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Вођење пословних књига за:
• привредна друштва
• предузетнике
• пољопривредна газдинства
• удружења грађана
• буџетске кориснике

rekOnstrukCiJa mitrOva^kOg keJa:

sremska mitrovica
dobija pokretne
panele za odbranu
od poplava

Пореско саветовање
Трансферне цене
Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а
Тел: 022/611-556
066-643-73-53
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IZVESTAN
POGLED

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Pi{e:
Vladimir ]osi}

Odgovor na pro[lonedeqni demanti
u^esnika protesta Milo[a Milenovi]a:

Ko pri~a i onda i kad ga niko
ni{ta ne pita, a ko krije svoje
ime, predstavqaju}i se la`no
kao ~lan Mitrova~kog
Otpora i vo|a protesta?
Dodu{e, ta~no je da Vi nikad i nigde niste pomenuli da ste „vo|a
gra|anskog protesta“, ali morate imati razumevawa i za na{u
novinarku Zdravku Popovi}. Za{to? Pa, zato {to je ona uprkos
va{em neobi~nom stavu da ne zovete novinare na Va{e proteste,
ipak bila prisutna na wima. Svi prisutni, kojima se obra}ala u
`eqi da uzme izjavu od vo|e protesta, upu}ivali su je na Vas, pa
je ona tako i napisala

П

оштовани господине Миленовићу!
Мада Ви у свом реаговању М новинама,. деман
тујете да сте овом листу дали своју изјаву, ја ћу Вас
подсетити да је наша новинарка добила веома широко
образложење по питању трећег протеста по реду, против
актуелне власти у највећем сремском граду. Особа која
нам то писмо шаље, начинила је забуну, да ли намерно
или „случајно“, рачунајући на чињеницу да многе Ваше
колеге не знају имена својих „вођа“, јер права имена кри
ју, наводно из некаквог страха, што није случај у другим
градовима. Узмимо, дакле, као истиниту Вашу тврдњу
да нисте дали никакву изјаву овом новинару. Али, да не
бих много причао о томе, боље је да јавности понудим
текст који је у Ваше име послат нашој новинарки Здрав
ки Поповић након одржаног трећег протеста по реду, 2.
фебруара.
Ево, дакле, тог текста:
Здраво,
Прекопиран вам је текст са насловне странице а ви
можете скратити према вашим стандардима. Одржан
је трећи Грађански протест
Не бавимо се тиме колико је људи било, нисмо поли
тичари али се сваком новом шетњом подупла број
људи који учествује. Могу вам дати  само мишљење о
броју учесника и да је било 500+ али колико тачно оста
је да се нагађа.
Што се тиче Дмитровог коментара, он је страшан,
да није страшан био би смешан, овако је само страшан
и тужан. Он је функционер, његова реч има тежину и

као такав треба да буде свестан да има и одговорност
када даје овакве изјаве.
Поштовани грађани,
Као прво
Апелујемо на локалне медије да не етикетирају народ
да не би сутра неког носили на души.
Протест је искључиво грађански, свако има демо
кратско право да изрази своје незадовољство а такав
ће и остати до краја.
Нас су недостатак правде, друштвене и социјалне
одговорности, као и глад и празни џепови извели на
улицу.
Протестом независних и политички неопредеље
них грађана 1 од 5 милиона се боримо против сваке
неправде, корупције, мобинга, страначког запошљава
ња, ненаменског трошења јавних средстава из буџета
и осталих малверзација.
Сви они који једва састављају крај са крајем, не могу
да плаћају рачуне, раде минимално плаћене и понижава
јуће послове, они који су незапослени или су једностав
но жртве постојећег режима треба да протестују про
тив општег расула у нашем друштву како би се сачува
ло оно мало што се још може сачувати.
Грађани Сремске Митровице, уколико сте против
диктатуре малобројне „ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ“, ослобо
дите се страха због одмазде било које врсте и осећа
ја угрожености. Покажимо им своју снагу овом мирном
протестном шетњом, како би остварили прву групу у
низу наших захтева.

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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вања и за нашу новинарку Здравку Поповић. Зашто? Па,
зато што је она упркос вашем необичном ставу да не зове
те новинаре на Ваше протесте, и изговарате лажна имена,
ипак била присутна на њима. Сви присутни, којима се обра
ћала у жељи да узме изјаву од вође протеста, упућивали су
је на Вас, па је она тако и написала – то јест да сте органи
затор митровачког отпора. Тај текст сте и Ви, надам се,
видели и прочитали, па га је неко (сад више не знам да ли
говорим са људима који имају своје име и презиме, или се
ради о духовима) усмено и похвалили као коректан. Ни јед
ном речју нисте поменули да ви баш и нисте „организатор
митровачког отпора“. Уосталом ево тог текста објављеног у
броју од 30. јануара:

Захтеви Митровачког отпора су следећи:
1. Да се укину накнаде за одборничке мандате или бар
да се лимитирају на 5.000 рсд јер су међу највећим у држа
ви!
Само одборници, град годишње коштају око 250.000
еура а за последњих 7 година то износи око 1.250.000
еура, а ми се питамо зашто касне плате, и зашто је град
пред стечајем !?
Понижавајућа је изјава односно спиновање да одборници
СНС донирају 800 еура за децу од одборничких накнада,
донирајте господо од свог рада и својих плата !
Дакле да се укину или лимитирају на 5.000 рсд накнаде
за управне одборе, надзорне одборе, чак сте почели масно
да плаћате и којекакве комисије!!!
Тај новац може да се искористи много корисније, рецимо
за повећање мизерних плата по свим градским предузећи
ма за људе са 30.000рсд платом, И те плате су у добром
делу оптерећене кредитима, потврдама, картицама..
Од чега да плаћамо намете и да купујемо храну?
Како да вратимо дуговања?
2.Тражимо да се пониште одлуке града, градског већа и
градоначелника о поскупљењу услуга, топлификације,
водовода и комуналија, јер раст поскупљења не прати
раст примања, понижавамо се сваки дан, од чега да пла
тимо !!!
3.Хитну исплату свих заосталих дуговања према свим
предузећима, пре свега мислимо на установе културе,
Али и све остале, нема новца за раднике из културних
установа, вртића, просвете, јер њихов новац иде на ваша
намирења !
4.Да се укине градска одлука о наплати паркинга испред
болнице и домова здравља, нико тамо не иде зато што
воли !
5.Стоп злоупотреби службених возила и уступање
истих болесницима
#1од5милиона Сремска Митровица

У суботу 26. јануара 2019. године одржан је други про
тест #1 од 5 милиона Сремска Митровица. Грађани су се
најпре око 18 часова окупили на Тргу Светог Стефана, а
затим кренули у протестну штењу.
Окупљени су истакли да их је на улице натерала како
градска, тако и државна власт, и да неће одустати док
њихови захтеви не буду испуњени. Застрашивање, медиј
ски мрак, монопол, су само једни од разлога, због којих ови
људи траже правду на улици. Такође, организатор
митровачког отпора Милош Миленовић се обратио гра
ђанима и рекао да су њихови захтеви: хитна исплата
личног дохотка у појединим предузећима, који се финан
сирају из буџета Града Сремска Митровица, поништење
одлука о поскупљењу грејања, комуналија и воде, преста
нак наплате паркинга у зони градске болнице. Након
тога, више од стотину људи је кренуло у протестну
шетњу, уз поруку, да неће одустати све док се њихови
захтеви не испуне, да ће их временом бити све више,
када се придруже и они код којих влада страх.
З. П.

То је тај допис господине Миленовићу и ако хоћете да
будете искрени онда ћете признати да смо га новинарски
баш искористили онако како треба, помињући примедбе и
у вези са одборничким примањима и у вези са изјавом у
вези онога што за јавност говори војвођански посланик
Дмитар Станишић. Наравно, без вређања било кога.
Ако је у тој гунгули људи и имена који (која) желе да оста
ну анонимни, дошло до наше грешке, ми Вам се господине
Миленовићу извињавамо, јер никако нисмо имали ту наме
ру.
Додуше, тачно је да Ви никад и нигде нисте поменули да
сте „вођа грађанског протеста“, али морате имати разуме

Дакле, господине Миленовићу, ми се извињавамо ако Ви
нисте дали никакав текст, односно изјаву М новинама.
Здравка Поповић је мени дала да користим текст који јој је
послат као наводно Ваш, електронском поштом. Тај и такав
текст пун емоција, искористио сам у својој рубрици где
помињем и румске протесте, али и неке друге ствари. Што
се пак тиче Ваше функције, ја Вам се много извињавам ако
нисте вођа митровачког отпора, односно не налазите се на
челу протестаната. У том случају молим учеснике и Ваше
колеге са протеста да се не играју наводећи Вас као неког
ко је најодговорнији за протесте. У сваком случају се изви
њавам.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПРОТЕСТИ

Један од пет милиона
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ПОСТАВЉАЊЕ ПАНЕЛА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЈА ТОКОМ ОВЕ ГОДИНЕ

Решава се обалоутврда
на Сави
Реконструкцију
финансирају Влада
Републике Србије
и Светска банка у
укупној вредности
од милион и по евра.
Ја мислим да ћемо
радове завршити
најкасније до
октобра месеца.
Урађена је пројектна
документација и за
мачвански део,
то је планирано
као следећа фаза,
рекао је министар
Бранислав
Недимовић

У

уторак, 19. фебруара, рас
писан је тендер за извођење
радова на реконструкцији дела
кејског насипа у Сремској Митрови
ици. У питању је 1057 метара кри
тичног дела Савског кеја, од насе
ља Стари мост до Лучке капетаније.
Реконструкцију финансирају Влада
Републике Србије и Светска банка
у укупној вредности од милион и по
евра. Ради се о постављању монта
жних панела за случај одбране од
поплава и поплочавању кеја уз поста
вљање новог мобилијара и расвете.
Овим поводом су прошле среде, 20
фебруара, министар пољопривре
де, водопривреде и шумарства Бра
нислав Недимовић и градоначелник
Владимир Санадер обишли Савски
кеј. По речима министра Недимовића
Влада Србије ради у овом тренутку
на питању обалоутврде на две лока
ције, а то су насип на Дреновцу код
Шапца и на Бановом Броду, између
Бановог Поља и Равња.
– На овај начин ми желимо да уочи
петогодишњице од поплава 2014.
године, заштитимо нашу државу низ
водно од границе са Хрватском, јер
је ту велики број материјалних доба
ра. Мислим да је потпуно нормално
да имамо тај континуитет, низводно

од граница Хрватске, јер и Хрват
ска и Босна и Херцеговина дижу
насипе и бране се. Нормално је да
и ми то радимо на читавој дужини
тока реке Саве. Ја мислим да ћемо
радове завршити најкасније до окто
бра месеца. Не треба заборавити да

Бранислав Недимовић

корито реке Саве стоји мало нагнуто
према митровачкој страни у односу
на мачванску. Урађена је пројектна
документација и за мачвански део,
то је планирано као следећа фаза.
Део од Капетаније до теретног моста
се врло лако брани механизацијом и

Владимир Санадер
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Будући изглед митровачког кеја

ту нема проблема. Најпроблематич
нији део је од насеља Стари мост
до Капетаније, нарочито део од Ста
рог моста до мале цркве, где је река
за време поплава надвисила 850
центиметара, ниво је достигао 864
центиметара, ту смо имали воду на
џаковима, рекао је Недимовић.

Градоначелник Владимир Санадер
је објаснио да су панели отпорни на
нагли прилив воде и да то предста
вља адекватну одбрану од поплава.
- Од 2014. године се размишља
о томе да се критичан део насипа
додатно обезбеди с обзиром да је
ту Сава најужа и да је практично у

Нема угрожавања споразума
са Руском Федерацијом
Поводом хапшења особа које су
увозиле воће из Грчке у нашу земљу
и као робу српског порекла извозиле
у Руску Федерацију, министар Неди
мовић је изјавио да ће сваки покушај
угрожавања споразума са Руском
федерацијом бити санкцион
 исан на
тај начин.
- Они сви стварно мисле да се ми
шалимо. Током ове садашње акције,
која је везана за простор Алексинца
ухапшена су 62 лица, док смо 4.
октобра имали акцију која је била
усмерена против једне компаније из
Београда и било је 50, 60 ухапше
них. Нама је споразум са Руском
Федерацијом од изузетне важности
за извоз воћа и поврћа, поготово
што поврће сада и расте. Не смемо
дозволити ни у једном тренутку да то
буде угрожено. Свако ко покуша да
угрози ово проћи ће на исти начин,

као и ови досад. Ми смо пресекли
овај ланац и то радимо координиса
но са полицијом, царином, Пореском
управом и Министарством пољопри
вреде. С руским колегама смо стал
но у комуникацији и нама је страте
шки, државна ствар да очувамо овај
споразум. То што појединци мисле
да украду милион евра, или сто
хиљада евра или двадесет да ће на
тај начин нешто добро за себе пости
ћи, можда је на кратак рок, на дужи
ћемо их стићи сигурно. Ово се све
види, све је у папирима, само је
питање докле их пустите, у смислу
када ћете пресећи, када имате
довољно доказа да можете то и да
процесуирате. Ако смо ухапсили
директора Управе за аграрна плаћа
ња, ја мислим да то довољно пока
зује да се не играмо са оваквим
стварима, поручио је Недимовић.

кориту. Из тог разлога, ми смо ура
дили пројектну документацију која
подразумева да се висина овог дела
насипа повећа монтажним панели
ма, који ће омогућити да се у случају
наглог прилива воде може пре све
га брзо реаговати, јер они се брзо
монтирају на постојећи део бетон
ског насипа и буквално омогућавају
да се без велике количине песка тај
део насипа брани. Наравно, њихово
коришћење је неограничено, самим
тим су ефикасни и финансијски су
исплативи на дужи временски пери
од. Друго, потпуно су безбедни и
можемо да гарантујемо да кроз њих
неће доћи до продора воде. Радимо
у дужини од 1.057 метара најкритич
нијег дела насипа, после Сава има
где да се разлије и није толико опа
сна. Само постављање панела неће
угрозити поглед ка реци, рекао је
Санадер.
По речима градоначелника, радо
ви би требало да почну ове године,
док почетак и крај радова зависе од
тендера који траје око 60 дана.
– Радови неће трајати предуго,
очекујем да ћемо наредне годи
не већ имати панеле који ће бити
спремни за монтажу. Наравно, гра
диће се и објекат за њихов смештај
у Водопривредном предузећу Сава,
тако да ће укупна вредност били око
милион и по евра.

