Речи хвале имају и ком
шије из улице, где је Мили
ца после развода родите
ља, викендом долазила
код баке, очеве мајке.
– Дивно, насмејано дете.

После развода родитеља,
она и њен брат, остали су
да живе са мајком, али су
стално долазили код баке
Јованке. Велика трагедија,
туга – једва тихим гласом
је прозборила комшиница
породице Анђелковић.
Девојчицу су на вечни
починак испратили роди
тељи, пријатељи, родбина,
школски другари, комши
је...
С. Костић

У ВИШЕМ СУДУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ НЕПРАВОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ОСУЂЕН
СРЂАН МИЈАИЛОВИЋ ИЗ РУМЕ

За убиство 18 година затвора

Двадесетчетворогодишњи Срђан Мијаиловић из Руме, осуђен је у Вишем суду у
Сремској Митровици неправоснажном пресудом на 18 година затвора, због убиства
Мире Шарац ( 64), своје бабе по мајчиној линији. Злочин, који је потресао не само
Руму, већ и регион, одиграо се 24. јануара прошле године

Д

вад ес етч ет вор огод и
шњи Срђан Мијаил
 о
вић из Руме, осуђен
је у Вишем суду у Срем
ској Митровици неправо
снажном пресудом на 18
година затвора, због уби
ства Мире Шарац (64), сво
је бабе по мајчиној линији.
Злочин, који је потресао не
само Руму, већ и регион,
одиграо се 24. јануара про
шле године, када је Срђан
са више убода ножем усмр
тио своју бабу, покупио
јој новац, платне картице
и злато, а онда отишао у

Убијена Мира Шарац

играоницу, где га је полици
ја после неколико сати од
убиства ухапсила. Божида
ру Шарцу, супругу жртве и
Срђановом деди, ни после
годину дана слике не бледе
на ову породичну трагедију.
– Био сам на изрица
њу пресуде, 28. децембра
2018. године. Изјаснио се,
да му је жао због свега што
се догодило, али џаба њего
вог кајања, када њој више
повратка нема. Нажалост,
дрога га је уништила, она
га је довела до тога – поти
штеним гласом, за наше

новине говори Божидар.
– Ми не идемо њему у
посете. Жао ми је њега,
жао ми је и супруге. Ко има
право некоме да одузима
живот? – упитао се Божи
дар.
Седамдесетједного
дишњи Божидар је пен
зионер, као што је и Мира
била, живели су сами у ста
ну у насељу Игралиште, где
се и десио злочин.
– Како ми је, не питајте
ме!? Сам са собом при
чам, плачем. Одем проше
там, зову ме стално ћерка
и син... недостаје ми жена.
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ПРИЧА КОЈА ЈЕ ПОТРЕСЛА ШИД

Напасник под
маском хуманисте
Мирко М. (60) из Шида, који је био пример хранитељства у шидској општини, сексу
ално је узнемиравао своју штићеницу шест година, која је смогла храбрости тек када
је, пре месец дана напунила 18 година, да цео случај  пријави Центру за социјални
рад, а они полицији

М

ирко М. (60) из Шида, који је
био пример хранитељства у
шидској општини, сексуално
је узнемиравао своју штићеницу шест
година, која је смогла храбрости тек
када је, пре месец дана напунила 18
година, да цео случај пријави Цен
тру за социјални рад, а они полицији.
Осумњичени Мирко је након истека
притвора у трајању од 48 сати, саслу
шан у тужилаштву где је признао и
потписао споразум кривице, и њему
је тужилац, за ово кривично дело
одредио годину дана кућног притво
ра.
Дејан Логарушић директор шидског
Центра за социјални рад, у разговору
за М Новине, каже да нико није могао
ни да наслути шта се штићеници
дешава, и да тренутно само брину о
њеном психичком стању, које је после
овог инцидента веома лоше.
Ученица треће године Средње тех
ничке школе у Шиду, сачекала је да
добије своје грађанско право, како би
прекинула сексуално узнемиравање

од стране хранитеља, за којег је, од
како је дошла са седам година у ову
породицу, очекивала да ће јој бити
као прави отац, који је никада неће
повредити.
– Чим се пожалила нашој радни
ци, ми смо одмах обавестили поли
цију. Верујте, и ми смо сви у шоку.
Један озбиљан породичан грађанин,
који има двоје одрасле деце, унучи
ће, човек којег смо увек истицали као
пример доброг хранитељства – каже

Тежак живот
Поред трновитог и тешког детињ
ства у Ердевику, када је са свега
седам година добила нову породицу,
јер јој је мајка тешки психијатријски
болесник, а отац се убио, радници из
Центра се сећају када су је једва спа
сили од изнемоглости и глади. За њу
кажу да је веома вредна, паметна и
да очекују да ће у животу бити успе
шна.

директор Логарушић.
Све је почело додиривањем девој
чице по коси и глави, да би се касније
свело на додиривање њених груди,
гениталија, тражећи да и она то ради
њему. На срећу, прекинуто је и остало
је само на додирима, а и потврђено је
гинеколошким налазима, да ученица
није имала сексуалне односе.
– Она је имала сву пажњу у овој
породици, хранитеље је звала татом
и мајком, одличан ђак, похађа часо
ве клавира, лепо обучена, чиста, ма
дете за пример – наглашава наш
саговорник, ни сам немајући одговор
на питање, да ли јој је то све омогу
ћио Мирко како би је придобио.
Ученица је одмах пребачена у дру
гу хранитељску породицу, а тренутно
су јој највећа подршка њени другари,
који се надају да ће се што пре од
свега овога опоравити. Хранитељу
Мирку обустављено је решење и он
више никада неће моћи да се бави
овим хуманим послом.

С. Костић

Скувала
кафу
Када је Срђан дошао у
стан код бабе, она му је
скувала кафу, а затим
легла на кревет да одмо
ри. Како је испричао поли
цији, тада је извадио нож и
нанео убодне ране по вра
ту несрећној жени.
Жао ми је што је то урадио,
уништио је њен и свој живот
– говори скрхан болом и
тугом овај човек.
Како каже, још се сећа
призора који је затекао,
када се тог поподнева вра
тио у стан.
– Ја сам Миру око 13
сати позвао, али се није
јавила на телефон, да би
се он касније јавио на њен
мобилни, што ме је то зачу
дило. Када сам га упитао
где је баба, рекао је да је
отишла у комшилук и затим

Зграда у којој се десио злочин

ме упитао када ћу се ја вра
тити – присећа се Божидар.
– Стигао сам око 16 часо
ва, он је и даље седео у
стану, почели смо да се
расправљамо, тражио сам
одговор да ми каже где ми
је супруга, кошкали смо се,
а онда ми се отргнуо из руку

и побегао. Одем до купати
ла и затекнем стравичан
призор. Полицији је рекао
да је и мене хтео да убије –
препричава немили догађај
Божидар.
Срђан је после злочина,
тело бабе одвукао у купа
тило и закључао, а онда

је сео на столицу и мирно
пушио цигарете. Узео је 500
динара, златан накит, плат
не картице. Када је побегао
из стана, отишао је до пека
ре и продавнице, да би га
полиција лишила слободе у
једној играон
 ици.
С. Костић
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Игракаоврло
озбиљнаствар
Такмиче се лекари, адвокати, фризери, политичари, професори из свих предмета,
уметници.Засвељудекојиволедасеиграју,анемајуприлике,овојеодличанвентил
иоаза.Наградесукњиге,колачи,пиће,масажа,школатрчања,школајоге,шишање..

П

аб квиз ГдеКоКад, који се у
познатом митровачком кафићу
„Бук бар“ одржава од пролећа
2016. године, окупља људе различи
тих профила који се уз музику и пиће у
пријатељској атмосфери надмећу у
познавању седам области. Учествује
просечно двадесет екипа, са по четири
члана. Долазе из Новог Сада, Зрења
нина, Бијељине, Кузмина.
Питања из опште културе, спорта,
музике, филма, историје, географије и
књижевности, плус специјал, поста
вља Срђан Алатић, аутор, водитељ,
ди џеј, организатор, непоткупљиви
квизомеханичар, „ванбрачни син“ Мил
ке Цанић и Лазе Голуже, који је ову
генијалну идеју донео из Енглеске и
прилагодио Митровици, у сарадњи са
власницом Букбара, Сањом Кртинић.

ВладимирБалашћак

Може се рећи да не постоји савршени
је место за такав вид дружења, нити
природнији повод окупљања на месту
као што је Букбар. Срђан је објаснио
где је ко и кад у свему томе, као и раз
логе због којих мора да настави с овим
послом, хтео то или не, с обзиром да
се квиз сад већ отео контроли и живи
сам за себе.
– У првом квизу је било шест екипа.
И даље има неких које су ту од почет
ка, Винксмагија и Витезови шведског
стола. Мада, не волим да водим стати
стику, јер се онда своди само на так
мичење, а ово правим да би се људи
играли и дружили. Прво се кренуло са
седам области, онда сам убацио и
специјал као осму област. Прошло је
преко три хиљаде питања која се не
понављају. Сваки пут имам кризу.

СрђанДинчић

Долазим овде да постављам питања
људима који су паметнији од мене,
сама та чињеница је врло стресна.
Десило би се и тако тешко питање,
које нико не зна. Суштина је да напра
вим питање које они можда знају,
можда и не знају, и ја треба да пређем
ту границу, што је најгори део посла,
али успева. Сад их већ знам, уз осмех
прича Срђан.
Средином јануара је одржан 67.
квиз, са специјалом химне и заставе.
Такмиче се лекари, адвокати, фризе
ри, политичари, професори из свих
предмета, уметници. За све људе који
воле да се играју, а немају прилике,
ово је одличан вентил и оаза. Награде
су књиге, колачи, пиће, масажа, школа
трчања, школа јоге, шишање..
– Дођеш са блиским људима и

СрђанАлатићиСањаКртинић
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МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Приче из равнице
У среду, 16. јануара 2019. године у
Библиотеци „ Глигорије Возаровић“ одр
жана је промоција књиге Приче равнице,
новинара РТ Војводине и уредника часо
писа Војвођански магазин Илије Туцића.
Приче равнице су на неки начин наста
вак Малих војвођанских прича које су до
сада имале два издања. Књига садржи
53 нове приче, које на специфичан начин
преносе све лепоте и шарм Војводине.