Т. Сивчев
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СКУПШТИНСКА СЕДНИЦА

Повећан буџет за
360 милиона динара

Седница СО Ириг

З

бог извесности да ће се
у овој години реализова
ти три пројекта, од тога
два велика, одборници СО
Ириг, на седници одржаној 19.
фебруара, усвојили су први
ребаланс буџета за 2019.
годину.
Дакле, ради се о добијању
средстава са других нивоа
власти, као и потреби да се
измене апропријације код
појединих корисника буџета,
како би се омогућило њихово
несметано функционисање.
Ребалансом је општин
ски буџет планиран у укуп
ном износу од 1.124.395.000
динара. Подсетимо, у децем
бру прошле године је усвојен
буџет за ову годину, у висини
од око 750 милиона динара.
– Поред пројеката Ста
за здравља у Врднику, ту је
и реконструкција Гребенског
пута, чија је вредност 170
милиона динара. Значи, Упра
ва за капитална улагања Вој
водине пребацују комплетан
износ средстава од 318 мили
она динара на рачун Општи
не, пошто је иришка општина
инвеститор. Ту је укалкулисан
и пројекат Природни селфнес,
18 милион
 а динара из сред
става ЕУ који се реализује у
овој и следећој години, потом

Илија Јоцић

и краткорочни кредит, ако
бисмо га узимали 20 милио
на динара и још 1,8 милиона
динара које смо добили од
Комесаријата за избеглице и
миграције, за адаптацију кућа
са окућницом које су добијене
раније, као и неке друге, мање
ставке. Ребалансом је буџет
укупно повећан за 360 мили
она динара – образложио је
одборницима основне разло
ге за ребаланс Илија Јоцић,
шеф Службе за финансије,
утврђивање и наплату јав
них прихода и инспекцијске
послове.
Стеван Казимировић, пред

др Небојша Ацин

седник иришке општине, исти
че да су добијена средства за
пројекат Стаза здравља у
Врднику 148 милиона као и за
санитарне чворове у вртићу
Вила у Врднику три милиона
динара.
– Та два пројекта су про
шла код Управе за капитална
улагања, а сада следе набав
ке. Завршени су и послови
везани за експропријацију
земљишта за поменуту ста
зу. У ребалансу је обухваћен
и пројекат реконструкције
Гребенског пута од Иришког
венца до Змајевца, који запо
чиње средином године. Реба

лансом значајно повећавамо
буџет, јер само ова два велика
пројекта износе око 320 мили
она динара – каже Казимиро
вић.
На 28. седници, одборници
СО Ириг су донели и одлуку о
екстерној ревизији завршног
рачуна за 2018. годину.
Именован је и Општински
савет родитеља, на основу
предлога које су доставиле
све школе, а што је и законска
обавеза свих локалних само
управа.
Донета је и одлука о мрежи
основних школа на терито
рији иришке општине, којом
се потврђује садашња орга
низација. Наиме, постоје
две основне школе: „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу са под
ручним одељењима у Риви
ци, Крушедолу, Шатринцима и
Нерадину, и ОШ „Милица Сто
јадиновић Српкиња“ у Врдни
ку, која има подручно одеље
ње у Јаску.
На овој седници је, због
истека мандата, разрешена
досадашња в. д. директор
ка Дома здравља у Иригу,
др Биљана Милошевић, а за
директора је на период од
четири године, именован др
Небојша Ацин.
С. Џ.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

200 милиона за нову школу

Са доделе уговора

П

редседник Покрајинске владе
Игор Мировић и директор Упра
ве за капитална улагања АП
Војводине Недељко Ковачевић су 18.
фебруара уручили уговоре о преносу
средстава за реализацију 56 пројеката
на територији 41 општине и града АП
Војводини у вредности од укупно 3,4
милијарде динара. Пројекти одобре
ни на конкурсима Управе за капитална
улагања Војводине односе се на обла
сти водоснабдевања и заштите вода,
локалног и регионалног економског
развоја, саобраћајне инфраструкту
ре, енергетске ефикасности, културе,

предшколског и основног образовања
и васпитања и у области развоја спор
та.
Путем овог конкурса за радове на
другој фази изградње новог објек
та Основне школе „Јован Поповић“
у Сремској Митровици издвојена су
средства у висини од 200 милион
а
динара. Уговор о додељеним сред
ствима уручили су градоначелнику
Владимиру Санадеру покрајински пре
мијер Игор Мировић, као и директор
Управе за капитална улагања Недељ
ко Ковачевић у просторијама Покра
јинске владе. По речима градоначел

ника Сремске Митровице Владимира
Санадера, завршетак изградње школе
очекује се до краја ове, евентуално
почетка наредне године, а Град ће уче
ствовати са 50 милиона динара.
За изградњу фекалне канализаци
је у Бањалучкој улици у митровач
ком насељу Мала Босна обезбеђена
су средства у износу од 4,3 милиона
динара. Почетак радова се очекује у
мају месецу, након завршетка јавне
набавке за извођача, док укупна дужи
на улице у којој ће се радити канализа
ција износи 250 метара.
Т. С.

ОПШТИНА ИРИГ

Средства за Стазу
здравља и вртић

М

еђу 41-ом локалном самоупра
вом, чијим је представницима
18. фебруара у Новом Саду,
председник Покрајинске владе Игор
Мировић, уручио уговоре са одобре
ним средствима за реализацију проје
ката, налази се и иришка општина.
Ирижани су добили 114,5 милиона
динара од Управе за капитална улага
ња за реализацију пројекта Стаза
здравља у дужини од 2,8 километара
која ће повезивати Врдник, од хотела
Премиер Аква до Врдничке куле, на
траси где сада постоји земљани пут.
Радови подразумевају асфалтира
ње, банкине, поставку јавне расвете и
саобраћајне сигнализације на путу
којим ће се кретати пешаци, бицикли
сти и моторна возила.

Пут је предвиђен као двосмеран,
променљиве ширине од 3,5 до пет
метара, а на његовом почетку, код
хотела у Врднику у дужини од 230
метара, биће постављена камена коц
ка, док ће преос тали део бити асфал
тиран.
Како сазнајемо, спрема се докумен
тација за спровођење поступка јавне
набавке, док се потписивање уговора
са изабраним извођачем планира за
почетак маја. По пројекту, радови би
требало да се окончају за 60 кален
дарских дана, што значи да се њихов
завршетак очекује за крај јуна.
Предрачунска вредност поменуте
стазе здравља је 148 милиона динара.
Иришка општина је добила и сред
ства за други пројекат, у висини од 2,4

Миодраг Бебић са уговорима

милион
 а динара, за санацију санитар
них чворова у вртићу Вила у Врднику.
Потписивању уговора у Новом Саду
је присуствовао Миодраг Бебић, заме
ник председника Општине.
С. Џ.
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ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА УГОСТИЛА ДЕЛЕГАЦИЈУ ИЗ СЛОВАЧКЕ

Сарадња два
словенска народа

Наша сарадња
почела је пре
три године,
а Жилински
регион
представља
значајан
индустријски,
логистички,
туристички
и културни
центар, што
омогућава
дубљу сарадњу
на свим
пољима између
Словака који
живе у Старој
Пазови, и у
Словачкој,
рекао је
Радиновић

У

општини Стара Пазо
ва боравила је деле
гација из Словачке
и министарка културе ове
земље. Најпре је у среду
20. фебруара председник
Општине Стара Пазова,
угостио
потпредседника
Жилинског округа и посла
ника у словачком парла
менту Милана Лауренчика
и председника Општине
Бела, Матуша Крајчија.
Потпредседник
Жилин
ског округа и посланик у
Народној скупштини Репу
блике Словачке Милан Лау
ренчик, између осталог је
предложио сарадњу у обла
сти ликовне уметности.

Ђорђе Радиновић

– Конкретно сам пред
ложио сарадњу у области
ликовне уметности, зато
што имамо велики број
галерија где бисмо могли да
организујемо изложбу слика
или скулптура, како би наши
људи били богатији за умет
ност која настаје управо у
Старој Пазови – рекао је
Лауренчик.
Председник
Општине
Бела, Матуш Крајчи истакао
је значај оваквих посета.
– Основ сарадње је јача
ње веза између два сло
венска народа, развијамо
пријатељства и веома ми је
драго што можемо и за Ста
ру Пазову да кажемо да је

Љибушка Лакатош

ово место где се осећамо
као код куће – казао је Крај
чи.
На пријему код пред
седника Општине Ђорђа
Радиновића, где су били и
његови сарадници, пред
ставници Месне заједнице
Стара Пазова и одборници
локалног парламента, гости
ма из Словачке је приказан
филм о потенцијалима ста
ропазовачке општине, док
су се домаћини путем фил
ма упознали са Жилинским
округом.
Стара Пазова као мулти
етничка средина, посвећена
је сарадњи са Словачком,
истакао је први човек старо

Љубица Лашакова
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пазовачке Општине Ђорђе
Радиновић.
– Циљ разговора са
гостима из Словачке био
је проширење већ постоје
ће сарадње између наше
општине и општине Бела
и проширење исте на цео
Жилински регион. Наша
сарадња почела је пре три
године, а поменути регион је
трећи по величини у Словач
кој, и представља значајан
индустријски,
логистички,
туристички и културни цен
тар, што омогућава дубљу
сарадњу на свим пољима
између Словака који живе у
Старој Пазови, и у Словач
кој – рекао је Радиновић.
Са седам општина у Сло
вачкој, са којима Стара
Пазова сарађује, реализо
ван је велики број култур
них и спортских активности
и обе стране верују у њену
даљу успешност и проду
бљивање, закључак је рад
не посете.
Дан касније, 21. фебру
ара Стару Пазову је посе
тила министарка културе
у
Републици
Словачкој
Љубица Лашакова, у окви
ру тродневне радне посе
те Србији, приликом које је
посетила и Ковачицу и Нови
Сад. У пратњи министарке
културе била је и амбаса
дорка Словачке у Србији
Дагмар Репчекова.
Пријем је најпре организо
ван у Словачком културно –
уметничком друштву „Херој
Јанко Чмелик” у Старој
Пазови, где ју је дочекала
председница овог друштва,
и од недавно прва жена
Националног савета сло
вачке национ
 алне мањине
Љибушка Лакатош, која је и
иницирала посету, заједно
са представницима локал
не самоуправе, културног
живота ове средине и сло

Матуш Крајчи

вачких институција у општи
ни.
Домаћини су је упозна
ли са историјом и култур
ним потенцијалима, али и
са суживотом два народна
у овој средини, након чега
је присуствовала проби нај
млађих чланова СКУД-а
„Херој Јанко Чмелик” и посе
тила просторије овог култур
ног здања. Лашакова је овом
приликом изразила задо
вољство.
– За ова два дана мог
боравка увидела сам да
наслеђе наших предака, који
су се настанили на ове про
сторе пре 250 година, живи и
данас. Често имам утисак да
ни ми у Словачкој не негује
мо традицију, песме, везове
и позориште у таквом обли
ку, као што је то случај овде
– закључила је министарка.
Љибушка Лакатош је посе
ту оценила веома успешном.
– Са министарком култу
ре је договорена сарадња
на пољу позоришне уметно
сти, тако да ће у наредном
периоду наше позоришне
представе гостовати у Сло
вачкој, а неће заостати ни
чланови фолклорних група
нашег друштва, који ће се
представити нашем народу
у Словачкој, рекла је Лака
тошева.
Циљ тродневне посете
министарке културе Репу
блике Словачке је прошире
ње сарадње у области кул
туре и подршка Републике
Словачке очувању културе
Словака који живе у Срби
ји, те је у том правцу и дого
ворена конкретна размена
културних програма. Сарад
ња са Словачком је веома
значајна за старопазовач
ку општину, али и на нивоу
двеју држава, сложили су се
учесници разговора.
З. К.

Милан Лауренчик
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Изградња
спортске хале

Председник Покрајинске
владе Игор Мировић уру
чио је уговоре представни
цима 41 локалне самоупра
ве, вредне 4,1 милијарду
динара, за реализацију 56
пројеката на територији АП
Војводине у областима
водоснабдевања и заштите
вода, локалног и регионал
ног економског развоја,
саобраћајне инфраструкту
ре, енергетске ефик асно
сти, културе, предшколског
и основног образовања и
васпитања и у области раз

воја спорта. У оквиру Јав
ног конкурса за финансира
ње и суфинансирање про
јек ата у области развоја
спорта, Општини Стара
Пазова додељено је око сто
милиона динара за другу
етапу изградње спортске
хале у Старим Бановцима.
Од укупног износа средста
ва, Покрајинска влада је
преко Управе за капитална
улагања АП Војводине
обезбедила 3,4 милијарде
динара.
С. С.

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Припреме за сетву
Предавање на тему где
грешимо у производњи
биља, сетва кукуруза и
предс ет вен а
прип рем а
земљиш та,
интег ралн а
заштита биља и промена
рокова и услова за субвен
ционисање товних грла, и
промене у Правилнику који
се односи на регистрацију и
обнову регистрације пољо
привредних газдинстава,
одржало се у Војки и Старој
Пазови у организацији
Пољопривредне стручне
службе у Сремској Митро
вици. Кукуруз је током про
шле године био засејан на
нешто више од 40 посто од
укупних површина пољо
привредног земљишта у
старопазовачкој општини.
Сетва кукуруза и предсе
твена припрема земљишта,

била је једна од тема пре
давања организованог за
пољопривреднике у Војки и
Старој Пазови. На предава
њу је било речи и о томе
где паори највише греше и
како грешке да избегну.
Било је речи и о ИПАРД
програму, у оквиру којег је
током
прош ле
годин е
65-годишња Старопазов
чанка успела да добије суб
вецнију за набавку тракто
ра. За разлику од 2017.
године када је суша десет
ковала приносе соје и куку
руза на територији општи
не, прошле године остваре
ни су рекордни приноси
када се говори о овим кул
турама, па је тако произве
дено преко 152 хиљаде
килограма мерк антилног
кукуруза.
И. П.
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ПЛАКЕТА СВЕТЛОСТ

Најбољи у култури

16. фебруара у позоришној сали, уз приго
дан програм који су припремили културни
посленици ове средине.
З. К.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Порез на имовину

Наслов најбољег колектива у култури
Општине Стара Пазова за 2018. годину
понело је КУД „Бранко Радичевић“ Стара
Пазова, док су Стефан Станковић, инстру
менталиста ОКУД-а „Свети Сава“ из Нове
Пазове и Рудолф Цетинић, вајар УЛУ Лео
нардо, Нови Бановци, најбољи појединци.
Плакету Светлост за велики јубилеј, 65
година од оснивања и неговање аматери
зма, добило је КУД Младост из Нове Пазо
ве, док је специјално признање за дугогоди
шњи предан аматерски рад примио Влади
мир Бако, из техничке секције СКУД „Херој
Јанко Чмелик“. За учешће на републичким
смотрама уручене су четири златне плаке
те и то рецитатору Андреју Симендићу, две
КУД–у „Бранко Радичевић“ из Старе Пазо
ве и КУД–у „Младост“ из Нове Пазове. На
додели најпрестижнијег признања у култу
ри, које додељују Општина Стара Пазова и
Савез аматера, уручено је још 17 сребрних
за освојена признања и 28 бронзаних Пла
кета и диплома за пласман на покрајинске
смотре и фестивале. Свечаност је одржана

Власници грађевинског земљишта на
коме нема објекта више не плаћају порез
као да имају плац за градњу. То је главна
измена Закона о порезима на имовину, која
је ступила на снагу 15. децембра прошле
године, а са применом почела првог дана
2019. године. Од 1. јануара ове године
земљиште на коме нема градње, а које се
користи искључиво за гајење биљака или
шума, локална самоуправа опорезује по

минималним стопама. У Старој Пазови,
такве површине земљишта већ су у бази
података, а уколико неко од грађана није
поднео пријаву то може учинити у сваком
тренутку на шалтеру број седам, у шалтер
сали општинске управе од 7:30 до 15 часо
ва. Цена квадратног метра пољопривредног
земљишта, које се налази у грађевинској
другој зони сада износи 98 динара, односно
86 динара у трећој зони, док је пре ступања

27. FEBRUAR 2019.
на снагу ове измене, исто земљиште било
опорезивано по цени од 180 динара. Друга
важна измена закона о порезима односи се
на објекте који се граде преко 500 м2 . Уко
лико је од Одељења за урбанизам и грађе
ње добијен продужетак рока градње, грани
ца се помера на максималних седам годи
на. После тог периода објекат улази у
поступак опорезивања, без обзира на то
што није у потпуности изграђен.
И. П.

АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

Лиценца за услуге

Четрдесет пет професионалних возача
свакога дана пали 59 аутобуса који су на
располагању Радној јединици Саобраћајног
предузећа Ласта Срем, задуженој за ауто
буске станице у Старој Пазови и Инђији.
Контрола техничке исправности аутобуса
врши се свакодневно, истичу надлежни, и
додају да се комплетни технички прегледи
обављају на сваких шест месеци. Са ауто
буских станица у Старој Пазови и Инђији
дневно се реализује 233 поласка. Подсети
мо, током прошле године обе станице доби
ле су лиценце за пружање станичних услу
га.
С. С.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Број: 350-58/2019-VI
Дана: 27.02.2019. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица у складу са
чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број: 72/2009 и 81/2009 – исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012,42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
са урбанистичко – архитектонском разрадом локације за изградњу пословног објекта
(продавница металне робе) у Салашу Ноћајском на катастарским парцелама бр. 206, 20771, 207/3 и 207/4 к.о.
Слаш Ноћајски, Град Сремска Митровица
На јавну презентацију излаже се Урбанистичкипројекат
са урбанистичко – архитектонском разрадом локације за
изградњу пословног објекта (продавница металне робе) у
Салашу Ноћајском на катастарским парцелама бр. 206,
207/1, 207/3 и 207/4 к.о. Слаш Ноћајски Град Сремска
Митровица. Подносилац захтева за потврђивање Урбани
стичког пројекта је METALKO S&M, Друштво за промет и
услуге из Дубља.
2.Позивају се сва заинтересована правна ифизичка лица
да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току
трајања јавне презентације доставе своје примедбеи суге
стије у писаном облику Градској управи за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката у Сремској
Митровици, улица Светог Димитрија број 13.
3. Лице овлашћено од странеГрадске управе за урбани
зам, просторно планирање и изградњу објеката за давање

обавештења о садржају јавне презентације је дипл. инж.
арх. Владислава Новаковић.
4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити
одржана од 27.02.2019. до 06.03.2019. године сваког рад
ног дана у времену од 7,00 до 14,00 часова. Место одржа
вања јавне презентације је у холу нове зграде градске куће
Града Сремска Митовица, улица Светог Димитрија број 13.
5. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће се одр
жати у трајању од седам дана и то од 27.02.2019. до
06.03.2019. године
6. Простор обухваћен Урбанистичким пројектом чине
парцеле бр. 206, 207/1, 207/3 и 207/4 к.о. Слаш Ноћајски у
Салашу Ноћајском у оквиру грађевинског подручја насе
љеног места Салаш Ноћајски.
НАЧЕЛНИК,
Весна Вујановић, дипл. правник,

27. FEBRUAR 2019.
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ПОКРАЈИНСКОМ ВЛАДОМ

За две улице 50 милиона динара

Покрајинска влада ће
преко Управе за капитал
на улагања финансирати
радове на реконструкци
ји две улице у граду, Ули
ци Милоша Црњанског и
Сремској улици

И

гор Мировић, председник Покра
јинске владе, уручио је 18. фебру
ара уговоре представницима 41
локалне самоуправе вредне 4,1 мили
јарду динара.
Ова средства су опредељена за реа
лизацију 56 пројеката на територији
АП Војводине у областима: водоснаб
девања и заштите вода, локалног и
регионалног економског развоја, сао
браћајне инфраструктуре, eнергетске
ефикасности, културе, предшколског и
основног образовања и васпитања и у
области развоја спорта.
Покрајинска влада, преко Управе за
капитална улагања АП Војводине обез
бедила је од поменутог укупног износа
3,4 милијарде динара.
Мировић је истакао да се и у овој
години наставља реализација најва
жнијих инфраструктурних пројеката.
Радиће се на уређењу саобраћајница,
постројења за пречишћавање пија
ће и отпадне воде, индустријске зоне,
вртића, али и објеката спортске инфра
структуре, уз напомену да је циљ да

Слађан Манчић са уговором

свака локална самоуправа у Војводини
има спортски објекат.
Игор Мировић је додао да се овим
пројектима покреће нови велики инве
стициони циклус у Покрајини.
Међу пројектима који ће се финанси
рати налазе се и они из Руме, а уговоре
је потписао Слађан Манчић, председ
ник Општине.
Наиме, са 50 милиона динара Покра
јинска влада ће преко Управе за капи
тална улагања, финансирати радове
на реконструкцији две улице у граду,

Улици Милоша Црњанског и Сремској
улици.
Радовима ће бити обухваћена ком
плетна реконструкција ових улица, што
подразумева изградњу саобраћајница,
уређење тротоар
 а, изградњу канали
зацион
 е мреже и постављање јавне
расвете.
Председник Слађан Манчић истиче
да је укупна вредност ових радова 67
милион
 а динара, а остатак средстава
обезбеђен је у општинском буџету.
С. Џ.

СЕДНИЦА СО РУМА

Кратак дневни ред
• Одборници СО Рума су због истека мандата директора у неколико јавних предузе
ћа, прво разрешили, а потом именовали вршиоце дужности за период од шест месеци
• Донета је одлука о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна
општинског буџета за протеклу годину

С

едница СО Рума, 21. по реду, одр
жана 22. фебруара свакако је по
трајању најкраћа у последњих
неколико година, будући да је трајала
само 25 минута. Разлог за то је кратак
дневни ред, јер су се румски одборници
изјашњавали о свега шест тачака и све
су усвојене без примедби и расправе.
Тако су одборници донели одлуке
о ангажовању екстерног ревизора за
ревизију завршног рачуна општинског
буџета за протеклу годину, као и стра
тегију управљања ризицима за период
до 2021. године.
Усвојена је и одлука о доношењу
плана детаљне регулације за Источну
радну зону 2, у Руми, коју је сачинио
ЈУП План Рума.

На овој седници одборници су донели
одлуку о накнадама за коришћење јав
них површина, као и измене и допуне
одлуке о локалним комуналним такса
ма. Разлог за то је, како је истакао Сте
ван Ковачевић, председник СО Рума,
усклађивање са новом законском регу
лативом, а ниједан износ накнаде није
повећан, па су износи остали на нивоу
утврђеном још 2013. године.
Одборници СО Рума су због истека
мандата директора у неколико јавних
предуз ећа, прво разрешили, потом
именовали вршиоце дужности за пери
од од шест месеци, а реч је о истим
директорима.
Владислава Стаменовић, дипломи
рана правница је именована за в. д.

директорку ЈКП Паркинг и инфраструк
тура, Рада Маравић, дипломирани еко
номиста је именован за в. д. директо
ра ЈП Гас – Рума, Милка Павловић,
дипломирани архитекта пејзажне архи
тектуре је в. д. директорка ЈУП План,
Добрица Макуљевић, дипломирани
економиста је в. д. директор у Спорт
ском центру Рума.
Сходно договору у Савезу за Срби
ју, одборници странака и покрета који
чине овај савез у Руми, нису прису
ствовали овој скупштинској седници.
То су одборници Демократске стран
ке, као и два самостална одборника,
који су раније били чланови Покрета
Доста је било.
С. Џ.

12

ОПШТИНА РУМА

M NOVINE

27. FEBRUAR 2019.

РАДОВИ У ПОРТИ ХРАМА СИЛАСКА СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ

Враћа се стари сјај Грчкој цркви

Јереј Душан Вишекруна испред Спомен-чесме

У

порти румског Храма Силаска Све
тог духа на апостоле, у току су радо
ви на постављању бакарног крова
на Споменчесми.
Ова чесма је посвећена Светом Стефа
ну Дечанском и саграђена је прошле годи
не, у знак сећања на стогодишњицу одр
жавања Великог народног збора у Руми,
где је донета одлука о присаједињењу
Срема Краљевини Србији. Званично је
споменчесма освећена 24. новембра
прошле године, када је обележен и јуби
леј присаједињења, али и слава града,
Свети Стефан Дечански.
– Тада није било услова да се заврши
кров, а потом нам на руку нису ишле ни
временске прилике, тако да су 20. фебру
ара започели радови. У овој години наста
вљају се и радови на комплетној рекон
струкцији Храма. Циљ нам је да завршимо
осликавање унутрашњости цркве и када
се то заврши, враћамо све што је било
у њој, столице, тронове, певнице…Све се
упоредо рестаурира, иде полако, јер су

то деликатни послови – говори за наше
новине, јереј Душан Вишекруна, старе
шина Храма.
У порти Храма изградиће се и објекат,
где ће бити палионице свећа, како се све
ће више не би палиле унутар цркве, упра
во због фресака, а потом крећу радови
на фасади, чиме се ови обимни радови
завршавају.
Има много посла и радови су скупи, зато
се и жури. Обнова иде својим током, како
би се цркви вратио пређашњи изглед, јер
је она под заштитом Завода за заштиту
споменике културе.
– Статика Храма, што је било јако бит
но, комплетно је завршена. Зидови су
много попуцали, то нам је одузело пуно
времена и материјалних средстава, а
сада је све санирано. У зидове је, на при
мер, убачено преко 1.000 метара арма
туре и они су нам били највећи проблем.
Овако обимни радови су први после сто и
више година, и зато и имамо велику одго
ворност да Храму вратимо изглед који је

имао. У претходне две године, од општи
не смо добили 14 милиона динара  што
су велика средства, а до сада је утрошено
око 40 милиона динара. Сва разлика је
покривена донацијама грађана, верника,
као и из редовних средстава цркве. Заи
ста дугујемо захвалност локалној самоу
прави, али и верном народу, који је пре
познао наш труд да обновимо овај Храм.
Без њих не бисмо ни пола овог урадили
– истакао је Вишекруна.
Храм Силаска Светог духа на апосто
ле је у потпуности завршен 1851. године,
а у периоду 1904  1905. године је обно
вљен комплетно, када је добио данашњи
изглед.
Тада је позната румска породица Мак
симовић, ктиторским прилозима обно
вила овај Храм. Урађена је и крипта и
иконостас, највреднији део Храма, којег
је осликао Урош Предић. Од тада није
било озбиљнијих радова на обнови, сем
мањих, а последњи су били деведесетих
година прошлог века.
С. Џ.

СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

Локалне комуналне таксе остале исте

Ч

ланови Социјално – економског
савета, на седници одржаној 18.
фебруара, су дали сагласност на
предлог одлуке о накнадама за коришће
ње јавне површине, на измене и допуне
одлуке о локалним комуналним таксама
и Локални акциони план за запошљава
ње, у румској општини за текућу годину.
Одлука о накнадама за коришћење
јавне површине се првенствено доноси
да би се ускладила са новим законским
прописима, а висина накнада није пове
ћавана од 2013. године.
Јелена Бркљач, шефица Одељења
за урбанизам и грађење је објаснила
да су износи далеко испод прописаних

законом, па је тако за коришћење јавне
површине по основу заузећа грађевин
ским материјалом максималан износ 180
динара, док по локалној одлуци, накнада
износи 10 динара по квадратном метру.
Такође, по основу коришћења про
стора на јавној површини у пословне и
друге сврхе законодавац је максимално
предвидео 122 динара, док је у румској
општини за прву зону накнада 12 динара
по квадратном метру.
Повећања нема ни код одлуке о локал
ним комуналним таксама.
На овој седници о ЛАПу за запошља
вање, говорила је шефица Одељења за
финансије, привреду и пољопривреду

Биљана Дамљановић.
Она је информисала да је локална
самоуправа за текућу годину определи
ла 15 милиона динара за финансира
ње стручне праксе и јавних радова и то
стручне праксе са 10 милиона, а јавне
радове са пет милиона динара.
На седници Социјално  економског
савета је било речи и о актуелној при
вредној ситуацији у румској општини, а
председавајући Драго Тешић је позвао
компаније које овде раде, да узму веће
учешће у социјалном дијалогу, будући да
је то у интересу како радника и локалне
самоуправе, тако и самих послодаваца.
С. Џ.
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РУМА

Награда за јавност у раду

Слађан Манчић са награђенима

У

оквиру пројекта Унапређење
доброг управљања на локал
ном нивоу, у Београду су 21.
фебруара додељене награде, дају
их Министарство државне управе и
локалне самоуправе и Стална кон
ференција градова и општина, и то у
четири категорије: ефикасност и дело
творност, транспарентност и јавност у
раду, одговорност и владавина права
и равноправност и одсуство дискрими
нације.
Одлуку о наградама је донела
Kомисија за избор најбоље праксе
у области примене принципа добре
управе на локалном нивоу, и то за оне
који су највише допринели развоју и
примени принципа добре управе на
својој територији.
У категорији Транспарентности и
учешћа јавности у раду локалне само
управе, прву награду је међу 12 градо
ва и општина, освојила румска општи
на, а награду је примио председник,
Слађан Манчић. Посебна признања
у истој категорији припала су граду
Пироту, и општинама Велико Гради
ште и Нова Варош.
Бранко Ружић, министар државне
управе и локалне самоуправе, изјавио
је на додели награда да је добро упра
вљање кључно за стицање поверења
грађана. Он је подсетио да је прошле
године усвојен Закон о локалној само
управи, којим је градовима и општина
ма прописана обавеза да консултују
грађане око инвестиционог дела буџе

Ова награда нам
много значи, јер смо
показали да оно
што ми радимо,
по питању
транспарентности, и
укључења јавности у
рад локалне самоуправе
при креирању и
избору одређених
пројеката који се
финансирају из
локалног буџета, има
смисла. Потврдили смо,
да смо по том питању
лидери у Србији,
јер такву праксу
примењујемо већ
четири године.
Сваке године се све
више заинтересованих
грађана укључује
у тај процес, истакао
је Слађан Манчић

та, односно да их питају где и шта гра
дити.
– Рума је ово применила на веома
свеобухватан начин, од сагледавања
потреба до гласања о инвестицијама,
и доказала да принцип транспарентно
сти и учешћа јавности у раду локалне
самоуправе у Србији, следимо и да га
се све више држимо – рекао је Ружић,
о награди коју је Рума добила у овој
категорији.
Председник Општине Слађан Ман
чић је истакао да је румска општина
доказала да је принцип транспарент
ности и учешћа јавности у раду оно,
о чему локална самоуправа води све
више рачуна.
– Ова награда нам много значи, јер
смо показали да оно што ми радимо,
по питању транспарентности, и укљу
чења јавности у рад локалне самоу
праве при креирању и избору одређе
них пројеката који се финансирају из
локалног буџета, има смисла. Потвр
дили смо, да смо по том питању лиде
ри у Србији, јер такву праксу примењу
јемо већ четири године. Сваке године
се све више заинтересованих грађана
укључује у тај процес – истакао је Ман
чић.
Овај пројекат део је ширег програ
ма  Подршка Владе Швајцарске раз
воју општина кроз унапређење доброг
управљања и социјалне укључености
Swiss Pro, којег реализује Kанцеларија
УН за пројектне услуге.
С. Џ.
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ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ЗАГРЕБУ

Дан државности у Амбасади Србије

Делегација Општине Инђија у Загребу

О

пштина Инђија добро сарађује са
Амбасадом Србије у Загребу, што
је условило да и ове године, деле
гација локалне самоуправе присуствује у
Загребу, свечаности обележавања Дана
државности Републике Србије и Дана
Војске Србије.
Свечаности је присуствовало пре
ко 250 званица, из Владе Републике
Хрватске, дипломатског кора, војни ата
шеи, привредни субјекти, градоначелник
Загреба, представници српских политич

ких странака и невладиних организација
у Хрватској, свештенство Српске право
славне цркве и Римокатоличке цркве.
Инђијску делегацију предводио је
председник Општине Владимир Гак, који
је имао низ билатералних састанака са
дипломатским, политичким и привред
ним субјектима. Посета је искоришћена
и за размењивање искустава, са општи
нама где се на челу налазе припадни
ци српског народа. Осим разговора о
међусобној сарадњи, делегација Општи

не Инђија је, у сарадњи са Амбасадом
Србије, својим доласком усрећила 25
малишана основношколског узраста,
поделивши им таблет-рачунаре.
Такође, организован је и сусрет са игу
маном Себастијаном, у једном од најста
ријих српских светиња, манастиру Крки.
Прошле године Општина Инђија је, у
сарадњи са Амбасадом Србије у Загре
бу, уручила вредну донацију за полазни
ке Богословије у манастиру Крка.
М. Ђ.