Део екипе Мумије

имаш три, четири сата луфта од про
блема, посла. Неколико сати разми
шљаш о нечему о чему иначе не би
свакодневно размишљао. Овде као
да се скупила једна заједница људи
који уживају. Пар пута сам хтео да
одустанем, али је умало избила рево
луција - Какво одустајање, нема оду
стајања, ни случајно! - Тако да, хтео
не хтео, морам да наставим, прича
Срђан.
Осмислити 64 питања сваки пут
није мала ствар. Проверити свако
питање са више извора је тек рудар
ски посао за који је потребно двана
ест до четрнаест сати рада минимум.
– Географија и књижевност су
рецимо тешки, из музике, филма,
спорта свако има неку своју специјал
ност. Трудим се да питања буду
разноврсна, свеоб
 ухватна, из истори
је да буду заступљена сва раздобља,
из географије да буду и реке, плани
не, градови, каже Срђан.
Сања Кртинић каже да је од самог
старта одлично посећено.
– Буде разних страсти, али људи
првенствено уживају у дружењу. Уче
сници тачно припадају генерацији
која је писмена, учена, која зна пуно,

а нема то где другде да покаже.
Већином су људи средњих година.
Клинци, ако и дођу, брзо отпадну јер
је у питању висок ниво знања, наводи
Сања.
Улогу конобара, као и сваку другу у
којој се нашао, лежерно је понео глу
мац Владимир Балашћак. Он за квиз
ГдеКоКад каже да је забава која не
може да се нађе на сваком кораку.
– Мене лично фасцинира да се
људи забављају, друже, такмиче, а да
није у питању коцка или сличан порок.
Имам жељу да учествујем, теме су
врло интересантне. Мислим да је
потребно мало се припремити и ода
брати добру екипу, ентузијастичан је
Владимир.
Јавности познат Срђан Динчић је у
овој причи, како каже, мали, сироти,
убоги учесник, пише погрешне одго
воре и минира своју екипу Алергични
професор, која тавори на дну табеле..
– Дођемо овде да се мало зезамо и
да видимо да ли је опет претерао са
претешким питањима, каже Срђан.
Међу вишеструким шампионима су
Мумије из Бијељине. Сличан квиз су
организовали у свом месту, а долазе
им такмичари из Митровице и Кузми
на. Они коментаришу да се људи,
поред доброг дружења, приме на
позитивну тензију која иде уз такми
чарску атмосферу и све то зову кори
сним зезањем.
– Изванредно се забављамо! Са
моје тачке гледишта, ово је првора
зредни културни догађај, речи су
Александра, доктора историје.
Политикол ог Зоран, у нешто
озбиљнијем маниру, коментарише да
у овом квизу видите где сте заправо.
– Можете имати о себи мишљење
да сте супер образовани и да пуно
тога знате. Има доста озбиљних пита
ња, комплексних. Нека иду на зафр
канцију, за нека укључиш кликер,
некад је довољно да те асоцира и
неко из екипе, макар погрешним одго
вором, каже Зоран.
Т. С.

Рецензент књиге Драшко Ређеп је
написао, како Илија Туцић припада
сасвим особеној, скоро завереничкој
експедицији наших савремених аутора,
свак ако истраживача, који на сваки
начин настоје да отклоне лежерне и у
основи нетачне карактеристике овог
поднебља: да је монотоно, униформно,
са потпуним одсуством вертик алних
социјалних и моралних настојања.
Помисао на различитост је за Туцића
такорећи типик за интимно, непреруше
но доказивање а и показивање богат
ства предела. Ужасава га теза о привре
меном животу многобројних долазника
на ову нашу њиву. А стару причу о мен
талитету као конститутивном елементу
Војводине старе, негује као тек откривен
лет птице у високим облацима над
нама...
Аутор је до сада објавио четири књиге:
Челобаште, Мале војвођанске приче,
Приче равнице и монографију о породи
ци Дунђерски под називом Чудо у Чибу.
Књиге су, због успеха код читалачке
публике, доживеле поновљена издања.

ВРДНИК

Светосавски бал
Светосавски бал, четврти по реду,
биће одржан 27. јануара у Етно-насељу
Врдничка кула, са почетком у 19 часова.
Генерални покровитељ Светосавског
бала је врднички хотел Премиер Аква,
покровитељ програма је иришка општи
на, а организатор је Туристичка органи
зација Ирига.
И овогодишњи бал се организује са
благословом Епископа сремског Васили
ја који ће се, после Светосавске химне,
обратити свима који буду присуствовали
Светосавском балу.
У програму ће учествовати култур
но-уметничко друштво „Бранко Радиче
вић“ из Сремске Митровице, хор Сион,
а потом ће госте забављати и оркестар
Александра Дујина. 
С. Џ.
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МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА: ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Лексичка баштина Мачве

П

ознати
новинар
и
публициста Миомир
Филиповић Фића и
Драган Аврић, генерал Вој
ске Србије из села Дренов
ца код Шапца су аутори књи
ге под називом Ваке се речи
говору у Мачви, која је про
мовисана децембра прошле
године. Прошлог петка, 18.
јануара, књига је предста
вљена ученицима и настав
ницима, као и свима заинте
ресованима, у новој школи,
у Мачванској Митровици.
– Јављају нам се људи из
других крајева Србије, као
и људи из Канаде који су
пореклом из Глушаца. Једна
жена из околине Лесковца је
рекла - видели смо десетак
речи које и ми овде свако
дневно користимо. Дакле,
нисмо ми ово само локално
направили, Мачвани ути
чу на целу Србију, нашалио
се Филиповић. Присутне је
поздравио директор Сла
ђан Папић, а промоцији су
поред аутора, присуствова
ли и сликар Иван Вешић и
наставница српског језика
Биљана Сувић.

Детаљ са промоције

– Ова књига је посебно
занимљива по томе што сва
ка реч има такво објашње
ње, да сам наилази контекст
у ком је та реч настала, као
и да постојање оваквог дела
наводи на даље записива
ње израза који нису стали у
ово издање, што нужно води
ка наставку оваквог записа,
рекла је Биљана.
Драган Аврић је навео да
се од 2600 речи које су наве
дене у овој књизи на селу

употребљава око двеста,
триста, док се око петсто
разуме.
– Много заборављамо.
Међутим, да би човек нешто
заборавио, потребна је и
нека врста личног пристан
ка. Некако смо брзо приста
ли да заборавимо оно од
чега смо настали. Ми смо
покушали да овом књигом
део тог заборава мало зау
ставимо и ако је неко суви
ше пристао на заборавља

ње, да му помогнемо да од
тога одустане, бар на неки
начин, рекао је Аврић.
Аутори су навели да сва
ко ко поседује ову књигу има
право да допуњу је њене
стране, да је персонализује,
допише оно што жели, чиме
се иницира да се свако про
буди на свој начин, како би
се мачвански језик колико је
год могуће, скупио на једном
месту.
Т. С.

ПЛАВО ПОЗОРИШТЕ: ПРЕДСТАВА ЗА ГЛУВЕ ОСОБЕ

Три личне приче

Т

риптих – три личне приче бео
градског Плавог позоришта је
прва представа, коју је румска
публика имала прилике да погледа 19.
јануара, на камерној сцени Културног
центра. Ова представа је настала као
презентација едукативног рада Плавог
позоришта са КУД-ом глувих „Ради
вој Поповић“ из Београда, са којим је
сарадња започела 2016. године. Режи
ју потписује Ненад Чолић, а играју
Вера Јовановић, Стојан Симић и Дарко
Николић, уз ритам и музичку подршку
Марка Поткоњака.
Јелена Мартиновић, асистенткиња
на овој представи истиче, да је реч о
специфичној представи која је рађена
око осам месеци, у којој глува лица уче
ствују и као перформери, и као музича
ри на ударачким инструментима.
Марко Поткоњак, глумац и асистент
је директно укључен у представу, дају
ћи јој ритам ударачким инструментима.
– Сарадња са заједницом глувих у
Београду је од почетка била велики
изазов за нас. Ми нисмо експерти за
рад са њима, имали смо приступ као
и према свим другима са којима дола

Сцена из представе

зимо у контакт. Водили смо рачуна, да
они задрже свој интегритет, као група,
али и појединци, али и да прођу кроз
нека нова искуства рада са нама, како
ми радимо и приступамо уметности и
позоришту. Требало је времена да се
упознамо, десило се да управо зато
што не чују, имају један непосреднији
однос према телесном изразу, који је за
нас јако важан – каже Марко.
Он додаје, да су били изненађе
ни колико глуве особе осећају ритам,
плес-што је за њих, као антрополошко

позориште, једна од првих премиса.
У другом, музичком делу представе,
глумцима на сцени су се придружила
још четири члана КУД-а „Радивој Попо
вић“ са ударачким инструментима. По
завршетку представе увек се оставља
могућност разговора публике са ауто
рима и глумцима, па је тако било и у
Руми. То је и била прилика, да румска
публика похвали, овај заиста зани
мљив и добар пројекат Плавог позори
шта.
С. Џ.
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ПОЛУПРАЗНА ПИЈАЦА ПОСЛЕ ПРАЗНИКА