АКТУЕЛНО ИЗ ЈКП КОМУНАЛАЦ

Пролећно умивање града

Е

кипе Зеленила, из инђијског Јав
ног комуналног предузећа Комуна
лац, ангажоване су на пословима
пролећног чишћења града. На терену
се налазе радници који уклањају пре
осталу ризлу на путевима, и како кажу
надлежни, у плану је да се у наредним
годинама тај посао олакша набавком

Пролећно чишћење града

адекватне механизације.
– У плану је набавка камиона који ће
усисавати ризлу са коловоза – каже
директор Комуналца Душан Лемаић,
и додаје да је у питању веома обиман
посао за који је потребно и по неколико
дана рада на терену.
Радници Зеленила ангажовани су и на

орезивању грана у улицама Новосадска
и Краља Петра, а тај посао биће оба
вљен и у улицама Душана Јерковића и
у трећем делу Улице Војводе Степе, у
Инђији.
– Планирамо да засадимо и један
број нових садница. У питању су јасен
и багрем, а у сарадњи са месним зајед
ницама извршићемо садњу у Бешки и
Крчедину. Када је реч о Крчедину, у пла
ну је садња на потезу око фудбалског
стадион
 а, где имамо један леп простор
за теретану на отвореном. Желимо да
улепшамо тај простор, а биће посађено
30 садница багрема – каже Лемаић.
Као што је и раније најављено, током
пролећа уследиће и сређивање парков
ских површина у Инђији.
– Први у низу биће Парк „Краљице
Марије“ код стадион
 а, а затим ће усле
дити и сређивање платана у Сремској
улици – објашњава директор.
– Ове године ћемо по први пут бити
у прилици да поправимо стање нашег
расадника и обогатимо га новим садни
цама. Тако ћемо моћи одмах да реагује
мо, и посадимо саднице на места где је
то неопходно, додао је Лемаић. М. Ђ.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ИСТОРИЈСКОГ ПРОЈЕКТА

Почиње асфалтирање улица

У

скоро почиње реализација исто
ријског пројекта за општину
Инђија. Како је потврдио пред
седник општине Владимир Гак на
последњем састанку Система 48, у
петак 22. фебруара испуњени су сви
неопходни услови за асфалтирање
свих неасфалтираних улица на тери
торији те општине. Радови ће крену
ти из Улице Бранка Ћопића у Инђији,
најавио је председник.
– Наши суграђани који живе у овој
улици, али и околним улицама најду
же чекају овај дан, верујем да ће бити
задовољни и да ће коначно добити

услове за живот у 21. веку – рекао
је Гак и додао да је било неопходно
доста времена како би прибавили сву
документацију и грађевинске дозволе.
– Бројне институције су биле укљу
чене у овај велики посао, од Урбани
зма па до Катастра, али после свих
потешкоћа можемо са задовољством
рећи да пројекат креће. Радови неће
престати док не асфалтирамо сваку
улицу која треба да добије асфалт.
Уколико будемо имали добре времен
ске услове, очекујемо да ћемо за два
месеца завршити комплетан посао
– каже председник и додаје да је про

јектом обухваћено преко 70 улица на
територији те општине.
Упоредо са радовима на асфал
тирању, биће урађена и недостајућа
комунална инфраструктура у оним
улицама где је то потребно, а инђиј
ски Водовод, урадио је анализу која је
приказана представницима локалне
самоуправе. Како је рекао директор
тог предузећа, Драгољуб Трифуновић,
у неким улицама, водоводна и кана
лизациона мрежа мораће да се ради
испод пута, само зато што не постоје
друге опције.
М. Ђ.

ПРИЗНАЊЕ ОПШТИНИ ИНЂИЈА И АГЕНЦИЈИ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Примери добре праксе

Н

а конкурсу Министар
ства државне упра
ве и локалне самоу
праве Општина Инђија је
у области Ефикасности и
делотворности,
добила
посебно признање за успо
стављање и рад Агенције
за рурални развој за област
за комуникацију и пружање
стручне и техничке помоћи
пољопривредницима, фор
мирање базе пољопривред
ника и обавештавање путем
СМС порука.
Општина Инђија је уче
ствовала на конкурсу у
оквиру првог Национал
ног годишњег такмичења
за избор најбоље праксе у
примени принципа добре
управе на локалном нивоу,
спроведеном за 2018. годи
ну. Одабране су локалне
самоуправе које добијају
прву награду или посебно
признање у четири области

Представници Општине и АРРИ у Београду

у којима се такмичење спро
водило.
Признање
представни
цима Општине Инђија и
Агенције за рурални развој

уручено је у четвртак, 21.
фебруара на свечаном ску
пу у Београду.
– Ово признање је веома
значајно за нашу Агенцију,

али и за Општину Инђија и
дошло је као један импулс
који нам даје још више сна
ге и стрпљења, како би и
даље добро сарађивали
са нашим пољопривредни
цима, због којих Агенција
и постоји – рекла је Ивана
Пејовић Шеврт, директори
ца АРРИ.
Награде додељују Мини
старство државне управе и
локалне самоуправе и Стал
на конференција градова и
општина, у оквиру пројекта
Унапређење доброг упра
вљања на локалном нивоу.
Овај пројекат део је ширег
програма Подршка Владе
Швајцарскеразвојуопшти
накрозунапређењедоброг
управљања и социјалне
укључености–SwissPRO,
који реализује Канцеларија
Уједињених нација за про
јектне услуге (УНОПС).
М. Ђ.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕЋИНЦИ

Срем јединствено
на Сајму туризма

Пећинчани на Сајму туризма

Т

уристичке организације осам
сремских општина, међу који
ма и општине Пећинци, пети
пут су се јединствено представиле на
41. Међународном београдском сај
му туризма. И овога пута туристичка
понуда сремских општина предста
вљена је на штанду Диван је кићени
Срем, а како нам је рекла директор
ка пећиначке Туристичке организа

ције Љубица Бошковић, ове године
модернизован је и штанд и промоматеријал са којим ће посетиоци
моћи да се упознају током трајања
Сајма од 21. до 24. фебруар
 а.
– До сада смо штампали заједнич
ке флајере, а овога пута смо припре
мили озбиљну двојезичну публика
цију на српском и енглеском језику, у
којој је представљено девет сремских

општина, која ће на београдском сај
му бити премијерно представљена, а
након тога ћемо је представити и на
осталим сајамским манифестација
ма на којима ћемо наступити – каже
Бошковић.
Туристичка понуда општине Пећин
ци се и ове године промовише Јед
нодневном туристичком рутом кроз
општину Пећинци под слоганом - Упо

Боље позиционирање региона
Како је истакла Маја Бошњак,
директорица ТО општине Инђија,
заједничко представљање са оста
лим сремским општинама, доприноси
бољем позиционирању региона на
туристичком тржишту и обједињеном
понудом привлаче већи број посети
лаца.
– Туристи могу да очекују, као и до
сада, мноштво туристичких садржаја:
од културно-историјских, гастроном
ских до бројних других манифестаци
ја. Близу смо Београда и Новог Сада
и зато током лета имамо највећи број
посетилаца – истакла је Маја Бошњак,
директорица ТО Инђија.
– У оквиру те понуде, Инђија је ста
вила акценат на излете, одмор у при
роди, насеља уз Дунав и гастроном
ску понуду у чардама крај Дунава.

Прошле године највише интересова
ња било је за излете на Крчединској
ади, речно острво које представља
еко-туристичку дестинацију, где тури
сти долазе да осете близак контакт са
природом, али је било и великог инте
ресовања за Стари Сланкамен, за
вожње бродићем до ушћа Тисе –
додала је Бошњак.
– Како би се још боље промовиса
ли, за потребе овог Сајма израдили
смо илустровану туристичку мапу,
која обухвата територију целе општи
не и на којој се налазе најзначајније
туристичке вредности – рекла је
директорица инђијске ТО и додала,
да након овогодишњег, заједничког
представљања, очекује више заинте
рес ованих посетилаца за Срем,
самим тим и за Инђију. 
М. Ђ.

Штанд ТО општине Инђија
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знајте предео где природа грли исто
рију. Ове године је посебан акценат
стављен на историјске личности чији
култ се још увек негује у овом делу
Срема, а то су пре свега Змај Огње
ни Вук, Света Мајка Ангелина, као и
остали чланови деспотске породице
Бранковић.
– Припремили смо и пано са ликом
Змаја Огњеног Вука, где посетиоци
могу да се фотографишу и понесу
лепу успомену са нашег штанда. Про
мовишемо и нови туристички садржај
у Купинову, електрични минибус, који
ће од пролећа возити посетиоце на
две туристичке линије шумским путе
вима око Купинова, од Етно - куће
Путник до реке Саве. Припремили
смо и нови промо-материјал на срп
ском и енглеском језику о туристич
ким локалитетима у нашој општини:
Аксентијевом кућерку, Свињарској
колеби и Купинову, као и посебан
флајер о средњовековној тврђави
Купиник – изјавила је Љубица Бошко
вић.
Пећиначки штанд су првог дана
Сајма туризма посетили председник
општине Пећинци мр Жељко Трбовић,
његов заменик Зоран Војкић и начел
ница пећиначке Општинске управе
Драгана Крстић. Председник Трбовић
је том приликом подсетио да је тури
зам један од три стратешка правца
развоја пећиначке општине, којем се
последњих година поклања све већа
пажња, као и да туристичке атракци
је у нашој општини из године у годину
привлаче све више посетилаца.
На штанду су представљена и
вина две винарије из Пећинаца Мали
подрум Стаменковић и Винарија
Петковић - Латин, као и ракије Срп
ска тројка које производи предузеће
Бистро 1881 из Суботишта. Кетеринг
за пећиначки штанд обезбедио је
Crysтаl hotel & event center из Пећи
наца.
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ШИМАНОВЦИ: 66 МИЛИОНА ОД ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
ЗА НОВ ВРТИЋ

Прва фаза изградње

Уручење уговора у Покрајинској влади

Општина Пећинци је већ припремила пројектно-тех
ничку документацију, у наредних неколико дана биће
расписана јавна набавка и ја очекујем да радови на
изградњи новог објекта почну за нешто више од месец
дана – изјавио је председник Трбовић

О

пштини Пећинци је 18. фебру
ара, председник Покрајинске
владе Игор Мировић, уручио
уговор вредан 66.727.378 динара
намењених првој фази изградње нове
зграде Предшколске установе „Влада
Обрадовић Камени‟ у Шимановцима.
У згради Покрајинске владе представ
ницима 41 локалне самоуправе из АП
Војводине уручено је укупно 56 уговора
укупне вредности 4,1 милијарду дина
ра, намењених реализацији пројеката
из области водоснабдевања и зашти
те вода, локалног и регионалног еко
номског развоја, саобраћајне инфра
структуре, енергетске ефикасности,
културе, предшколског и основног
образовања и васпитања, и у области
развоја спорта.
Председник Мировић је том прили
ком рекао да је у Војводини покренут
нови велики инвестициони циклус.
– Настављамо и у 2019. години реа
лизацију најважнијих инфраструктур
них пројеката. Радићемо на уређењу
саобраћајница у Новом Саду, почиње
мо са радовима на изградњи локал
ног пута Стапар-Сивац, завршавамо
реконструкцију пута Опово-Дебељача,
а реализоваћемо и бројне пројекте у
области спортске инфраструктуре,
међу којима је изградња нове спорт
ске хале у Деспотову и школске сале
у Белој Цркви. Ове године почеће и
изградња пречистача отпадних вода
у Бачкој Тополи, Малом Иђошу, Србо
брану и Темерину, вредних више од
милијарду динара – рекао је председ

ник Мировић и навео да су међу нај
значајнијим пројектима реконструкција
постројења за пречишћавање пијаће
воде у општини Оџаци, почетак радо
ва на изградњи нове индустријске зоне
у Црепаји, привођење намени објекта
моста у Ади, као и почетак изградње
вртића у Шимановцима.
Уговор је у име пећиначке локал
не самоуправе примио председник
општине Пећинци мр Жељко Трбовић.
– Реч је о изузетно значајном пројек
ту за нашу општину, јер убрзаним раз
војем индустријске зоне у Шиманов
цима и све већим бројем запослених
родитеља, из године у годину расте и
потреба за већим капацитетом Пред
школске установе у Шимановцима, на
коју постојећи простор, смештен у пот
кровљу шимановачке основне школе,
никако није могао да одговори. Због
тога је било неопходно да се сагради
нови модеран објекат, али то је капи
тална инвестиција за коју пећинач
ка локална самоуп
 рава, оптерећена
наслеђеним дуговањима из претход
ног периода, није била у стању да сама
обезбеди средства. Стога нам је изу
зетно драгоцена подршка Покрајинске
владе, која је још једном показала да
има слуха за потребе грађана пећинач
ке општине. Општина Пећинци је већ
припремила пројектно-техничку доку
ментацију, у наредних неколико дана
биће расписана јавна набавка и ја
очекујем да радови на изградњи новог
објекта почну за нешто више од месец
дана – изјавио је председник Трбовић.
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ШИД: ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА НАЦИОН
 АЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Више могућности за посао