Затишје у јануару

Анђелка Филиповић

Н

а митровачкој пијаци средином
протекле недеље била је засту
пљена релативно слаба понуда,
док су квалитет и свежина намирни
ца, као и увек, били на високом нивоу.
Продавци који су, по релативно топло
времену протекле седмице, били
вредни и на услузи купцима, нису зло
употребили ситуацију и подигли цене.
Цена домаћег пасуља је била од
250 до 350 динара по килограму, бели
лук петнаест до двадесет пет динара
главица, бундева око 50 динара по
килограму, домаћа јаја су у просеку
коштала десет динара. Цена јабука је
била између 40 и 60 динара, док за
мандарине и банане углавном нема
разлике да ли их купујете на пијаци
или у продавници.
Вредна је и оптимистична Горица
Лукић из Салаша Ноћајског. Продаје
сезонске домаће намирнице, тако да
код ње има ораха, лешника, пасуља,
белог лука, бундеве, домаћих јаја.
– Много боље је ишло око Нове

Горица Лукић

Драган Ристановић

године и Божића, сад је слабије, али
за нас нема одмора стално смо ту,
хране увек треба. Кад стижу рачуни
слабији је промет, каже Горица.
Зорка Драгичевић из Хртковаца на
својој тезги има ливадски и багремов
мед, прополис и полен. То су произво
ди озбиљне породичне фирме која у
свом поседу има три стотине кошни
ца. Поред меда се нашло и суво воће.
– Продајемо на велико и мало, а
овде смо већ петнаест година и има
мо сталне муштерије. Око Божића и
Нове године смо доста продали, али
генерално је лошије него претход
них година. Не знамо да ли је у пита
њу куповна моћ, али мислимо да су
маркети одвукли муштерије са пија
це. Викендом иде мало боље, док је
током радне недеље занемарљиво,
каже Зорка.
За Анђелку Филиповић, која већ
двадесет две године продаје квали
тетну робу био је радни дан као и сва
ки други. Код ње могу да се купе веш

Зорка Драгичевић

и пиџаме из турске, као и домаћих
произвођача.
– Уочи празника је била боља про
даја, сад је, наравно, слабија, друга
чије је, али трудићемо се да изгурамо
јануар, каже Анђелка.
Иако је зима на тренутак попусти
ла, најхладније годишње доба се тек
захуктава. Огревна дрва се могу наћи
по цени од око 12.000 динара за два и
по метра, кад је багрем у питању.
Драган Ристановић, из села Узвеће,
општина Богатић, дошао је на митро
вачку пијацу по други пут. Он каже да
продаја углавном иде добро кад стиг
ну пензије и „социјала“.
Још увек није касно за купови
ну вунених назувица и чарапа ручне
израде. Леп избор је код баке Зорке
Такач из Лаћарка, по цени од 400 до
700 динара.
Смањен промет средином јануа
ра представља очекивану и редовну
ситуацију на коју су трговци спремни.

Т. С.

Зорка Такач
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ЗАНИМАЊЕ: БАБИЦА

Мудре жене са златним рукама

У боксу са бебама

Ј

едан од најодговорнијих послова
на свету обављају бабице. Офи
цијелни назив овог занимања,
старог колико и сама људска цивили
зација је гинеколошко акушерска
сестра.
У Библији су бабице описане као
хероине које су лукавством избегле
сурову наредбу тадашњег египатског
фараона да убију сваког мушког
потомка Хебреја по рођењу. У Фран
цуској их називају “мудрим женама”, а
у Јапану “женама које масирају”. У
Енглеској је 1881. основан Краљевски
колеџ за бабице, који је ово занимање
једначио са науком и уметношћу.
За породиљу не постоји важније
партнерство од оног са спретном
бабицом, чију улогу не може да поти
сне напредак медицине. Бабице су
на првој линији у најосетљивијим тре
нуцима, када жена истовремено про
лази кроз тренутке највећег бола и
радости, што порођај управо јесте и
одговорне су најмање за два живота.
Мирјана Младенов је једна од пет
наест бабица у породилишту митро
вачке Опште болнице од 1997. годи
не, пре тога је радила на одељењу
гинекологије. Она каже да је непро
цењив осећај додира тек рођене бебе
док је стављају тамо где јој је место
- на мајчине груди, као и да се и
после хиљаду обављених порођаја
свакој новој беби радују као првог
пута. У том смислу у овом послу
често доживљавају позитиван стрес
и узбуђење и деле емоције са ново
печеним мајкама, стога нису реткост
сузе радоснице на обе стране.
- При пријему, будуће мајке упозна

Посао је захтеван,
али јако леп. Која год
бабица дође у
порођајну салу да
волонтира у почетку
има страх, али после
тога сви трче у салу.
Тај посао мора да се
воли да би се добро
радио и већ приликом
волонтирања особа
сама брзо увиди да ли
је за то или није, каже
Мирјана Младенов

јемо са процедуром и правилима
понашања на одељењу, покажемо им
просторије које ће користити, успо
стављамо ближи контакт. У порођај
ној сали пратимо стање породиље,
дисање, крвни притисак, температу
ру, учесталост контракција, откуцаје
срца још нерођене бебе, учимо их
правилном дисању. Ту се дешава
чаролија рађања новог живота. Баби
це су особе које прве додирну бебу
која долази на свет, зато се каже да
су нам руке златне, каже Мирјана.
Два сата после порођаја, пре сме
штања у собу, породиља остаје баби
цама на оку, како би се пратило њено
стање. Фотографисали смо наше
саговорнице са прворотком Јованом
Радуловић, мамом тек рођеног деча
ка Јакова. Јована је рекла да се
одлично осећа и да о свом искуству
са бабицама има само речи хвале.
Смене трају по дванаест сати, а од
пре неколико година имају три сло
бодна дана после ноћне смене. Често
се цела смена проведе на ногама, а
број бабица је недовољан, јер у јед
ној смени раде само три особе, од
тога су две у сали, а једна на одеље
њу, где су збринуте породиље. Првих
три до пет година је неопходан рад уз
искуснију колегиницу, тек након тог
времена је могуће самостално обави
ти порођај.
- Посао је захтеван, али јако леп.
Која год бабица дође у порођајну
салу да волонтира у почетку има
страх, али после тога сви трче у салу.
Тај посао мора да се воли да би се
добро радио и већ приликом волон
тирања особа сама брзо увиди да ли
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Леп је осећај кад,
након што породим
жену, видим мајку
како узима бебу
у своје руке. Некад је
тешко смирити особу
у тренуцима самог
порођаја, допрети
до ње, ту треба бити
доста стрпљив, треба
бити прави психолог,
каже Бојана Балаш

је за то или није, каже Мирјана и уз
осмех додаје да је папирологија једи
ни део посла који бабице не воле.
Она истиче да је едукација трудни
це и психофизичка припрема за поро
ђај изузетно значајна, јер помаже да
жена остане смирена и да успостави
бољу контролу кроз правилно диса
ње.
- Ми смо све време присутне при
ликом порођаја, иако се породиљама
можда некад не чини да је тако, али
их у сваком тренутку пратимо. Свака
има своје место и задужења и често
комуницирамо погледима, нарочито
ако је наступио неки незгодан трену
так, како не бисмо узнемирили жену
која је већ довољно уплашена, јер је
у новонасталој ситуацији у непозна
том окружењу, каже Мирјана.
Велики број трудница се одлучује
за порођај уз помоћ епидуралне ане
стезије, који омогућује да се жена
опусти, чиме се и порођај убрзава.
- Од пре десетак година су уведене
лиценце за рад, које се обнављају на
сваких седам година. Пишемо струч
не радове, држимо презентације,
идемо на семинаре. Ја сам имала
презентацију на тему порођај уз
помоћ епидуралне анестезије, коле
гиница је имала спонтани порођај и
тако смо у пару одржавале предава
ња и у другим градовима. Некад
пишемо, некад слушамо предавања.
Мени су битне и ствари које нису
везане строго за акушерство, јер код
нас долазе жене које су на пример
дијабетичари, срчани, бубрежни
болесници, са разним дијагнозама,
потребно је доста едукације, да би се
знало какав приступ заузети, каже
Мирјана.
Јако је важно успоставити добар
контакт и комуник ацију у односу

Мирјана Младенов, Бојана Балаш и Јована Радуловић

породиља - бабица, за шта је, поред
потенцијала саме особе, потребно и
доста искуства.
- Ми са нашим пацијенткињама
успостављамо другачији однос него
што је то потребно на осталим оде
љењима, приснији и блискији, више
им се обрађамо као другарице или
мајке, сестре. Делимо њихове најин
тимније моменте, често се стиде ако
су прворотке, лакше се осећају ако
смо с њима на ти, каже Мирјана.
Њена колегиница, Бојана Балаш
има 23 године, укупно са волонтира
њем ради четири године. Првих годи
ну и по је радила у боксу са бебама,
од тад је у порођајној сали. Мирјана
за њу каже да је брза и спретна и ће
једног дана бити одлична бабица.
- Гинеколошко акушерска сестра
ми је било прва опција кад сам уписи
вала медицинску школу, испред
општег смера. Нисам тачно знала
шта све овај посао носи, у смислу
одговорности, али што ми се свиђало
то што бабице помажу да бебе дођу
на свет. Леп је осећај кад, након што

породим жену, видим мајку како узи
ма бебу у своје руке. Некад је тешко
смирити особу у тренуцима самог
порођаја, допрети до ње, ту треба
бити доста стрпљив, треба бити пра
ви психолог, каже Бојана.
Неминовна је сарадња колегиница
из порођајне сале и бокса са бебама.
Ако је у питању дете које је превре
мено рођено треба припремити инку
батор, кисеоник, да би се дете одмах
збринуло. У редовним ситуацијама,
када је све у реду, беба се ставља на
топли сто, на коме се тек рођена беба
угреје и два сата по рођењу педија
тар ради преглед. Сестре из бокса
доносе бебе мамама у собе и упућују
их у процес дојења.
Међународни дан бабица је 5. мај,
који се обележава од 1992. године, а
установила га је Интернационална
конфедерација бабица, чије је фор
мирање иницирала група бабица из
Европе, углавном из Белгије 1919.
године и данас броји више од 90 чла
ница из преко 80 земаља.
Тамара Сивчев
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ХОБИ-АРХЕОЛОЗИ И ДАЉЕ КОПАЈУ ПО СРЕМУ

Добар бизнис због
небриге државе

П

оред свињокоља и чаше доброг
вина, један од омиљенијих спор
това код Сремаца јесте и архео
логија. Да ли је у питању пука љубав
према тој науци, или је економска кри
за учинила своје, па се многи хватају
овог солидно исплативог, али и забра
њеног хобија, није тешко закључити.
Као омиљена локација за истражива
ња овог типа, по заинтересованости
хоби-археолога, предњачи територија
Сремске Митровице, јер, ваљда је оно
што ће се у царском граду пронаћи по
правилу и највредније. То највредни
је, наше национално културно бла
го, на овај начин редовно завршава
бог те пита где по белом свету, а због
неспретног руковања, често бива и
уништено.
Према речима Мирослава Јесрети
ћа, кустоса Музеја Срема из Сремске
Митровице, људи су овде увек прона
лазили различите предмете, али су их
некада, скоро увек, доносили у Музеј.
– До деведесетих година, људи
који су случајно проналазили пред
мете, као и они који су се бавили
тражењем антиквитета поред своје
основне делатности, све што пронађу
доносили су у Музеј. Музеј је некада
имао фонд и откупљивао је тај мате
ријал. Међутим, када су избили рато
ви, Музеји у нашој земљи нису имали
средстава за откуп, па су људи поче
ли да траже накупце који су им пла
ћали, а, и даље им плаћају предмете
по знатно нижим ценама од оних које
могу да постигну на аукцијама – прича
Мирослав Јесретић.
Према његовим речима, оних који
се баве недозвољеним археолошким
ископавањима у нашој земљи, а
посебно у Срему, има много, а највећи
проблем је то што они немају адекват
но знање за вршење ископавања.

Мирослав Јесретић поред сунчаног сата

– Њима је битно само да прона
ђу предмет - злато, сребро, новчиће.
Остављају хаос иза себе. Излазе на
терен са тракторима и плуговима који
узору скоро до метар дубине, тако да
оно испод земље често изломе и уни
ште, а оно што може да се покупи про
нађу метал-детектором – прича Миро
слав и додаје да је највећи проблем

Казне до пет година затвора
Према подацима које смо добили
из Полицијске управе у Сремској
Митровици, број појединаца који
врше неовлашћена археол ошка
истраживања у Срему је велики, а
припадници МУП-а константно врше
појачане контроле преласка државне
границе. Такође, у оквиру својих
редовних активности, полиција пре
вентивно обилази заштићене архео
лошке локалитете, како би се почини
оци ухватили на делу и спречило
неовлашћено ископавање, а послед
њи случај хватања починиоца у току

недозвољене радње био је почетком
децембра.
У претходном периоду, полиција је
регистровала и појединце који су се
лажно представљали као сарадници
институција и особа овлашћених за
ископавања, а било је и случајева у
којима су појединци фалсификовали
дозволе за археолошка ископавања.
Казне за кривично дело неовла
шћеног археолошког ископавања кре
ћу се од шест месеци до пет година
затвора, уз новчану казну. Наравно,
уколико починилац буде осуђен.

у томе што на тај начин антиквитети
бивају уништени, јер се њима не руку
је на правилан начин.
Таква ситуација била је и са недав
но пронађеним моноксилом у кориту
Саве. Како наводи Мирослав Јесре
тић, било шта што је пронађено у
реци, не би требало да се вади из
њеног корита без обавештења Музеја.
– Моноксил је донет недавно и њега
су пронашли људи који су га извукли
из реке. Полиција је брзо одреаговала
и то је пример добре сарадње поли
ције и Музеја. Извлачење тог чамца
из Саве није фах људи који су га про
нашли и нису смели ни да помисле на
то. Они немају нити дозволу, нити зна
ње. Тај чамац је вековима био у води,
па је извађен, па се нагло суши... Он
мора да се конзервира, а Музеј сва
како нема довољно простора за њега,
па смо нашли решење да га преме
стимо у Руму, у Завичајни музеј –
каже Мирослав Јесретић и додаје да
је за очување археолошког наслеђа
од кључне важности сарадња Музеја
са полицијом, али и са другим инсти
туцијама.
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Златенкови
златници
Давне 1973. године, радећи као
помоћни радник на археолошким
ископавањима остатак а античког
Сирмијума, један митровачки гимна
зијалац пронашао је 33 римска злат
ника у остацима угљенисане коже.
Реч је о Златенку Кузминцу, који је
без двоумљења златнике предао
Музеју Срема, где је утврђено да су
неки од њих непроцењиве вредно
сти.
Како каже, Музеј има одличну
сарадњу са Полицијском управом у
Сремској Митровици, посебно са при
падницима пограничне полиције у
Шиду, који су у више наврата хватали
починиоце који су антиквитете износи
ли ван граница наше земље.
– Покретани су поступци, неки су
завршени, неки су у току. Музеј није тај
који може да спречи починиоце, али
можемо да помогнемо у решавању
случаја на суду. Чак ни ми као кустоси
Музеја Срема немамо право да копа
мо било какав археолошки локалитет
без дозволе Министарства културе –
прича Мирослав Јесретић и додаје да
свако ко пронађе антиквитет, намерно
или случајно, има рок од 24 часа да то
пријави полицији или Музеју.
Можда и најзначајнији предмет, који
се сада налази у Музеју Срема, злат
ни аварски појас, пронађен је на иле
галан начин.
– Појас не би ни завршио у Музеју,
да полиција у Београду није ухватила
починиоце који су покушали да га пре
продају. Ради се о људима из Чалме,

Моноксил који је извађен из Саве

који су га, према њиховом признању,
пронашли на падинама Фрушке горе.
Они су полицији показали место на
којем су га нашли. Ако је то уопште то
место, јер археолози који су након тога
обавили краће истраживање ту ништа
нису нашли. Други пример је чувени
сунчани сат, који је пронађен у Срем
ској Митровици приликом изградње
једне куће. Човек који га је пронашао

Прича о аварском појасу
Почетком деведесетих година про
шлог века, браћа Козак из Чалме, у
околини Сремске Митровице прона
шла су златни аварски појас из шестог
века, предмет од изузетног археоло
шког значаја у свету, који је у то вре
ме био процењен на чак 20 милиона
немачких марака.
Браћа су за много мањи новац појас
продала посреднику из Београда, а
тадашња милиција спречила је његову
продају ван граница земље. Истрагу је
водио инспектор Драган Карлеуша, у
то време задужен за спречавање трго
вине културним добрима, и он је фото
графије појаса донео у Народни музеј у
Београду, где је закључено да се ради
о предмету непроцењиве вредности.
Након
шестогодишњег суђења,
појас је додељен на чување Музеју
Срема и овај важан археолошки пред
мет је спашен. Међутим, у јавности се
дуго причало о појединим нелогично
стима везаним за његово пронала
жење. На месту које су браћа Козак

показала као оно где су појас нашли,
археолози нису пронашли више ништа
из те епохе, што је чудно, јер на било
којем археолошком налазишту се увек
може пронаћи више предмета из исте
епохе. Тако су се појавиле приче да
је проналажење аварског појаса било
само замазивање очију јавности, да је
неко дозволио да он буде заплењен,
како би се из земље изнело нешто
вредније.

није одмах то пријавио Музеју, плаше
ћи се да ће му археолози заустави
ти радове. Ипак, када је завршио са
радовима, осетио је потребу да дође
у Музеј и каже шта је пронашао. То је
леп пример да може да се сарађује.
Иако га није одмах пријавио, хвала
му. Могао је да га излупа, искористи
као материјал, и да нико не сазна за
њега – рекао је Мирослав Јесретић.
Проблем се, према његовим речи
ма, мора решавати системски, а на
томе треба да раде и Музеј, и полици
ја, и судство.
– Било је случајева када починиоци
нису били ни осуђени. Судије мора
ју бити боље информисане о Зако
ну о културним добрима, а посебно
казне морају бити ригорозније. Ако се
починилац адекватно казни, неће му
пасти на памет, ни њему, ни његовим
колегама, да то поново ураде. Ако
он то ради годинама, а ви га хвата
те и пуштате, то нема смисла – каже
Мирослав Јесретић и додаје да би
адекватно решење проблема било у
поновном формирању буџета у окви
ру Музеја, који би поново откупљивао
антиквитете. На тај начин, свако ко
пронађе предмет могао би да га прода
Музеју и макар делимично би се спре
чило расипање антиквитета по свету
путем различитих нелегалних сајмо
ва антиквитета или интернет продаје.
Овоме у прилог говори и чињеница да
се, од како Музеј више налазачима не
исплаћује новац, драстично смањио
број оних који их ту доносе.
Н. Милошевић
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Тиркиз рађен ониксом са Фрушке горе и Капеч од шкољки из Јадранског мора

ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ САЊЕ РИБИЋ МИЛИВОЈЕВИЋ  ИЗ ЛАЋАРКА

Огледала имају душу
Пре око пет година, од
шкољки донесених са
летовања, направила
је огледало за своју
децу. Тако је прича
кренула да се развија.
Гости и пријатељи
су се редом
одушевљавали,
желели да направи и
њима, а Сања није
била ни себична, нити
лења, јер верује да
рука која даје никад
није празна

Р

ођена Тузланк а, која живи у
Лаћарку, Сања Рибић Миливоје
вић, прави огледала, тачније,
рамове за огледала.
Њена прва љубав је уметност, која је
најзад дошла на ред након највећих
љубави, деце и супруга. После младо
сти у немирним годинама, које заувек
обележе човека и прикују га чврсто за
земљу, уследило је сазревање кроз
брак и породицу. Развијајући породич
ни посао, усмеравали су децу стазом
самосталности, као и да образовање и
напоран рад иду руку под руку.
Пре око пет година, од шкољки доне
сених са летовања, направила је огле