Заменик председника Општине Шид, Зоран Семеновић је пре почетка презентације
поздравио присутне, наглашавајући да локална самоуправа води рачуна и о посло
давцима и незапосленима, и да је Шид на „путу светлости“

С

ала Скупштине општине
Шид у петак, 22. фебру
ара била је премала за
све оне који су желели да при
суствују презентацији јавних
позива, односно конкурса за
2019. годину, које им је пре
дочила Национална служба
за запошљавање Филијала
Сремска Митровица. Мари
јана Грабић, директорка ове
филијале је појаснила циље
ве презентације.
– Преко 30 посто незапосле
них у Шиду има само основну
школу. Преко 1.010 лица има
више од 50 година живота. То
су карактеристике које гово
ре да се ти људи на тржишту
теже запошљавају. Слободна
места које имамо, често су
усмерена ка младима, лицима
која имају бар средњу стручну
спрему, а ми кроз ове субвен
ције желимо да подстакнемо
послодавце да запошљавају и
ове категорије – рекла је Гра
бић.
Снежана Седлар, дирек
торка Покрајинске службе за
запошљавање је појаснила
неке податке о запошљавању.
– Покрајинска влада је и

Маријана Грабић, Петар Јарић, Снежана Седлар

ове године припремила сет
активних мера запошљава
ња за ову годину. Прва мера
су субвенције за ново запо
шљавање, које се односе на
послодавце и лица која су на
евиденцији. Друга мера су
субвенције за самозапошља
вање и трећа мера су јавни
радови. Што се тиче новог
запошљавања, износ који се
планира за доделу послодав
цима износи 187.000 по осо
би. Општа стопа незапослено
сти у Србији је опала са 14,8
на 11,9 посто, у Војводини је

та стопа 7,9 посто – рекла је
Седлар.
Циљ ове презентације је да
послодавци дођу до потребних
радника, а са друге стране, да
се кроз мере и активности пре
квалификације и обуке, оспо
собе незапослени.
Петар Јарић, заменик дирек
тора Национ
 алне службе за
запошљавање је рекао, да je
радна снага потребна и лица
која су на евиденцији Наци
оналне службе за запошља
вање треба да се прилагоде,
преквалификују, доквалифику

ју и да на тај начин одговоре
тржишту рада.
Заменик
председника
Општине Шид, Зоран Семе
новић је пре почетка презен
тације поздравио присутне,
наглашавајући да локална
самоуправа води рачуна и о
послодавцима и незапослени
ма, и да је Шид „на путу све
тлости, не мрака“.
Презентацији јавних позива
Национ
 алне службе за запо
шљавање присуствовало је
око 60 предузетника из шидске
општине.
Д. Попов

ПРХОВО

Хајка на шакале

У

Прхову је 17. фебруара одржана шеста хајка на шакале у
организацији Ловачког друштва Прхово, на којој је учествова
ло 73 ловца са територије пећиначке општине, али и из Зему
на, Угриноваца, Добановаца, Сланкамена, Војке и других места.
Ловило се на 48 хектара ловишта Зец, а према речима председни
ка ЛД Прхово Јовице Бачванског одстрељено је 12 шакала, што је
велики успех за једну хајку.
– Веома сам задовољан бројем одстрељених шакала, али и

дисциплином ловаца, која је владала током хајке захваљујући којој
смо успели да одстрелимо 12 шакала. Такође, захвалио бих се и
ловцима из Хртковаца и Доњег Товарника, који су повели своје псе,
који су умногоме допринели успешној хајци – рекао је Бачвански,
и додао да су покровитељи хајке, Савет месне заједнице Прхово и
пећиначка локална самоуправа, обезбедили захвалницу за сваког
ловца који је одстрелио шакала, као и ручак за све учеснике хајке
у прховачком Ловачком дому.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Контејнери за одлагање
анималног отпада

У

понедељак, 25. фебруара 2019.
године у Градској кући у Срем
ској Митровици организована је
конференција за медије, а том прили
ком су изјаве дали градоначелник Вла
димир Санадер и начелник Комуналне
полиције Слободан Кекић. Градона
челник је овом приликом апеловао на
грађане да угинуле животиње одла
жу на прописан начин у одговарајуће
сточне јаме и то најпре због здравља.
На тај начин ће се спречити ширење
не само афричке куге, већ и осталих
зараза.
– С обзиром на то да нам је африч
ка куга на граници, ми морамо да пре
дузмемо све неопх одне мере превен
тиве како би се ширење било какве
заразе на територији нашег града
спречило. Имамо појачан тов свиња у
местима као што су Лаћарак, Мартини
ци, Кузмин и Чалма и бацања анимал
ног отпада поред пута и у каналима,
а ми ћемо се максимално ангажовати
да то спречимо. Апелујем на грађане,
пре свега на оне који тове свиње, да
не бацају угинуле свиње, јер је могуће
ширење заразе тим путем. Због тога
ћемо појачати рад Комуналне полици
је и Комуналне инспекције и бићемо
више присутни на тачкама где постоји
одлагање анималног отпада, рекао је
градоначелник.
Такође, Санадер је најавио поста
вљање контејнера за одлагање живо
тињског отпада, након што се обезбе
ди земљиште и реши проблем струје.
– У наредним месецима ћемо поста
вити контејнере за одлагање анимал
ног отпада и уговорићемо са неком
од кафилерија одложење свих оста
така са територије Сремске Митрови
це тако да ћемо покушати да на овај
начин решимо тренутни проблем који
постоји. План је да се ти контејнери
налазе између Мартинаца и Лаћар
ка. Док се то не деси, апелујем на све
оне који имају проблем са угинућем

Владимир Санадер

да користе постојеће сточне јаме. То
се односи на Мартинце и Чалму, а и
на узгајиваче свиња у Лаћарку. Одла
гање и одвожење ће бити бесплатно.
План нам је да се по позиву одлази до
товилишта на лице места, са којег ће
специјализовано возило отпад одла
гати у контејнере, рекао је Владимир
Санадер.
Анимални отпад може бити узрок за
многе заразе, а градоначелник је иста
као да животињски отпад није једини
проблем када говоримо о афричкој
куги. Проблем су и дивље свиње, које
могу бити преносиоци.
– Са ловачким удружењима ћемо
разговарати, и то вероватно у току сле
деће недеље. С обзиром на то да је
дозвољен одстрел вишка дивљих сви
ња ми ћемо и са те стране покушати
да нађемо одређену заједничку причу
како би се и ловци укључили у превен

Слободан Кекић

тиву против афричке куге, истакао је
градоначелник.
Директор Комуналне полиције Сло
бодан Кекић је истакао да су контроле
несавесног одлагања појачане.
– Комунална полиција је почела
интензивнију контролу оних места
где је примећено несавесно одлага
ње анималног отпада. Апелујемо да
све угинуле животиње не одлажу на
непрописан начин, већ да се одлажу
у сточне јаме. Појачан надзор је доне
кле утицао на поправљање свести код
грађана, мада је тешко испратити сва
места. Апелујем на све грађане да то
више не раде зато што нарушавамо
своје здравље. Такође, подсећам да
су казне за несавесно одлагање угину
лих животиња за физичко лице 5.000
динара, предузетнике 75.000 динара и
100.000 динара за правна лица.
З. Поповић

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ГРИПА

Смањена активност вируса

Н

а основу резултата епидемиолошког надзора
над грипом и акутних респираторних инфекција,
интензитет активности вируса грипа је испод сред
њег прага на територији округа.
У прошлој недељи надзора над грипом, регистроване
стопе обољења сличних грипу и акутних респиратор
них инфекција су у благом паду у односу на претходну

недељу. Вирусолошким испитивањем у великој већини
потврђених узорака назофарингеалног бриса тестира
них пацијената са сумњом на грип са територије округа
је потврђена инфекција вирусом грипа типа А(H1N1), а
присутан је и вирус АH3.
Извештај преузет са сајта Завода за јавно здравље
Сремска Митровица.
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АДАШЕВЦИ: ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

Укључивање деце
миграната у наставу

Сузана Грбатинић, Хади Шабани и Драгана Дамјановић

Сећам се тог дочека за мигранте, организовали смо приредбу. Деца су помало била
у грчу, стајала са стране. Ја сам им пришла и започела први контакт. Мени је заиста
у том тренутку било тешко, пошто су ту били и медији и родитељи. Кад их видите
тако уплашене и кад им се насмејете, онда се и код њих појави широки осмех. Тако
се створила веза између њих и мене, каже Драгана Дамјановић

И

збегличка криза, која траје још
од 2010. године, погодила је и
Србију. Људи са простора зема
ља Африке и Азије, које су погођене
грађанским ратовима и сиромаштвом,
су се нашли у Србији као успутној ста
ници на путу за неким бољим живо
том у земљама Европске уније. Реак
ције на мигрантску кризу су различи
те. Сетимо се, на пример, мађарске
новинарке која је 2016. године под
метнула ногу мајци мигранткињи која
је у рукама држала дете или незадо
вољних родитеља широм Србије који
не желе да своје дете пошаљу у шко
лу у коју иду избеглице, вероватно из
страха од непознатог. Пример добре
праксе и рушења стереотипа је
Основна школа „Вук Караџић“ у Ада
шевцима. Наиме, ова школа је једна у
низу која је ушла у програм интегри
сања деце миграната у образовни
систем Србије. Како је навела Сузана
Грбатинић, педагог ове основне шко
ле, почетак је био тежак и пун изазо
ва, најпре због негативног става

локалне заједнице, језичке баријере,
али и због тога што су информацију
за овакву одлуку добили пред сам
очетак школске 2017/2018. године.
Како је Сузана рекла за М новине, све
те препреке и проблеми су наставни
ци и сви запослени, али и деца
мигранти у Основној школи „Вук Кара
џић“ временом полако савладавали.
– У септембру 2017. био је 51 уче
ник из Прихватног центра. Тада су још
увек били одвојени, ишли су у Ада
шевце и у подручно одељење у Ваши
цу. С обзиром на то да се временом
смањио број деце миграната, одлуче
но је да сада они иду у Адашевце у
школу. На почетку школске године
2018/2019.било је 27 ученика, тренут
но их је 17. Укључени су у редовну
наставу са прилагођеним распоредом
од другог до четвртог часа. Трудили
смо се да часове прилагодимо управо
због језичке баријере. Ми као запо
слени инсистирамо на њиховој инте
грацији, имају вршњачку подршку и
сваку могућу помоћ која им је потреб

на, каже Сузана Грбатинић.
Да само присуство миграната на
часовима није довољна за интеграци
ју, увидели су и наставници Основне
школе „Вук Караџић“ׅ, који су инсисти
рали да ова деца учествују у ванна
ставним активнистима. Ова школа
учествује и у МАДАД2 пројекту и на
тај начин су обезбеђена средства за
различите активности. Наставници се
труде да мигранте укључе у што више
ваннаставних активности, као што су
крос, на којем је прво место припало
ученику Диршаду Хамеду, а треће
Хадију Шабанију. У плану је посета
школи у Земуну која има исто ученике
мигранте, организовање различитих
излета. Заједно са другим ученицима,
деца мигранти уређују двориште,
организују изложбе фотографија из
својих земаља. Као посебан ванна
ставни догађај за укључивање мигра
ната у школски живот, педагог Сузана
Грбатинић издваја радион
 ицу Како ме
видиш и представу Гори-доли да л`
те боли на којим су учествовали и
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ученици мигранти, а на којима се
инсистирало на интеркултуралности
и међусобном прихватању.
Да сам почетак није био лак, навела
је и наставница математике и физике
Драгана Дамјановић. Интеграција
миграната из Азије и Африке је за
запослене у Основној школи „Вук
Караџић“ био изазов, најпре због
папирологије, али и због тога што није
постојао неки претходни модел.
– Сећам се тог дочека за мигранте,
организовали смо приредбу. Деца су
помало била у грчу, стајала са стра
не. Ја сам им пришла и започела први
контакт. Мени је заиста у том тренутку
било тешко, пошто су ту били и меди
ји и родитељи. Кад их видите тако
уплашене и кад им се насмејете, онда
се и код њих појави широки осмех.
Тако се створила веза између њих и
мене. Много је важно да наставник
нема грч, морате носити то нешто у
себи и све ће бити у реду. Имали смо
већи проблем што се тиче отпора сре
дине, локалне заједнице и родитеља,
али и притисака који смо као настав
ници доживели. Чак и на тој приредби
када су мигранти долазили, дошло је
само 50 посто ученика. Остали нису
дошли јер су им родитељи забрани
ли. Родитељи су говорили да немају
ништа конкретно против деце мигра
ната, али су сматрали да би требло
да се мигранти школују у свом при
хватном центру. Мислим да је то у
ствари био један почетни родитељски
страх од непознатог. Ми смо на роди
тељском састанку покушали да сми
римо ситуацију, да разбијемо предра
суде, каже Драгана Дамјановић.
За ову наставницу математике и
физике часови са мигрантима су за
њу једно дивно искуство. Како и сама
наводи, за њен предмет није важна
језичка баријера, јер је математички
језик универзалан, али и да су деца
мигранти веома потковани знањем из
математике. Такође, оно што ју је вео
ма пријатно изненадило је однос пре
ма наставницима и школи у уоште
који је пун поштовања.
– Сада више нико не поставља
питање диласка миграната у школу.
Што се тиче деце, деца су највећа
подршка у свему у овоме. И у раду,
они се тако добро разумеју, нема везе
који је језик у питању, језичке баријере
ту не постоје. Немамо отпор међу
децом, а то је у ствари најважније.
Мислим и да су деца највише допри
нела да родитељи промене своје
мишљење. Ученици помажу и колега
ма који не знају енглески језик, тако
да имамо једну активну атмосферу.
Нема одвајања нити груписања. Мени
је као наставнику важније то, да се
међусобно прихвате, науче нешто
једни од других, а не да само науче
математику. То ми је највећа награда.
Мислим да чак деца нису ни на самом
почетку имала отпор, колико им је то
некако било наметнуто. Наши учени
ци су, као и свака деца, били радозна