дало за своју децу. Тако је прича крену
ла да се развија. Гости и пријатељи су
се редом одушевљавали, желели да
направи и њима, а Сања није била ни
себична, нити лења, јер верује да рука
која даје никад није празна.
– Та моја огледала су себи прокрчи
ла пут свуда по свету, а мени отворила
портал у неки нови живот. Не знам како
се десило, да дође до изложбе у Цар
ској палати, отварању је присуствова
ло преко 350 људи. После митровачке
изложбе уследило их је неколико по
Србији и деси ми се Беч, 2015. године,
који ми је отворио сва врата. Наша
књижевна заједница сарађује са удру

Женска и мушка огледала
Дејан Лучић, публициста и геополи
тичар је отворио њену прву изложбу,
и крстио Срећна огледала, поделив
ши их на мушка и женска. Женска
углавном твори ситан вез или им
префињеност даје нека нежна форма
од вешто изгужване коже, док се у
мушким огледа стаменост, јачина и
дивите им се на другачији начин.
– Дао им је добро име јер она су

мене заиста усрећила. Отворила ми
пролаз у један нов свет, проширила
круг људи, убацила међу људе отво
ренијег ума. И људи који су купили
кажу да их огледало усрећује, да
испред њега не можеш бити нераспо
ложен. Кад обратим пажњу на лица
са фотографија изложби, нема намр
штених људи, сви су насмејани, каже
Сања.
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жењем Фокус у Бечу. Упознала сам
њихову председницу, која ме је једном
приликом, током нашег боравка тамо,
одвела до галеристе Гинтера Вахтла.
Мој рад који му се веома допао, тако
да сам тамо имала изложбу, у првом
бицирку у палати Палфи. У оквиру
изложбе су били и Дани српске култу
ре, тако да је било јако лепо посећено,
сећа се Сања.
До сад је направила преко сто огле
дала. Супруг, каменорезац, је велика
техничка подршка, он припреми шпер
плочу и направи неопходну основу, по
којој Сања ради без нацрта.
Шкољке, канап, каменчиће лепи
акрилним лепком, при чему је перфек
циониста, јер ствара предмет који ће
трајати годинама, треба да буде отпо
ран на влагу, како би могао да стоји и у
топлој соби као и у купатилу.
Углавном ради једно по једно огле
дало. Ретко остане неко са недоврше
ним детаљем, што говори о томе да
Сања свом раду приступа озбиљно и
сваки каменчић, шкољка, морска зве
зда, морски, речни или виноградски
пужић су се ту нашли с разлогом.
– Како га у том моменту видим, тако
га направим. Свако моје огледало има
неку композицију, ни једно нисам само
„дохватила и излепила“. Свако пред
ставља неку моју визију, оличење
неког тренутка, али волим да радим и
на задате теме, каже Сања.
Материјали којима Сања ствара су
шкољке, камен, канап, кожа, али ради
ла је и песком.
– На Тасосу сам упознала професо
ра сликарства, Робија, родом из Пуле.
Кад је видео моја огледала и кад смо о
њима разговарали рекао је да сам чак
имала срећу што нисам ишла на ака
демију, што ме нису усмерили, укалу
пили, јер је ово техника до сад невиђе
на на нашим просторима. Асамблаж
углавном раде са рециклираним мате
ријалима, а нисам ни мозаичар. Ово је
једноставно нешто што се изродило из
моје главе. Гледала сам по интернету
- или су од камена, или од шкољки. Не
располажем морским шкољкама, сем
кад их донесемо с мора, као ни кора
лима. Радим са дунавским шкољкама,
савским, оним што ми донесу пријате
љи рибари. После их перем, сређујем,
разврставам, каже Сања.
Што дуже и детаљније загледате
рамове, они вас све више увлаче у
себе, окупирају и подстичу машту. И у
овој причи уопште нема места фрази
попут - ствар укуса. Њена огледала
могу да се допадну сваком. Сва су раз
личита, а у сваком од њих је приметан
Сањин ненаметљив стил и управо су
те рукотворине, доказ да на свету
постоји савршенство и да се оно састо
ји од равнотеже, енергије и љубави.
Примењена уметност код нас није
нецењена, али још увек није у потпуно
сти прихваћена, те је Сањина нашла
своје место и на колективним изложба
ма међу сликарима.
Т. Сивчев
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА: ФИЛМСКЕ ВЕЧЕРИ

Премијера филма

Мира Швоња и Драган Цакић

Ш

та је човек, шта га чини чове
ком, шта је љубав, мржња,
колико је важна породица,
деца, можемо ли убити или опростити,
шта је суштина живота – то су питања
на која одговор дају људи различи
тих раса и вероисповести у изузетном
документарном филму „Human“, као
портрет нашег света.
Реч је о филму француског фотогра
фа, еколога и новинара Јана Артуса
Бертрана из 2015. године, који је са
својим тимом обишао преко 50 зема
ља и интервјуисао више од 200 људи
широм света. Снимање је трајало две
године. Иако потичу из различитих
култура и вера, одговори на помену
та суштинска питања су изненађују
ће слични. Без обзира на све разли
ке, људе широм света муче слични
проблеми, имају сличне ставове и
мишљења, што нашу шаролику врсту
на широком пространству ове планете,
ипак чини људском заједницом. Филм

који вреди видети, јер ће вас натера
ти да се замислите и да неке ствари
не примате здраво за готово, да је оно
што имате за неког другог недостижно,
а вама је нешто што се подразумева.
Румска публика је у оквиру прве од
неколико филмских вечери, које ће
Ворки тим организовати ове године,
имала задовољство да прва у Србији
погледа овај значајан филм. Пројекци
ја је одржана 15. јануара у холу Кул
турног центра.
– Ово је почетак филмских вечери
које организује Ворки тим, а иниција
тор за пројекцију овог филма је била
Мира Швоња, наша чланица. Није га
било у нашим биоскопима, у Руми је
вечерас његова премијера за Срби
ју, приказан је још у Загребу. Филм се
бави питањима љубави, смисла живо
та, среће… У филму се виде и ретки
призори Земље снимани дроном, а
трећи сегмент је музика, која је ори
гинално рађена за овај филм. Једну
тему у филму, песму Јерусалим пева и
наша Дивна Љубојевић – рекао је Дра
ган Цакић, председник Ворки тима.
Мира Швоња је истакла, да се садр
жајима које организује Ворки тим,
одлично попуњава културна понуда у
граду.
– Ми живимо у турбулентном време
ну и често заборављамо да имамо и
емоција, а овај филм управо жели да
нам покаже те емоције, као и чиње
ницу да смо сви ми на планети зајед
ница, са истим проблемима, са истим
мукама и срећама. Овај филм показује
колико су људи једно – додала је Мира
Швоња.
Филм, који заиста вреди погледа
ти, потом се мало замислити, шта је
то суштински важно како бисмо били
срећни!?
С. Џ.
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МИТРОВАЧКЕ И ЗАТВОРСКЕ ПРИЧЕ

Градоначелник Ћира Милекић

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

У

време мандата првог начелника града, Ћире Милеки
ћа, десили су се многи важни догађаји, који су утица
ли на развој града. Градске власти у Митровици су
одвојиле војнограничарску зграду у којој је раније била
смештена Главна стража (данас зграда историјског архива
Срем) и преуредиле је у главну пошту.
Име Ћире Милекића везује се за доношење одлуке о
градском грбу, 1894. године, и градском статуту, 1898. годи
не. Заслужан је и за јавни промет телефона у граду. Теле
фон је на простор Митровице стигао релативно рано. Два
разлога утицала су на то.
Први, захваљујући Панти Михајловићу, пријатељу и
саветнику Николе Тесле, који је с великим ентузијазмом
кренуо у остварење своје значајне идеје о преношењу
тонова на жељену удаљеност посредовањем галванске
струје још 1882. године, те тако допринео да се телефон
усели у суседну Србију већ 1890. године, само 14 година
након што је Александар Грејем Бел у Америци, 1876. годи
не представио свој патент говорног телеграфа.
Други разлог везан је за Хесну, једно од највећих митро
вачких насеља. Хесну су основали немачки колонисти, који
су се доселили 1827. године из града Оберодена, из немач
ке покрајине Хесен. Иако су дошли у богате и плодне кра
јеве, најлепше у тадашњој Аустроугарској држави, чежња

сународнику из Фридрихдорфа (покрајина Хесен), Јохану
Филипу Рајсу, кружила је Хесном и заинтересовала градске
поглаваре још 1861. године, када је млади и талентовани
научник свој патент телефона представио на предавању у
Физикалном друштву у Франкфурту.
Нови изум стављен је у јавни промет града на самом
почетку двадесетог века, што је јавност сазнала из недељ
не штампе.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 74. U Vukovaru, 14. rujna 1904.
godine, XVII. tečaj.

Telefon u Mitrovici
Dne 9. o. mj. predan je telefon u Mitrovici javnom prometu.
Dosada ima mjestni telefon 40 predplatnika.

Telefon, 1896. god.

за домовином учинила је да контакт са старим завичајем
не буде прекинут, те да се у Митровицу пренесу сви обича
ји и традиција овог, тада већинског становништва у Хесни.
Носталгично су и насеље назвали Хесна. Широке улице,
лепе куће и занатске радње, градили су по узору на начин
градње у Хесену, а иновације о којима су сазнања добијали
из домовине прихватали су и уграђивали у свој начин
живљења, ширећи исте идеје градом. Прича о њиховом

Prve ustanove, koje su telefonski povezane u gradu bile su:
Gradsko poglavarstvo, Sudbeni stol, Požarna komanda, Kra
ljevska zemaljska kazniona, Vojna komanda i Uprava železni
ce. Kazniona je, s obzirom na nepovoljan, marginalni položaj u
odnosu na druge gradske objekte, koji su se nalazili bliže grad
skom centru, a sa kojima je imala stalne kontakte i poslovne
veze, pretendovala uspostavljanju brze komunikacije na dalji
nu, što bi joj olakšalo rad i funkcionisanje u svakom pogledu.
Veza se u prvo vreme odvijala između ustanova jer je odziv
građanstva na telefonsku pretplatu bio veoma slab. Telefon je
prvih godina bio čist luksuz, koji je malo ko sebi mogao da pri
ušti. Telefonske mreže su se ubrzano širile od momenta kada
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je 1889. godine Almon Braun Strauger konstruisao brojčanik
na telefonu. Uskoro su se pojavile i prve telefonske centrale, a
potom i javne govornice, što je već 1907. godine Mitrovici omo
gućilo telefonsku međumesnu vezu sa Srbijom.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 38. U Vukovaru, 11. svibnja 1907.
godine, XX. tečaj.