ли. Желели су да их упознају, да виде
како изгледају, да разговарају с њима.
Чак имам информацију да наши уче
ници комуницирају путем друштвених
мрежа са децом мигрантима која су
отишла у друге земље, говори Драга
на.
Такође, Драгана је у ову целу ситу
ацију посматрала не само као настав
ник, већ и као родитељ. Сматра да ни
родитељима мигрантима сигурно није
било лако да, поред свих својих неда
ћа, своје дете пусте у школу у коју од
почетка нису прихваћени. Ученицима
мигрантима је било необично то што
дечаци и девојчице заједно похађају
школе.
– У земљама из којих долазе посто
је женске и мушке школе, нема меша
ња. За децу из Авганистана је било
важно да дечак или девојчица не седе
заједно, али нису правили проблем
око тога што су заједно у разреду.
Деца мигранти из осталих земаља су
били одушевљени што њима женски
наставник предаје математику. При
чали су да код њих у школи постоје
физичка кажњавања, било им је чуд
но како се наша деца понашају према
наставницима у Србији, како наши
ученици имају слободу. Деца из Сири
је и Ирана су по мом мишљењу успе
шнија. Фокус се у њиховом образова
њу ставља на матерњи језик и мате
матику, објашњава Драгана.
Да није довољно само бити на
настави, већ да је важно стећи прија
теља и учествовати и у ваннаставним
активностима, сведок је и ученик из
Ирана, петнаестогодишњи Хади
Шабани из Ирана. Након што је неко
време провео у подручном одељењу
у Вашици, одлучио је да пређе у шко
лу у Адашевце. Разлог је управо зато
што у Вашици није имао неког вршња
ка с којим је могао да разговара. Сада
у Адашевцима има пријатеље из
Србије, не само децу мигранте.
– Немам никаквих проблема у
настави, помажемо једни другима и
имамо подршку наставника. Чак сам
стекао и пријатеље овде. Разговара
мо на српском или енглеском. Српски
је веома тежак за мене. Моја настав
ница Драгана Дамјановић је одлична,
зна како да предаје. Највише ми се
овде свиђа физичко и математика.
Сва деца су пријатељски настројена,
разговарају са мном. Понекад када
нешто не разумем на часу, сви хоће
да ми преведу. У почетку сам био
мало уплашен, али сада је све добро.
Наставници у Србији су веома добри,
док у Ирану ако не знаш нешто доби
јеш ударац. Наставник ће ти у Србији
и десет пута нешто поновити ако
нешто не знаш, каже Хади.
Хадијев отац и брат близанац су у
Швајцарској, док је Хади са мајком и
млађим братом у Адашевцима у При
хватном центру. Како и сам каже,
нада се бољим данима када ће сви
бити заједно.
З. Поповић
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ВОРКИ ТИМ РУМА

Алтернативни
филмови
Ворки Тим Рума, у сарадњи са Ака
демским филмским центром Дома кул
туре Студентски град-Нови Београд,
организовао је Alternative film/video
вече, 19. фебруара у Културном центру
„Брана Црнчевић“.
Alternative film/video је међународни
фестивал, основан 1982. године, посве
ћен иновативном, експерименталном,
истраживачком, авангардном и личном
филму и видеу, који истражује нове кре
ативне могућности у визуелним медији
ма.
– Идеја фестивала је да забележи
и теоријски дефинише кретања, ука
же на истинске вредности, и подстакне
нове стваралачке могућности у обла
сти визуелних медија. Фестивал пружа
увид у тренутно стање новог филма у
региону и свету, а његов оснивач је Ака
демски филмски центар – каже Драган
Цакић, председник Ворки Тима.
Тема фестивала одржаног у децем
бру прошле године је била КОЛЕКТИ
Визам. Приказано је преко 70 филмова
из више од 30 земаља, а румска публи
ка је имала прилику да погледа пет
филмова, које је стручни жири поставио
на Листу значајних остварења. То су
филмови Империјална долина из Кана
де, немачки Бар на Мајорки, јапански
Пивот, шпански Сципионови слонови
и Друге слике из Аустрије. Овај рад
је добио и награду „Соња Савић“, коју
додељује Уметничка галерија „Надежда
Петровић“ из Чачка.
Пре главног програма, публика је
имала прилику да погледа два кратка
филма Душана Макавејева, Лепотица
62 и Недостаје ми Соња Хени. Ово је
било организовано у знак сећања на
чувеног, недавно преминулог режисе
ра, који породично има везе са Сре
мом. Наиме, мајка познатог режисера
је Јелена Бојкић, рођена у Сремској
Митровици, занимљива по томе што је
била прва жена, дипломирани ветери
нар у Краљевини Југославији.
С. Џ.

ПЕЋИНЦИ

Подршка
родитељима
Предшколска установа „Влада Обра
довић Камени“ из Пећинаца, већ четвр
ту годину заредом, у сарадњи са Фон
дацијом Новак Ђоковић, веома успе
шно реализује програм подршке роди
тељима Подршка не перфекција.
Четврти циклус програма Подршка
не перфекција у нашој општини биће
реализован половином марта, а заин
тересовани родитељи, или будући
родитељи, старатељи деце од нула до
шест година са територије општине
Пећинци, могу се детаљније информи
сати код васпитача у предшколској
установи у свом насељу или код фаци
литатора Валентине Шљукић, путем
телефона 062/736-080 и Данијеле Глу
шац, путем телефона 062/8000-865.
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ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ „TAKE CARE!“ У МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ

Наставља се палијативно
збрињавање болесника

З

авршна конференција пројек
та Take care! уговорен у склопу
Interreg IPA CBC прекограничне
сарадње ХрватскаСрбија 20142020.
одржана је 12. фебруара у Винковци
ма, уз учешће пројектних партнера,
као и представника Управљачког тела,
Министарства Регионалног развоја и
фондова ЕУ, представника локалне и
регионалне самоуправе Вуковарско
сријемске жупаније и Сремског округа,
чланова Бубамаре и других, који су на
било који начин допринели успешној
реализацији пројекта.
Након 20 месеци укупног трајања
пројекта, успешно су остварени сви
планирани циљеви и активности. За
983 корисника услуга у Вуковарско
сријемској жупанији и Сремском окру
гу, у оквиру пројекта Take Care! осигу
рана је помоћ у свакодневном животу,
те су пружене здравствено социјалне
услуге. Корисници услуга у пројекту
Take Care! су особе с инвалидитетом,
хронични болесници, старији и немоћ
ни, као и особе у терминалној фази
болести.

У Општој болници Сремска Митрови
ца опремљено је Одељење за палија
тивно збрињавање и терминалне фазе
болести, набављена је целокупна
медицинска опрема и два санитетска
возила. Адаптирано је шест болнич
ких соба, где је смештено 12 специјал
них болничких кревета за палијативно
збрињавање пацијената.
Укупно 32 здравственосоцијална
радника је запослено у оквиру Take
Care! пројекта и формирано је седам
мобилних тимова, који су свакодневно
пружали здравственосоцијалне услу
ге.
Укупно 40 запослених свих партнер
ских организација, успешно је завр
шило едукацију палијативног збриња
вања на Медицинском Факултету у
Загребу, како би унапредили знања,
вештине и пружили што квалитетнију
услугу.
Развијена је web апликација Take
Care! која прати здравствено стање
корисника са обе стране границе и
омогућује мобилним тимовима Вуко
варскосријемске жупаније и болнич

ког одељења Опште болнице Сремска
Митровица, да управо заједничким
умрежавањем размене искуства, са
циљем побољшања квалитета услуге
пружања палијативне неге.
Важност пројекта огледа се у задо
вољству корисника услуга, пројект
них партнера и носиоца пројекта, као
и свих осталих чинилаца који су уче
ствовали у реализацији, и на тај начин
допринели остварењу свих планира
них активности и циљева пројекта.
Завршној конференцији присуство
вали су и председник скупштине Града
Сремска Митровица Томислав Јанко
вић, директор РРА Срем Рума Милан
Мирић и в.д. заменика директора
митровачке болнице прим. др Драган
Малобабић са стручним тимом, који је
директно био укључен у имплемента
цију програма овог пројекта, а сви су
се сложили у једном  да палијатив
на нега полако налази место у нашем
друштву, које се сада, захваљујући
овом пројекту, још више приближило
титули социјално осетљивог друштва.
Б. С.

ШИД

Избори за савете месних заједница

У

шидској општини су у недељу 24.
фебруара, одржани избори за
чланове Савета месних заједни
ца. У Шиду је било 14 бирачких места,
а у осталим месним заједницама укуп
но 20 бирачких места. У Ердевику три,
а у осталим селима по једно бирачко
место.
Према броју гласача који су уписани у

јединствени бирачки списак, максимал
ни број гласача који су могли да се поја
ве на гласању је 30.195, а од тог броја,
највише их је у Шиду 13.500. У Шиду
се бирало девет чланова, у Батровци
ма, Моловину, Привиној Глави и Бикић
Долу бирало се по три члана за Савете
месних заједница. У осталим месним
заједницама бирало се по пет чланова.

Како је изјавио Ромко Папуга, пред
седник Изборне комисије за чланове
Савета месних заједница, избори су
протеклу у реду, а излазност на нивоу
општине је била 38 посто, у Шиду 29
посто. Већа излазност је забележена у
мањим селима, па је тако у Љуби била
69 посто.
Д. П.
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ШИД: ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ИЛИЈАНУМУ

Илији с љубављу

Љубинка Пантић и Радован Сремац

У

Музеју наивне уметности Илија
нум, у среду увече 20. фебруара,
промовисана је књига Од Илије
Чварка до Илије Босиља. Наравно да
је централна личност ове књиге Илија
Башичевић и његова породица. Један
аудио-интервју др Војина Башичевића,
сина Илије Босиља, преточен је у штам
пани интервју, а као резултат свега тога
је књига, која је овом приликом предста
вљена Шиђанима.
Како је настала ова књига, објаснила
је Љубинка Пантић, директорка Илија
нума.
– Мој колега Радован Сремац, сазнао
је прошле године да постоји један аудиоинтервју, којег је др Војин Башичевић
дао Драгославу Симићу, тадашњем
уреднику Радио Београда. То је интер
вју који је трајао сатима и налази се
на сајту који води господин Симић. Слу
шали смо тај интервју и учинио нам се
јако интересантан, јер смо ту сазнали
неке податке које нисмо знали, не само
о породици Башичевић, већ и о животу у
Шиду, у време пре и после Другог свет
ског рата. Пожелели смо да тај интер
вју представимо јавности у штампаном
облику. Да би то реализовали, обратили
смо се Покрајинском секретаријату за
културу, јавно информисање и односе
са верским заједницама, конкурисали
смо код њих за средства. Они су овај
наш пројекат препознали као нешто
што завређује пажњу и захваљујући тим
средствима ова књига је угледала све
тло дана – рекла је директорка.
Приређивач књиге, Радован Сремац,
такође је дао појашњење о том инетр
вјуу и настанку књиге.
– Интервју обухвата период од 1878.
године, па све до данашњих дана. При
ча има три хоризонта, три нивоа. Први је
општа прича о нашем Шиду, има доста
ствари које нисмо знали о Шиду. Мислим
да је Војин Башичевић тренутно један од
најстаријих Шиђана. Највише има приче
о пољопривреди, сточарству, јер су они
као породица били усмерени на то. Има
приче и о спољној трговини у то доба,
почео је Сремац.
– Други ниво је прича о породици

Башичевић, која је једна од старијих
шидских породица. Припадали су сред
њем слоју земљорадника - не богатих,
не сиромашних. Већ крајем 18. века
један Башичевић је изабран за шидског
кнеза, и то већ говори да су они били
на неком завиднијем нивоу, да су били
угледнији, наставио је Радован.
– Трећи ниво, који је за нас и наш музеј
најзначајнији, јесте прича о уметничком
раду Илије Босиља. Размишљали смо
какав наслов књиге да буде. Пошто су
Башичевићи у Шиду имали надимак
Чварци, а то је забележено још код првих
уписа у матичне књиге у 18. веку, где не
пише Башичевић већ Чварков, и чим се
толико дуго задржало, нема негативну
конотацију. Илија је у Шиду био познат
као Чварак, данас је Илија Босиљ.
Један од наших најзначајнијих наива
ца, ако ништа друго човек, чију најве
ћу колекцију слика има Софија Лорен,
истакао је Сремац.
– Пут од земљорадника, који је детињ
ство провео у шумама, са чобанима
обрађујући земљу - до сликара! Целог
века је имао неке проблеме. Одбио је
да даје кукуруз Београду, како не би
био упућен Трећем Рајху. Почиње Други
светски рат, али нису ухапшени, иако су
били на списку. После рата дошао је у
сукоб са комунистичком влашћу, одбио
је да уђе у задругу. Доста времена је про
вео у затвору, на крају је ипак пристао да
уђе у задругу. Тада остаје без земље и
почиње да ствара нови свет. Човек, који
у 62. години почиње да слика, и одмах
за живота постаје број један што се тиче
наиве и маргиналне уметности, објаснио
ја Сремац.
– У наставку интервјуа, Војин Баши
чевић прича о идеји настанка музеја и
почетку рада музеја, о свим проблеми
ма који су пратили ову причу. Књига има
доста породичних фотографија, неке
су и први пут публиковане – на крају је
рекао Радован Сремац.
Интервју са Војином Башичевићем, на
основу којег је настала ова књига, еми
тован је 2005. године на програму Радио
Београда.

Д. Попов
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Конкурс за
редизајн знака
Културни центар Инђија расписао је
конкурс за редизајн свог знака и лого
типа. Конкурс је отворен од 20. фебру
ара до 20. марта 2019. године. Нови
визуелни идентитет Културног центра
Инђија, као и Галерије Куће Војновића
жели да обједини све што та установа
представља и по чему је препознатљи
ва.
Лого треба да буде препознатљив и
уочљив у земљи, региону и иностран
ству. Код текстуалног дела логоа,
потребно је да буде двојезично, српска
ћирилица и енглески алфабет.
Победнички рад биће награђен нов
чаном наградом од 25.000 динара и
биће одабран од Уметничког савета
Културног центра Инђија. Фотографи
је Културног центра Инђија и Галери
је Куће Војновића, можете пронаћи на
сајту www.kcindjija.com и фејсбуку Кул
турни центар Инђија.
Учесници конкурса ће бити инфор
мисани о резултатима конкурса, нај
касније три дана од дана доношења
одлуке, путем електронске поште и сај
та Културног центра Инђија.
Kонкурснa документацијa доста
вља се на електронску адресу гале
рије: kcindjija.galerija@indjija.net или
на адресу Културни центар Инђија (ЗА
КОНКУРС), Улица Војводе Степе 40 а,
22320 Инђија.