Državni telefon
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НОВИ СЛАНКАМЕН

Шакалијада
2. фебруара

Početkom tekućeg mjeseca uvučene su telefonske centrale
Ruma i Mitrovica u među-mjestni telefonski promet s srbskim
centralama. Za obične razgovore od 3 časa ima pristojba u pro
metu s Biogradom 2 K, a za ostala srbska središta po 2K 50F.
Kirilo Milekić umro je u Gracu, 22. avgusta 1908. godine, gde
se nalazio na dugotrajnom lečenju. Novine su opširnim teksto
vima i naslovnim stranama ovom tužnom, za grad i građane
Mitrovice istorijski značajnom događaju, poklonile dužnu
pažnju.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 68. U Vukovaru, 26. kolovoza
1908. godine, XXI. tečaj.

Ćiro plemeniti Milekić
Iz Graca nam se javlja žicom, da je onde u jednom sanatoriju
u subotu umro Ćiro pl. Milekić, mnogogodišnji načelnik grada
Mitrovice. Pokojnik rodom Mitrovčanin, koji je prevalio 62. godi
ne, bio je narodnim zastupnikom na hrvatskom saboru sve od
god. 1881. pa do zadnje saborske perijode, to jest do zadnjih
izbora, obavljenih u mesecu februaru ove godine. Zastupao je
dakle kroz sedam saborskih perijoda 78. izborni kotar Mitrovicu.
Od god. 1884. do god. 1906. bio je kroz pet perijoda biran za
zastupnika na zajednički ug.-hrv. drž. sabor u Budimpešti. God.
1884. i 1897. izabrao ga je sabor članom regnikolarne deputa
cije za obnovu financijalne nagodbe. Također je bio članom
raznih saborskih odbora, redovito odbora za proračun, kome je
kroz dugi niz godina bio i podpredsednikom. On je uzeo više
puta reč u saboru. Predmetom njegovih razlaganja bila su redo
vito pitanja gospodarstvene, ratarske i prosvetne uprave. Bio je
također u više navrata izabran za poslanika na srpski narodnocrkveni sabor u Karlovcima, dok ga je grad Mitrovica kao svog
građanina, zauzetog za unapređivanje njegovih probitaka, birao
kroz mnogo godina svojim načelnikom i u toj je časti prije jedne
godine proslavio dvadesetpetogodišnjicu svoga načelnikovanja.
Kako nam javljaju, prenešeni su mrtvi ostaci iz Graca u Mitrovi
cu, te će sutra predani biti u porodičnoj grobnici matere zemlje.
Večna mu pamjat!
Sahranjen je u Mitrovici uz sve pripadajuće mu počasti.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 70. U Vukovaru, 2. rujna 1908.
godine, XXI. tečaj.

Ukop mitrovačkog
načelnika Milekića
Kako nam pišu iz Mitrovice sahranjen je u prošli četvrtak
dugogodišnji načelnik i bivši narodni poslanik Ćiro pl. Milekić uz
impozantno učestvovanje mitrovačkog građanstva i velikog
broja odličnih žalobnih gostiju sa strane. Na opelu činodejstvo
valo je devet sveštenika, a na čelu im arhimandrit manastira
Grgetega Pantelić sa dvorskim jerođakonom karlovačke mitro
polije Hajdinom i protojerejem Ruvarcem kao izaslanicima srp
ske patrijaršije, da se odaje zadnja počast pokojniku kao ope
tovano izabranom poslaniku na srpsko-pravoslavnom crkve
nom saboru. Od strane naše županije prisustvovali su ukopu g.
veliki župan Imbro pl. Hideketi i g. podžupan Svetozar Grubić
kao i predstavnici svih avtonošnih i zajedničkih ureda mestnih
društava i ustanova.

14. традиционална ловнотуристичка манифестација
Шакалијада, биће одржана у
суботу, 2. фебруар
 а у Новом
Сланкамену. Из Ловачког
удружења
Сланкаменац,
које је и организатор ове
манифестације, поручују да
очекују велики број ловаца
из свих крајева Србије, али
и земаља у окружењу.
Програм почиње у седам
часова, када креће реги
страција учесника и траје до
8:30 часова.
- Након тога, сви зајед
но идемо до споменика
битке код Сланкамена, где
ћемо припремити заједнич
ки ловачки доручак, уз дру
жење, које ће трајати око
сат и по времена. Ловачки
доручак подразумева шта
пове са сланином и кобаси
цом које печемо на ватри, и
то је већ уобичајени риту
ал међу ловцима. Познато
је да ћемо упалити пет или
шест ватри, с обзиром на

то, да је велики број учесни
ка који су најавили долазак.
Након доручка, око 10 часо
ва, почиње лов - објаснио је
Дражен Крчелић из Ловач
ког удружења Сланкаменац
и додао:
- Оглашавањем почет
ка, креће хајка на шакала,
односно кружни лов, који
траје нешто више од два
сата. Након лова се поно
во враћамо до споменика,
а одатле и до просторија
дома Хрватског културноуметничког друштва „Стје
пан Радић“, где је органи
зован свечани ручак, који
подразумева ловачки гулаш
и дружење, уз музику и том
болу.
Шакалијада се сваке годи
не организује уз подршку
Туристичке
организације
општине Инђија, а органи
затори шаљу поруку, да ће
се потрудити и оправдати
очекивања свих учесника и
гостију.
М. Ђ.

ИНЂИЈА

Закуп пијачних тезги

На недавно одржаној
лицитацији за закуп пијач
них места на пијаци у Инђи
ји, није било нових закупа
ца, истакао је Горан Жижић,
члан комисије која је спро
вела лицитацију.
Имајући у виду, да се оче
кује реконструкција пијаце,
тезге су дате у закуп на три
месеца. У делу зелене пија
це закупљено је 40 тезги,
три у партеру и 13 у робном
делу, док је у Бешки заку
пљено 12 тезги, које су изда
те на годину дана и могу се

платити квартално, на три
рате.
Како је истакао Жижић,
за разлику од претходних
година, закупци тезги на
Градској пијаци у Инђији,
закуп добијају на три месе
ца, и док радови на рекон
струкцији не буду комплет
завршени, закуп плаћају
по редовној цени у пуном
износу. Преос тале тезге на
пијаци у Бешки, биће лици
тиране сваког првог уторка
у месецу.
М. Ђ.
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Миљама далеко
Foto: newsarticleinsiders.com

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Посрнули гиганти
Већина европских фудбалских лига
су настављене после краће зимске
паузе. И док се они најјачи боре за врх
табеле, треба споменути два посрнула
гиганта, којима у овој сезони не цвета
ју руже. Реч је о Манчестер Јунајтеду и
Реал Мадриду. Вероватно су већ сада
испали из трке за титулу, што је свака
ко преседан, с обзиром на то да је тек
јануар.
И једни и други су имали проблема
почетком сезоне. Јунајтед због сукоба
на релацији Мурињо - Погба, а Реал
због чињенице да је Роналдо отперјао
у Италију.
Овде бих се мало више задржао на
енглеском клубу. Већ сам раније писао
о томе да ће један од двојице посеб
них добити ногу. Кола су се сломила
на Мурињу који је у децембру попио
отказ. На место тренера је постављен
бивши играч Манчестера Оле Гунар
Солскјер. Екипа од његовог доласка
(или Мурињовог одласка) игра као
препорођена. Одједном сви знају да
играју фудбал, залажу се, трпају голо
ве и побеђују. Јасно је свима да је у
неком моменту екипа бојкотовала пор
тугалског стручњака и стала на страну
Пола Погбе. То је цена коју често тре
нер мора да плати ако уђе у сукоб са
најутицајнијим и најскупљим играчем у
тиму. Погба игра никад боље и чини се
да води клуб ка пласману у Лигу шам
пиона. На титулу могу да забораве.
Много је бодова просуто у првом делу
сезоне. Да ли је Погба веран свом клу

бу и саиграчима па зато кида на тере
ну? Верујем да није. И верујем да ће,
чим му се укаже прилика, запалити из
Манчестера. Своје је истерао до краја,
његов највећи непријатељ је добио
ногу.
А што се Реала тиче, личе на екипу
која је изгубила идентитет. Отишао им
је најбољи играч који је обележио
последњу деценију светског фудбала.
Ударац од којег ће се ипак тешко опо
равити. Ослонили су се на Герета Беј
ла као његовог наследника, али овај
баш и не показује лидерски потенци
јал. Тешко је изаћи из Роналдове сен
ке.

Неки други рукомет
Светско првенство у рукомету, које
се игра у Немачкој и Данској, се захук
тава. Нажалост без наше репрезента
ције. Нејака селекција селектора Перу
ничића није могла да прође групу.
Рекло би се да није изненађење с
обзиром на то у каквом нам је стању
рукомет. Одвикли смо се од гледања и
навијања за наше. Много је ту хаоса,
сукоба, промена у Савезу и селекцији.
Перуничић је на турнир повео неке
нове клинце, али је евидентно да смо
од јачих селекција миљама далеко.
Све ми је било јасно када сам одгле
дао текму између Немачке и Францу
ске. То је неки други рукомет. То се код
нас не игра. А и шта очекивати од
земље у којој је рукомет мање-више
на нивоу аматерског бављења спор
том и волонтирања? Нема ни пара, ни

инфраструктуре. И оно мало што
ваља, запали преко. Канда наш руко
мет и фудбал деле исту судбину.