Срушен објекат
у Железничкој
Неколико деценија уназад станари
објекта у Железничкој улици број осам,
у Инђији живели су у веома лошим
условима. У питању су социјални ста
нови, који су временом постали небе
збедни за живот те су породице крајем
септембра 2018. године пресељени на
друге локације. С обзиром на то да су
станови исељени, након непуних пет
месеци почели су радови на рушењу
објеката који се налазе на поменутој
локацији.
– Питање безбедности је било најва
жније за све нас, стога смо морали да
уклонимо овај објекат. Не дај Боже да је
неко страдао, а имали смо неколико
случајева пропадања кроз плафон у
овим становима – рекао је Владимир
Гак председник општине Инђија.
– Имали смо неколико породица, које
су у складу са законом, испуњавале
услове за живот у социјалним станови
ма више од 30-40 година, када је стање
било добро. Међутим, било је и оних
људи који су се нелегално уселили.
Како бисмо спречили да се неко повре
ди или настрада, морали смо да исели
мо станаре на друге локације и сруши
мо објекат, додао је Гак.
Како је објаснио председник општи
не, поменути објекат налази се у вла
сништву локалне самоуп
 раве и да
постоји неколико идеја за изградњу
објеката на овим парцелама.
М. Ђ.
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АЛЕКСАНДАР И ДРАГА ОБРЕНОВИЋ, ЉУБАВ ИЛИ ОПСЕСИЈА (3)

Пише: др Снежана Булат

Foto: nedeljnikafera.net

Заједнички одлазак у смрт

Око два часа после поноћи, група официра, вођена капетаном Драгутином Дими
тријевићем, упала је у двор. Лазар Петровић је покушавао да спасе краљевски пар.
Тек када су завереници затражили секиру да обију врата, Петровић је донео одлуку
да позове краља на одбрану. Кроз врата се зачуо краљев глас: „Могу ли рачунати на
заклетву мојих официра“. Врата су се отворила, а завереници су запуцали

З

бог Драге је круг краљевих неис
томишљеника и оштрих против
ника у великој мери проширен.
Краљева опсесија Драгом, довела је до
оштрих сукобљавања са мајком Ната
лијом. Овом приликом је неизоставно
напоменути да је Наталија дозвољава
ла њихову везу известан период, и то,
као што би Милош Црњански рекао:
„из хигијенских разлога“, те није има
ла ништа против да се Саша, лане
њено, забавља и да „постане мушко“.
Животна трагедије Драге Машин, нај
пре је потресала краљицу Наталију,
због чега је осећала сажаљење пре
ма младој удовици и тежила је да јој
помогне. Но, када прозре намере своје
дворске даме, Наталија се претвара у
њеног највећег непријатеља. У препи
сци краљице Наталије, пронађена је
потврда да је краљица у почетку вео
ма ценила Драгу Машин. Године 1892,
Наталија П. Пинтеровићу пише: „Дра
га Машин је одушевљена Бијарицом
и верујем да ће јој добра клима много
користити. Изгледа већ много боље и
сасвим добро једе и спава. То је једна
јако добра особа и биће ми драго да
јој се здравље овде поврати“. Натали
ја је очевидно била свесна симпатија
које су рођене између Саше и Драге. У
писму из 1895. упућеном сину, Натали

ја вели: „Драга је врло дирнута што ти
је остала у лепом сећању, и на томе ти
захваљује“. Исте године пише: „Драга
ти захваљује на лепом писму и моли
ме да ти пренесем изразе њене захвал
ности. Има намеру да ти пише, али с
њеном пословичним лењошћу веру
јем да ће ти то пре лично саопштити“.
Касније, 1896. године у мају месецу,
краљица сину каже: „Драги је жао што
је у жалости и не може да обуче лепу
плаву хаљину. Рекла сам јој да ћеш
сигурно ти бити највише одушевљен
када у њој засја у Београду“. Из препи
ске се увиђа да је већ у децембру исте
године Наталија била у сукобу са Дра
гом: „Верујем да ће Драга бити примо
рана да се врати у Србију, јер што сам
ја живахнија, она је све тромија, пра
ва була. С тако неусклађеном вучом
кола не могу да иду“, а потом Јови
Живановићу у јануару пише: „Добро је
за Драгу што је у Београду задовољ
на, јер без ње ни ја нисам несрећна.
Жао ми је (нарочито због ње) што ми је
њен карактер тако мало одговара, али
више нисам у годинама да поред себе
подносим особу која је неспособна да
ми буде од користи и пријатна“. Иако
ће се Александрова мајка оштро бори
ти да разори ову љубавну везу, двор
ска дама је постепено преузимала кон

тролу над бићем младог краља, да би
га концу потпуно опчинила. Драга ће се
свим силама трудити да учврсти њихо
ву везу и лукаво ће чинити све што је у
њеној моћи, не би ли се Саша осећао
као каваљер, витез, заштитник немоћ
них и слабих.
тицајем околности, прва љубав
краља Милана и грчевита насто
јања да је браком крунише, изу
зетно је слична са првом љубављу
његовог сина. Драгутин Илић је забеле
жио: „Чини се да се тридесетак година
доцније, реинкарнира до крајњих сит
ница једна некада, неуспела љубав
на авантура очева, да би се у његову
сину обновила и успешно завршила.
Страсно, до безумља заљубљен у лепу
удовицу, Лепосаву Стевановић, млади
кнез је успео да је начини својом мило
сницом. Њихова узајамна љубав, којом
се кнез Милан свом бујношћу своје пла
хе младости предао, није могла остати
дуготрајном (...) Као и Александрова
Драга Машин, тако је и Миланова мило
сница била нешто старија од њега, па
као што је доцније, његов син покушао
да се ожени својом милосницом, тако је
и кнез Милан, засветљен ватром прве
љубави, покушао озбиљно, да од сво
је наложнице, учини кнегињу – владар
ку. Али докле је његов син, у погледу
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остварења брачне везе, био сретнији,
кнез Милан је претрпео тежак бол тра
гичности прве љубави (...) његова вла
да је употребила све мере предостро
жности, те да се спречи могуће“
стога дана, када је убијен кнез
Михаило Обреновић у Топчи
деру, разјарени и немилосрдни
завереници, окупираће двор краља
Александра. Текст заклетве коју је
капетан Драгутин Димитријевић дикти
рао из своје постеље гласио је: „Уви
ђајући сигурну пропаст отаџбине, ако
се данашње стање продужи за најкра
ће време и оглашујући као најглавније
виновнике за све краља Александра
и његову милосницу Драгу Машин,
заклињемо се и својим потписима оба
везујемо да ћемо их побити. На престо
српски, опран крвљу ових безчасни
ка, довешћемо Петра Карађорђевића,
унука вождовог и сина законитог кнеза
пок. Александра Карађорђевића”.
О убиству краља Александра и кра
љице Драге, официри су почели да
говоре 1901. године. Јула 1901. три
пешадијска официра више школе Вој
не академије, ступише на практичан
курс у 4. коњички пук краљице Дра
ге. Двојица од њих били су капета
ни Радомир Аранђеловић и Милан Ф.
Петровић, трећи поручник Драгутин
Дулић. У току службовања, у коњици,
ступише они у интимно познанство са
коњичким поручником Антонијем Анти
ћем из истог пука. И у свакодневним и
другим другарским разговорима, вође
ним после службе, и о мучном стању
створеном краљевом женидбом, вај
каху се они један другом што у Срби
ји нема људи који би устали против
зла. Антић исприча друговима о сво
јој намери док је служио у краљевој
гарди. Пратећи краља до стана вере
нице му помишљао је он да их убије,
али се бојао да промаши. Истога дана,
око два часа после подне, поручник
Антић зачу куцање на вратима своје
собе. Онда, исти они официри ступи
ше унутра. И тада без околишања, чим
су сели, изјавише му они разлог своје
посете. Они су дошли, рекоше му, да
га питају, пристаје ли он да заједно са
њима побију краља и краљицу. Антић
сместа изјави да пристаје с тим да о
томе извести свога друга поручника
Драгутина Димитријевића са којим је
већ, о истој намери разговарао. 6. сеп
тембра скупише се они у стану Анти
ћевом. Било их је седам, са поручник
Миланом Маринковићем и потпоручни
ком Никодијем Поповићем, које дове
доше прва тројица. На овом састанку
одлучише да се краљевски пар убије
једанаестог септембра, на дан рођења
краљичиног, на балу у сали ’Коларац’.
Увече, у означени час, одређени заве
реници одоше у електричну централу и
тамо нађоше члана кварта дорћолског
који је осигурава, у оној код ’Коларца’,
трећи затече полицијског писара који
је чува. У одређено време краљ с кра
љицом не појави се на балу (Васић).
До самог преврата, организација је
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До самог преврата,
организација је
бројала око двеста
завереника.
Завереници су,
након двогодишњег
промишљана,
одлучили да
нападну српски двор
у ноћи између 28. и
29. маја 1903. године.
У Мајском преврату,
животе су, поред
краља и краљице
изгубили и
краљичина браћа,
председник владе
Цинцар Марковић
и министар војни
Павловић (Јовановић)

бројала око двеста завереника. Заве
реници су, након двогодишњег про
мишљана, одлучили да нападну срп
ски двор у ноћи између 28. и 29. маја
1903. године. Око два часа после поно
ћи, група официра, вођена капетаном
Драгутином Димитријевићем, упала је
у двор. Лазар Петровић је покушавао
да спасе краљевски пар. Тек када су
завереници затражили секиру да оби
ју врата, Петровић је донео одлуку да
позове краља на одбрану. Кроз врата
се зачуо краљев глас: „Могу ли рачуна
ти на заклетву мојих официра“. Врата
су се отворила, а завереници су запу
цали. Краљ и краљица су убијени на
стравичан начин. Војсци је кроз отво
рен прозор објављено да нема више
’тиранина’. У Мајском преврату, животе
су, поред краља и краљице изгубили
и краљичина браћа, председник вла
де Цинцар Марковић и министар војни
Павловић (Јовановић).
риликом своје прве службене
посете Београду, педесетих годи
на прошлог века, оснивач фран
цуске кинотеке Henry Lenglois, захте
вао је, пре свега, да га одведу на гроб
Александра Обреновића и краљице
Драге. Његови домаћини који су имали
прилично проблема да лоцирају место
где је овај брачни пар покопан – подрум
цркве Св. Марка на Ташмајдану, били
су прилично изненађени, када им је он,
полажући руже, рекао да је овај гест
за њега необично важан јер је њихо
ва животна прича била прича његове
младости. Судбина краљевског пара је
својевремено много више узбуђивала
француску јавност, него што је изнена
ђивала српску. У Србији је јавност брзо
заборавила покојни краљевски пар и
окренула се новом наследнику кру
не(Анђелковић). С разлогом је краљи
ца Наталија, драмска јунакиња Горана
Марковића, узвикнула: „Па цела циви
лизована Европа, осим Русије која је
још гора, осудила је овај гнусни чин.
Знате ли да Србију чека једна дуга изо
лација? Докле год не докаже да убија
ње није њен национални обичај“!
Крај

П
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Карневалска атмосфера

ГОЛУБИНЦИ НА МАПИ КАРНЕВАЛСКИХ ГРАДОВА У ЕВРОПИ

Традиционалне „Мачкаре“

Г

олубиначке „Мачкаре“ или Пре
мундурени дани, како их још зову,
одржани су последњег викенда у
фебруар
 у по 11. пут, у организацији
Хрватског културно-просветног дру
штва „Томислав“, под покровитељ
ством Општине Стара Пазова.
– Има једно прелепо село у Срему,
вредни и марљиви људи живе у њему,
али имају три дана у години кад цело
село полуди – овако је некада давно,
непознати путописац описао тради
ционалне „Мачкаре“, покладни обичај
стар преко 250 година, које су се одр
жале по 11. пут.
Првог дана манифестације одржан
је маскенбал, а прву награду и 25.000

динара освојила је маска под називом
„Црно-бела музика“.
Други дан био је у карневалској
атмосфери, а на улицама овог села
могле су у поворци видети маске
везане за актуелне друштвене теме.
У дворцу „Шлоц“ организована је
изложба фотографија, а испред овог
здања представио се велики број кар
невалских група, које је поздравио
председник општине Ђорђе Радино
вић.
Голубиначке „Мачкаре“ од ове годи
не су манифестација од општинског
значаја, а уједно су представљене и
читавој Европи.
Александар Васовић, члан Федера

ције европских карневалских градова,
изјавио је да ће се током јуна знати,
јесу ли Голубинци постали део европ
ских карневалских градова.
Манифестација се наставља првог
викенда у марту, када ће бити органи
зовано традиционално јахање, а оби
чај ће бити приказан и по кућама.
Покладе означавају почетак поста
уочи већих празника, као што је Ускрс.
Овај обичај представља приказивање
магијско-религијске радње и поклапа
се са доласком новог вегетационог
циклуса, када се све усмерава на сти
мулацију плодности, пољопривред
них култура, стоке па и људи.
С. С.
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА: ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ БОРЕ ОТИЋА

Шором средом, дваред

П

ред великим бројем окупљених
Румљана, 22. фебруара у Зави
чајном музеју, познати новинар и
публициста Бора Отић, промовисао је
своју књигу Шором средом, дваред.
Свакако да многи наши читаоци Оти
ћа знају, пре свега, као аутора популар
них емисија 5Казање, у којима открива
изузетне и занимљиве људе, места
и куће на простору целе Војводине,
приказаних на један топао и духовит
начин. Бора Отић је подсетио и да је
своју прву књигу Шором, средом пред
ставио у Руми, такође пред бројном
публиком.
Ова књига је богато илустрована
фотографијама, већином из породич
них албума, старих и преко 100 година.
Књига је бајковита и сликовита.
– Занимљивост књиге је, што харти
ја на којој су штампани текст и фото
графије, изгледа као новинска хартија.
Књига је писана архаичним језиком,
којим ми још увек можемо да се спора
зумевамо, али језик се мења, и можда
за пар година ови изрази неће бити
познати. Зато, као и у првој књизи,
имам Речник мог завичаја где су сли
ковито објашњени ти појмови који су
нам још увек познати, али питање је

Бора Отић и тамбураши из Гимназије

докле – објаснио је Бора.
Књига садржи 42 приче, носталгич
не и лирске. Илустрована је бројним
црно-белим фотографијама, које при
казују свакодневни равничарски живот.
– Ова књига има у наслову реч два
ред, зато што желим да их буде укупно
три, да буде трилогија, па ће следећа

имати у наслову и реч триред – додаје
Бора Отић.
Уз аутора, са бројном публиком су се,
у складу са садржајем књиге, дружили
и млади тамбураши румске Гимназије.
Књига је промовисана и у Иригу, 20.
фебруара у Српској читаоници.
С. Џакула

ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА РУМА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПРОТЕСТИ

Жеђам је назив нове књи
ге песама Жељке Аврић која је
румској публици представљена
у читаоници Градске библио
теке „Атанасије Стојковић“ 21.
фебруара.
Књига је, на задовољство
ауторке, наишла на одличан
пријем како публике, тако и књи
жевне критике.
Промоција у румској библи
отеци је била шеста по реду, а
Жељка за март најављује и сво
ја гостовања у Инђији и Старој
Пазови.
– Ова књига садржи 51 песму,
од тих песама 29 је било обја
вљено у часописима за књи
жевност, уметност и културу.
Четири песме из ове збирке су
и награђене, а једна је преведе
на на бугарски језик и објавље
на у бугарској антологији песама
посвећених рекама – рекла је
песникиња.
Додајмо да је ова књига била
у најужем избору за награду
„Милица Стојадиновић Срп
киња“, а песма Помирење за
награду „Ленкин прстен“.
Жељка Аврић, говорећи о

Већ шести пут у Срем
ској Митровици је органи
зован грађански протест
под називом #1 од 5
милиона. Наше новине,
су сасвим коректно и
објективно извештавале
са њихових скупова. Иако
новинари нису позвани на
протестне шетње, ми смо
сматрали да је професио
нално да испратимо неко
лико њих, јер нам је пре
ношење праве слик е
дешав ањ а
изуз етн о
важна и то је задатак од
којег ми као новинари М
новина не одустајемо.
Међутим, један недоста
так у организацији и логи
стици код Митровачког
отпора јесте то што је
дошло до грешке, да ли
намерно или случајно,
остаје непознаница. Наи
ме, већина присутних је
навела на протесту 26.
јанура 2019. да ће обра
тити грађанима Милош и
да је он организатор.
Међутим, на крају се

Промоција књиге
песама

Жељка Аврић

таленту и надахнућу када је
поезија у питању, истиче да има
нешто и талента и надахнућа,
али да је у основи свега велики
интелектуални и мисаон
 и рад
и рад на себи. Треба читати,
истраживати, богатити свој реч
ник…
О Жељкином изузетном поет
ском стваралаштву говорио је
новинар и песник Тодор Бјелкић.
У програму су наступили и уче
ници ОМШ „Теодор Тоша Андре
јевић“ из Руме.
С. Џ.