Сузе које су обишле свет
У Аустралији се тенисери чваре на
сунцу и боре се за прву Грен слем
титулу у години. Док се пише овај
текст, Ђоковић је још у игри и наста
вља где је стао крајем прошле године.
Међутим, овде је ипак Енди Мареј
тај који обележио турнир. Наравно, не
због своје игре, јер је испао већ у
првом колу. Несретни Мареј је нагове
стио своје повлачење из професио
налног тениса. Разлог су бројне повре
де леђа и кука. Планирао је да се
опрости на овогодишњем Вимблдону,
међутим, како ствари стоје, мораће
ускоро на операцију. То ће можда зна
чити и његов дефинитивни опроштај
од тениса.
Тужна сцена у којој кроз сузе обја
вљује ову вест, обишла је свет. И заи
ста, то је тенисер који је уз Федерера,
Надала и Ђоковића обележио једну
еру. Тенисер који је имао огроман
потенцијал, али ипак није успео до кра
ја да га „уновчи“. Највише због чињени
це да је играо у исто време када и ова
тројица. Зато ваљда и не чуди што
каријеру завршава ишчашеног кука.
Требало је вијати све те Федерерове
фрћоке, Надалове топ спинове и
Ђоковићеве бекхенд паралеле.
Шалу на страну, један велики тени
сер одлази у пензију. Нека се спреми
Федерер.
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Провераиздржљивости

У

понедељк, 14. јануа
ра испред Спортског
центра у Шиду, заљу
бљеници у шетњу, кренули
су пут шестог новогоди
шњег маратона. Чланови
планинарских друштава и
рекреативци су ове године,
у нешто мањем броју кре
нули путем на три стазе.
Основна стаза је била дуга
16,8 километара, средња
32,4 километара, а она нај
дужа износила је 42,2 кило
метара. Учесници шидског
маратона нису били само
из Шида, већ их је било из
Мађарске, Босне, Руме,
Београда, Новог Сада, Кра
гујевца, Пријепоља. Орга
низатор и идејни творац
ове манифестације је чуве
ни планинар, чија љубав
према
свим
спортским
активности везаним за ову
дисциплину се исказује на

више начина, др Слободан
Лалић.
 Ове године је мањи број
учесника, пошто је рад
ни дан, а прошле године је
била недеља, па је било
296 учесника. Позитивна је
атмосфера, биће ово лепо

дрСлободанЛалић

искуство и подстрек за неко
наредно пешачење. Oве
године немамо трекинг лигу,
али и поред тога, очекујем
да ће сви учесници ужива
ти и такмичити се сами са
собом  рекао је пред старт
Лалић.

ЗоранКуртић

Зоран Куртић из Шида, по
трећи пут учествује у мара
тону, четири пута је учество
вао и на маратону на Попо
вици.
 Четири пута недељно
рекреативно тренирам и то
1015 километара шетње.
Спреман сам, а учествова
ћу на средњој стази од 32,4
километра  рекао је Куртић.
Најбољи на стази од 42,2
километара био је Ратко
Максимовић, на средњој
стази, први је стигао Милан
Векић, а на оној најкраћој
Јован Цуцић. Наравно ово
је била прилика не само за
чланове планинарских дру
штва већ и за све остале, да
провере своју кондицију.
Маратон је организова
ло Планинарско друштво
Железничар из Шида, уз
помоћ спонзора.
Д.Попов

ЖКгКСРЕМ-РУМА

ДругоместоуСуперлиги
Румске куглашице у нову годину су
ушле у доброј форми и већ забеле
жиле успехе у одржаним такмичењи
ма.
Чланице ЖКгК Срем Татјана Ман
дић и Аница Радаковић су тако са
првенства Војводине обезбедиле
пролаз на првенство Србије.
Такође, Татјана Мандић је освоји
ла и друго место на великом међуна
родном турниру у Бачкој Тополи.
– Наша екипа је у десетом колу
Супер лиге, као домаћин на куглани
у Голубинцима, победила одличну
екипу зрењанинског Баната резул
татом 5:3, са 15 чуњева разлике.

Утакмица је, до самог краја, била
веома квалитетна и неизвесна, а нај
бољи резултат је остварила Татјана
Мандић која је оборила 546 чуњева.
Тако настављамо са добрим резул
татима, иако имамо већ хронични
недостатак финансијских средстава
– каже Јованка Ралић, председница
ове успешне екипе.
Захваљујући овом резултату рум
ске куглашице су задржале друго
место на табели Супер лиге и тако и
даље имају реалне шансе у трци са
екипом Алименте за шампионску
титулу.
С.Џ.

Румскекуглашице
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Добитници награда

СПОРТСКИ САВЕЗ ПЕЋИНЦИ

Лауреати - пример
будућим генерацијама

С

ве већи број најмлађих на спорт
ским теренима, све већи број
спортских клубова и појединаца,
бројна спортска такмичења, резултат
су несебичног ангажовања пећиначког
Спортског савеза Развој спортова, а
додела годишњих признања, један је
од начина да се они највреднији и нај
успешнији награде. Тим поводом,
синоћ су у Спортској хали у Доњем
Товарнику, у присуству представника
свих 40 клубова чланова, представни
ка локалне самоуправе и јавног живо
та општине Пећинци, уручене Годи
шње награде Спортског савеза Развој
спортова најуспешнијима у 2018. годи
ни.
На почетку официјелног дела вече
ри, у име организатора присутне је
поздравио Синиша Ђокић председник
Спортског савеза.
– За ових шест година, Спортски
савез је израстао у организацију, која
окупља 2.000 спортиста из наше
општине, а са јасним циљем - да под
стакнемо наше младе спортисте на
још преданији рад и постизање још

бољих резултата, јер они су пример
пожртвованости и упорности који
желимо да пренесемо на нове генера
ције. Наравно, овакав успон не би био
могућ без подршке локалних институ
ција, а пре свега, без подршке пећи
начке локалне самоуправе, захваљују
ћи којој смо у могућности да сваке
године наградимо најбоље ученике
летовањем, као и да у сарадњи са
пећиначким базенима организујемо
бесплатну школу пливања за сву нашу
децу, као и бесплатан улаз на базене
за одличне ученике – рекао је Ђокић и
додао да без заједничког рада, међу
собне подршке и разумевања ни Савез
као организација, ни спортски колекти
ви, ни појединци не би успели да
постигну резултате на које сви можемо
да будемо поносни.
Награде најбољим спортистима и
спортским клубовима уручила је пред
седница Скупштине општине Пећинци
Дубравка Ковачевић Суботички, која је
том приликом такође нагласила значај
међусобне сарадње и подршке.
– Општина Пећинци се још 2012.

године определила да пре свега улаже
у развој аматерског, омладинског и
школског спорта, јер се на тај начин
добија најшира база младих људи
окренутих спорту и здравом начину
живота. Шест година касније сведоци
смо да је ова стратегија била исправ
на, јер данас, како смо чули, Спортски
савез Развој спортова окупља око
2.000 људи који се активно баве спор
том, што је за општину од 20 хиљада
становник а заиста респектабилна
цифра. Наравно, све то не би било
могуће без једне тако јаке организаци
је каква је Спортски савез, која је
основна покретачка снага свих спорт
ских активности у нашој општини,
било да су у питању званична спорт
ска такмичења у којима учествују наши
клубови, било да је реч о школским
такмичењима – истакла је Ковачевић
Суботички.
У јуниорској конкуренцији титулу
најбољег спортисте понео је кошар
каш Срем Баскета Милош Ђукић, а
најуспешнија јуниорка за 2018. годину
је одбојкашица Младост 07 Невена
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Иванић, док је титулу најбоље јуниор
ске екипе за протеклу годину понео
ОК Младост 07. У категорији сениора,
за најуспешнијег проглашен је Владан
Нинић фудбалер Слободе сремсколи
гаша из Доњег Товарника, а за најбо

љу сениорку Љубица Штетић из пећи
начког Фитнес клуба Фит&Велнес која
је постигла запажене резултате у
гиревој дисциплини. Најбоља сениор
ска екипа у 2018. години је ФК Доњи
Срем 2015 из Пећинаца.
За најбољег тренера у протеклог
години Спортски савез наградио је
Живка Мисирачу тренера КК Срем
Баскет из Пећинаца, док је титулу
најбољег спортског радник а понео
фудбалер и тренер ФК Шумар из Ога
ра, Милан Радојчић.
Награде најуспешнијима у школ
ском спорту уручила је начелница
Општинске управе општине Пећинци
Драгана Крстић. За најбољег спорти
сту проглашен је Никола Коцољевац
ученик ОШ „Слободан Бајић Паја” из
Пећинаца, а најуспешнија спортистки
ња за 2018. годину је Теодора Иванић
ученица ОШ „Душан Јерковић Уча” из
Шимановаца. Најбољи спортиста у
категорији средњошколаца је Марко
Митровић ученик СТШ „Миленко Вер
кић Неђа”, најбоља спортисткиња је
Вања Петковић, најбољи наставник
физичког васпитања је Бојан Алексов,
док је титулу школе која је у протеклој
години била најуспешнија на спорт
ским такмичењима понела пећиначка
основна школа.
У име награђених присутнима се
обратила Љубица Штетић, која је том
приликом истакла значај подршке
локалне самоуправе али и Спортског
савеза малим клубовима и неафирми
саним спортовима у нашој општини.
– Желела бих пре свега да се захва
лим Општини Пећинци и Спортском
савезу на урученом признању, али и
да истакнем колико смо сви заједно
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срећни што живимо у општини која
толико брине и улаже у физичко, а
самим тим и ментално здравље њених
становника. Такође, хвала мојој поро
дици, пријатељима и члановима клуба
који су ми пружили безрезервну подр
шку без које ја не бих данас била овде
– рекла је Штетић.
Поред награда најуспешнијим спор
тистима и спортским колективима Раз
вој спортова традиционално награђује
и установе најзаслужније за унапређе
ње спорта у општини Пећинци. Специ
јалним плакетама за допринос развоју
спорта награђени су Општина Пећин
ци, Полицијска станица Пећинци,
Ловачко друштво Доњи Товарник,
пећиначки Дом здравља „др Драган
Фундук” и сада већ бивша начелница
Одељења за друштвене делатности
општине Пећинци Снежана Гагић, а
плакете је уручио председник Спорт
ског савеза Синиша Ђокић.
Као и сваке године, Спортски савез
је свим клубовима члановима, основ
ним школама и предшколској установи
на поклон доделио комплете спортске
опреме и реквизита по избору, које су
уручили Зоран Војкић заменик пред
седника Општине Пећинци и Драгана
Крстић начелница Општинске управе.
Свечаност доделе Годишњих награ
да Спортског савеза увеличала је сво
јим наступом и млада вокална солист
киња Теодора Радосављевић, која је
на почетку свечаности отпевала химну
Боже правде, као и касније током про
грама две песме, док су чланови Фол
клорног друштва Извор Доњи Товар
ник играма из Шумадије и Баната
побрали овације у доњотоварничкој
Спортској хали.
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M NOVINE

VREMEPLOV
23. јануар
1898. Рођен је Сергеј Михајло
вич Ејзенштејн, најзначајнији
руски филмски режисер. Његов
филм Оклопњача Потемкин
(1925), једно је од ремек-дела
филмске уметности.
1928. Рођена је француска
филмска глумица Жана Моро.
24. јануар
41. У завери Сената, војске и
преторијанаца, припадници
преторијанске гарде убили су
римског цара Калигулу. Омра
жен због расипности, мегало
маније и деспотизма у своје
време, у историју је ушао као
једна од најгротескнијих цар
ских личности.
1965. Умро је енглески држав
ник и писац Винстон Черчил,
премијер Велике Британије
1940-45. и 1951-55, једна од
најмарк антнијих политичких
личности 20. век а, добитник
Нобелове награде за књижев
ност 1953. године за мемоаре
из Другог светског рата.
25. јануар
1919. Основана Лига народа,
претеча Уједињених нација.
1997. Од тешких повреда доби
јених приликом покушаја само
убиства 16. јануара, на Војномедицинској академији у Бео
граду умро српски књижевник и
бивши потпредседник Републи
ке Српске Никола Кољевић.
26. јануар
1788. Британски бродови с
прв им
нас ељ ен иц им а
из
Енглеске, укључујући групу
робијаша, упловили у залив
Ботани Беј, Сиднеј, у Аустрали
ји, где су основали колонију.
1990. Умрла америчка филм
ска глумица Ава Гарднер. Сни
мила око 60 филмова.
27. јануар
1926. Енглески проналазач Џон
Логи Берд у Лондону први пут
јавно демонстрирао телевизију.
1945. Совјетске јединице осло
бодиле Аушвиц, нацистички
концентрациони логор у Дру
гом светском рату, у којем је
убијено 1,5 милиона људи,
међу којима више од милион
Јевреја. Тај датум обележава
се у Европи као Дан холокау
ста.
28. јануар
1573. Почела велика хрватскословенска сељачка побуна под
вођством Матије Гупца. Побуна
у крви угушена 9. фебруара, а
њен вођа заробљен и после
неколико дана умро од после
дица мучења.
29. јануар
1412. У Новом Брду издат
Закон о рудницима Деспота
Стефана, који садржи драгоце
не податке о начину живота
српског народа на почетку
XVвека. Законик значајан доку
мент српске писмености и срп
ског правног система у сред
њем веку.

23. JANUAR 2019.

HOROSKOP
ОВАН: Подстакнути
сте нечијом причом о
новим идејама али о
пословној сарадњи,
тако да имате жељу да се опро
бате у неким необичним ситуаци
јама. Ако се организујете на
добар начин, онда врло успешно
можете да завршите низ послов
них договора на различитим стра
нама. У љубавном животу или од
свог партнера очекујете више
романтичних ужитака.

ВАГА: Потребно је да
се растеретите од
додатних обавеза, али
немат е
довољн о
енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишних питања прихватите све
корисне сугестије или речи крити
ке које вам упућују блиски сарад
ници. Желели бисте да успоста
вите бољу контролу над новим
догађајима у љубавном животу.

БИК:
Прим ећ ујете
промене у свом окру
жењу и тражите нај
боље решење за низ
питања која вам се намећу.
Постоје обавезе које захтевају
стриктно поштовање правила или
временских рокова. У односу са
вољеном особом све сте ближи
остварењу заједничких жеља.
Препустите се осећањима да вас
воде и то ће вас још више прибли
жавати особи која вам је драга.

ШКОРПИЈА: Очекује
вас нови успех или
шира афирмација у
пословним круговима.
Потрудите се да правилно испу
ните све своје обавезе, без психо
лошког притиска или такмичар
ских аспирација. Завршни резул
тати представљају најбоље мери
ло вредности. У љубавном одно
су препустите свом партнеру
право на одређене улоге или
извесну доминацију.

БЛИЗАНЦИ: Налази
те се у доброј форми
и у сјајној прилици да
остварите неке дуго
рочније пословне интересе. Учи
ните све што је потребно да при
добијете подршку код већине
сарадник а из свог окружења.
Нови догађаји који вас прате у
љубавном животу делују зани
мљиво и охрабрујуће. Осећате
велики емотивни занос и задо
вољство уз блиску особу.

СТРЕЛАЦ: Кад год се
налазите пред неком
сложеном ситуацијом
или пословним изазо
вом, употребите своје најјаче аду
те и тражите ефикасно решење.
Имате низ предности у односу на
своје сараднике из окружења и
добру вољу да се искажете у нај
бољем светлу. Све оно што чини
те у овом периоду би требало да
вам донесе дугорочне ефекте.

РАК: Налазите се у
стваралачкој фази и у
договору са својим
сарадницима покуша
вате да ускладите различите
пословне интересе. Избегавајте
ривалске односе са неистоми
шљеницима. Најбоље је да своју
енергију посветите темама које
спадају у приор
 итетне обавезе.
Иако инсистирате на откривању
истине и сучељавању, имате осе
ћај да блиска особа прикрива
неке детаље.
ЛАВ: Сваки потез
добро испланирајте и
немојте дозволити да
због ситних интереса
направите почетни пропуст или
да изгубите поверење неких
сарадника. Осећате нови емотив
ни узлет и желите да остварите
све своје намере, без обзира на
повремено партнерово неразуме
вање. Задржите самопоуз дање и
оптимизам.
ДЕВИЦА: Пажљиво
анализирајте своје
сараднике и комплет
ну
ситуа ц
 ију
на
пословној сцени како бисте доне
ли низ исправних одлука. Стало
вам је да у договору са околином
дефинишете праве вредности и
да остварите све своје циљеве.
Неко вам је наклоњен и то пози
тивно делује на ваше самопоу
здање. Радује вас нови догађаји у
приватном животу.

ЈАРАЦ: Ако разми
шљате на позитиван
начин, онда многе
пословн е
прил ик е
можете успешно да реализујете
без обзира на почетне комплика
ције. Посрећило вам се да имате
ширу наклоност у кругу сарадни
ка и да су симпатије утицајних
особа на вашој страни. Сада је
повољан тренутак да инвестира
те на више страна. У љубавном
односу са партнером предосећа
те да вам предстоји нека још
узбудљивија дешавања.
ВОДОЛИЈА: Открива
те нове и корисне
детаље о пословној
сарадњи и у вези про
блема који вас прати на релацији
са једном млађом особом. Дакле,
мораћете неког разуверити да су
вас неправедно оптуживали, али
немојте занемарити ни помоћ коју
вам нуде блиски пријатељи. Лак
ше вам је кад сте сами и онда
потпуно смирено анализирате
свој однос са вољеном особом.
РИБЕ: Добро сте
информисани о новим
приликама на послов
ној сцени и стало вам
је да остварите низ значајних
циљева. Налазите се у сјајној
форми и оправдано са великом
дозом оптимизма процењујете
исход у пословним преговорима.
Смишљено одлажете суочавање
са одређеним дилемама у љубав
ном животу.

Crkveni
kalendar
Среда, 23. (10) јануар
Свети Григорије Ниски; Препо
добни Дометијан Митилински
Четвртак, 24. (11) јануар
Преподобни Теодосије Велики;
Преподобни Михаило
Петак, 25. (12) јануар
Света мученица Татијана; Ико
на Млекопитатељица
Субота, 26. (13) јануар
Св. мученици Ермил и Страто
ник (Оданије Богојављења)
Недеља, 27. (14) јануар
Свети Сава, Први Архиеп
 ископ
српски – Савиндан
Понедељак, 28. (15) јануар
Преподобни Павле; Преподоб
ни Гаврило Лесновсни
Уторак, 29. (16) јануар
Часне вериге Св. апостола
Петра; Преп. Ромило Раванички

Сложенац од
фете и цвекле
Састојци: 2 куване цвекле, 250
грама фета сира, мањи празилук, 4
кашике маслиновог уља, 2 кашике
балзамико сирћета, со и бибер

Припрема:   Цвеклу и сир
пажљиво исећи на плошке дебљи
не пола центиметра, потом облико
вати квадрате и наизменично ређа
ти лист цвекле и лист сира. Прели
ти их дресингом од уља, сирћета,
соли и бибера. Украсити празилу
ком насецканим на танке колутиће.
Фета сир се може заменити моца
релом.

• Колико дуго нешто тре
ба да стоји наопачке да
би постало нормално?
• У ресторану доручку
јем на плејбек. Док други
једу, ја зевам.
• Прво постанимо људи
– после ће нам бити све
дозвољено.