Чега се плаши
Митровачки отпор?
испоставило је то ипак
грешка. За сада, колико
су наше новине сазнале,
Митровачки отпор нема
организатора, да су те
“титуле“ за њих превази
ђене и да су протести
искључ ив о
грађ анс ке
природе. Међутим, ако се
бавите променама у дру
штву и с разлогом исказу
јете своје незадовољство,
морате имати некога ко
ће у име осталих незадо
вољних грађана изнети
мишљење, а не тако пот
пуно стихијски и то у циљу
да би сви остали грађани
добили праву информа
цију. У том случају долази
до грешака и упућује се
на разне особе. Ипак,
због те целе ситуације,
намеће се питање – да ли
су и због чега су чланови
Митровачког отпора упла
шени, да ли су изложени
претњама или се још увек
не сналазе на политичкој
сцени?
З. Поповић
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МИТРОВАЧКЕ И ЗАТВОРСКЕ ПРИЧЕ

Стигли пре свитања

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

М

итровачки Казнени завод у пери
оду између два светска рата био
је познат по политичким затво
реницима, међу којима је највише било
комуниста. Тридесет и двоје њих зате
кло се иза његових решетака током
Априлског рата и слома Краљевине
Југославије, после којег је Срем дошао
у оквир тзв. НДХ, тако је бег постао
питање живота или смрти.
Након што је фашистичка булумента
предвођена Трећим рајхом, распарча
ла и искасапила територију Краљевине
Југославије, коју је поразила у кратко
трајном рату, ново фактичко стање на
терену довело је Срем под власт тзв.
Независне Државе Хрватске. Са њим у
пакету дошла је и Сремска Митровица,
у којој се, још од краја XIX века и епохе
аустрогарског цара и краља Фрање
Јосифа, налазио казнено-поправни
завод, након Великог рата један од
главних у нашој земљи.
У том периоду између два светска
рата, та „казниона“ (како се тада гово
рило) постала је озлоглашена због

великог броја политичких затвореника,
пре свега комуниста и усташа, па стога
не чуди што се о пролећу 1941. године
у њему задесило тридесет и двоје
махом искусних комуниста из „старе
гарде“, који су лежали због својих убе
ђења и рада на рушењу уставног порет
ка.
Они су већ били почели да копају
тунел како би побегли из „казнион
 е“,
када је избио Седмојулски устанак у
Србији; након тога, копање су убрзали,
јер се по ходницима и ћелијама почела
ширити гласина да Гестапо планира да
их стреља. Нејасно је шта је био пре
судни фактор у њиховом преживљава
њу у тих неколико месеци.
Чињеница је, да окупатор углавном
није дирао комунисте све до 22. јуна
када је покренута Операција „Барбаро
са“, јер је до тада Немачки рајх био де
факто у савезништву са Совјетским
Савезом, премда су технички имали
само споразум о међусобном ненапа
дању; након тога, комунисти су постали
дивљач за одстрел, али је ове затворе

нике вероватно спасила нека рачуница
Гестапоа, који је хтео да их искористи.
Било како било, комунистички затво
реници копали су дању и ноћу, али
сами ово нису могли извести. Постоја
ла су два предуслова за њихово успе
шно бекство: први је била помоћ изну
тра, од стране неког стражара, а други
помоћ Окружног комитета партије за
Срем, која је изостала; након хапшења
Матије Хуђија, који је био задужен за
везу са затвореницима, свака комуни
кација са њима је престала, а остатак
врхушке је изгубио интересовање, па
можда и директно одбио да помогне.
Владо Дапчевић је касније тврдио да
је проблем био у томе, што су већина
тих робијаша били такозвани „петков
ци“, односно присталице Петка Миле
тића, Брозовог директног ривала у бор
би за положај генералног секретара
КПЈ, који је страдао у Стаљиновим
чисткама у СССР-у, изгубивши битку са
Брозом са којим је размењивао међу
собне оптужбе. Међутим, помоћ спо
ља, коју партијски Окружни комитет
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није пружио, надоместили су чланови
Окружног комитета СКОЈ-а, пре свега
Станка Мунћан, Роса Вилић, Марко
Перичин Камењар, Јован Штоковац
Џоја и Бошко Палковљевић Пинки.
Станк а Мунћан, организациона
секретарк а тог комитета, за акцију
је била посебно мотивисана због своје
заљубљености у Јована Веселинова,
за којег ће касније удати, а који је у то
време лежао у Сремској Митровици.
Она је познавала стражаре Јанка Пеј
новића и Николу Тешанкића и преко
њих одржавала везу са робијашима.
Након што их је Јусуф Тулић, организа
циони секретар Окружног комитета
КПЈ, сазнавши за припреме, обавестио
да је неопходно да траже сагласност
Централног комитета КПЈ и Покрајин
ског комитета за Србију, Станка Мун
ћан је отишла у Београд током друге
половине јула месеца. Тамо јој је рече
но, да се бекство мора извршити што
пре, по сваку цену.
Ноћ између 21-22. августа била је
одређена за покушај бекства. Тачно у
поноћ, робијаши су из канала пробили
излаз на површину, иза зидина. Ту их је
чекала група скојеваца на челу са нао
ружаним Пинкијем. Након постројава
ња повели су их ка Фрушкој гори, док је
стража њихово бекство приметила тек
ујутру при редовној провери, тако да је
потера каснила седам сати; притом су
их Немци и хрватске усташе тражили
по дубини шуме, док су се они вешто
скривали на самој ивици. Окупатор и
квислинзи су зато успели да ухвате
само двојицу бегунаца, док су се оста
лих тридесет извукли, и дали свој
допринос борби за нашу слободу, у
којој је већина изгубила животе: осмо
рица ће бити проглашена за народне
хероје.
Бегунци су били Мартон Ач, Мита
Алексић, Бане Андреев, Жарко Аћимо
вић, Слободан Бајић Паја (народни
херој), Михаило Бамбуловић, Рафаел
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стражаре Јанка
Пејновића и Николу
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Батино (четници га 1942. године у Сан
џаку предали Италијанима који су га
стрељали), Ћира Димитријевић, Јован
Веселинов (народни херој), Вукадин
Вукадиновић (народни херој), Радован
Вуковић, Иван Кнежевић, Алојз Коцмур
(погинуо 1942. године у борбама против
усташа код Бугојна) и Мехмед Курто.
Затим: Милан Маринковић, Иван
Мачек (народни херој), Лазар Милан
ков, Јордан Николов (народни херој),
Станко Пауновић Вељко (народни
херој), Ћира Петровић, Мутимир Попо
вић, Пашко Ромац (народни херој),
Ђорђе Секулић, Михајло Селеши, Трај
ко Стаменковић (народни херој), Спасо
је Стејић Бајо (погинуо на Сутјесци),
Маријан Стилиновић, Јован Трајковић,
Антон Франовић, Благоја Фотев, Јосип
Христић и Никола Шпехар.
Усташе су моментално схватали, да
значај овог догађаја далеко превазила
зи пуко бекство робијаша само по себи;
у једном званичном извештају органа
тзв. НДХ наведено је, да би боље било
да је „побегло 32.000 криминалаца него
што су отишли 32 комуниста“.
Након бега, петоро робијаша је оста
ло у Срему, где је 9. септембра образо
ван Фрушкогорски партизански одред,
док су остали, под окриљем ноћи пре
шли Саву и стигли у Мачву.
Два филма су снимљена о овом дога
ђају: 1968. године тему је у остварењу
Бекства по роману Оскара Давича,
обрадио Радош Новаковић, док је десет
година доцније у Стићи пре свитања,
исто учинио Александар Ђорђевић.

ИСПРАВКА
У прошлом броју М новина, од 20.
фебруара 2019. године, у рубрици „Јован
Станисављевић Чаруга између мита и
стрварности“ потпис на носећој фотогра
фији гласи: „Чаруга пре стрељања“. С
обзиром на то да је Јован Станисављевић
Чаруга обешен, а не стрељан, извиња
вамо се читаоцима због ове грешке.
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ШИД: ТРИБИНА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОМ ЦЕНТРУ

Моје родно место на сликама

Сценски приказ вертепа

Ш

иђани су у суботу, 23. фебруа
ра могли да уживају у изузетној
трибини - Моје родно место на
сликама, коју је у сали КОЦ-а органи
зовало Друштво за академски развој
из Београда. Трибина је организована
у оквиру кампање Култура на дар, која
се бави очувањем културне баштине.
Била је ово прилика да и Шиђани,
који увек мисле да све знају о граду и
његовој историји, допуне своје знање.
На трибини су учествовали виши
кустос Радован Сремац, директорка
Музеја наивне уметности Илијанум
Љубинка Пантић, ученица осмог раз
реда основне школе Ања Вејновић
и млади писац Алекса Младеновић.
Радован Сремац те вечери говорио је
о два момента када се Шид нашао на
светској позорници.
– Градина се налази на левој оба
ли Босута, у атару Вашице. Припада
археолошком локалитету који пред
ставља вештачко брдо, настало услед
континуираног насељавања. Не може
се проучавати историја Европе, а да
се не проучава Градина. Од целог
локалитета истражено је само чети
ри процента, а ми имамо близу 10.000
предмета који се налазе у Музеју Вој
водине, Музеју Срема, а највише се
налазе у Шиду. Градина је највероват
није била седиште једног од највећих
балканских племена, а то су Пеуци.
Углавном су се бавили земљорадњом,
ратарством. Све је то трајало до дола
ска Римљана. Октавијан Август је 600.
године кренуо да мобилише панонску
омладину и тада су Панонци рекли
„Доста!“ – додаје Сремац.
– Централни део Балканског полуо

стрва се дигао на устанак, а ту је Гра
дина одиграла вероватно најважнију
улогу. Устанак је трајао непуне чети
ри године и угушен је у крвљу. Други
моменат се односи на два шлема која
су пронађена у Беркасову 1952. годи
не. Златни парадни шлемови који нису
били део ратне опреме, већ као нека
врста одличја. Њих у свету има пет.
Један је у Мађарској, један у Холанди
ји, два која су пронађена у Беркасову и
један у Јарку – рекао је Радован.
Млади писац Алекса Младеновић је
говорио о историјату свог села Ваши
ца. Посебно се осврнуо на период када
је у овом селу било више становника,
развијенији друштвени живот, али и о
настанку имена Вашица.
– Први подаци говоре да се село
Вашица налазило уз саму реку Босут.
Постоје две верзије како је село доби
ло име. Прва верзија је да је село
добило име по једном човеку кога су
звали мали Васица, што је временом
прерасло у Мала Вашица. То име се
задржало до Другог светског рата.
Друга верзија је да је име настало од
мала Вас, што значи мало село. На
данашњем положају село се налази
од 1700 године. Прва школа у селу се
спомиње 1754. године, православна
црква 1778. године и римокатоличка
1889. године. Први мостови на Гради
ни се спомињу у периоду 16. и 17. века
– део је историјских података које је
изнео Младеновић.
Љубинка Пантић, директорка музеја
Илијанум, говорила је о стваралаштву
Илије Башичевића.
– Илија је свакако личност, којој
можемо да захвалимо да за Шид зна

ју у целом свету. Илија је био сељак,
који се бавио својом земљом, својим
коњима, стоком. Онда је после Дру
гог светског рата без тога остао, због
неких друштвених околности и постао
је Илија Босиљ, самоуки сликар, који
је своје чудесне светове претварао
у слике. За многе, који први пут виде
слике, оне буду необичне, али при
влачне. Илија је сликар-наивац, али
Илија није био наиван човек да би
његово сликарство било наивно. Исти
че се да је он самоуки уметник, да се
није школовао за сликара, а то што је
он радио је далеко од наиве. У свету
је препознат као неко ко је врло аутен
тичан, као изузетан колориста, који на
посебан начин осликава тај свој свет.
Његове слике су ишле од Јапана до
Мексика. У свету јако добро знају где
се Шид налази – истакла је Љубинка
Пантић.
Радован Сремац је говорио и о
Димитрију Мити Орешанцу, чове
ку који слови за првог кантаутора на
овим просторима. Написао је стотине
песама које је публиковао у зборници
ма Матице српске, најпознатија му је
песма Сећаш ли се оног сата?
Ања Вејновић, ученица осмог разре
да Основне школе „Бранко Радичевић”
говорила је о сећањима једне баке за
време Другог светског рата.
У програму су учествовали и учени
ци основних школа „Сремски фронт” и
„Бранко Радичевић” у сценском прика
зу божићног обичаја-вертепа, којег су
припремили са наставницима Биља
ном Лазић, Миланом Гербером и Све
тланом Ђачанин.
Д. Попов

27. FEBRUAR 2019.

СПОРТ

M NOVINE

31
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Ивана Ћујић и Милош Гладовић
најбољи сениори

Стеван Ковачевић и Милош Гладовић

Н

ајбољи спортисти румске општи
не у протеклој години добили су
признања и награде на традици
оналној свечаности која је 21. фебруа
ра одржана у Културном центру „Брана
Црнчевић“.
Према одлуци Комисије за избор нај
бољих спортиста, у категорији најбоља
пионирка проглашена је Јована Касап,
СБК Рума, док је Стефан Зубовић из
ЏК Словен најбољи пионир. Најбоља
кадеткиња је Тамара Милутиновић из АК
Рума, а најбољи кадет Петар Јованов из
СБК Рума.
У јуниорској категорији најуспешнији
су били Јована Мушицки, ТК Змај и Урош
Маџаревић, ЏК Словен, Дом здравља
Рума је најбоље предузеће у спортској
рекреацији, док су најуспешнији поједин
ци РСИ Ђорђе Стојчевић из Дома здра
вља и Татјана Вранеш из Савеза спор
това.
Најбоља основна школа је градска ОШ
„Душан Јерковић“, а од средњих Гимна
зија „Стеван Пузић“. Самим тим, најбо
љи педагози физичке културе су Здравко
Барић и Вера Милованчевић.
Најбољи спортски радник је Миленко
Маринковић, ЖОК Рума, а најбољи тре
нер Борислав Крстић, ТК Змај.
У категорији најбоља спортска еки
па победили су ЖОК Рума и ФК 1. Мај,
Рума.
Ивана Ћујић из ТК Змај, је најбоља
сениорка, а Милош Гладовић из истог
клуба је најуспешнији сениор. И ове
године се показало да су најуспешнији
појединци из борилачких спортова.
Специјалне награде су додеље
не Маријани Зукановић, кошаркашкој
репрезентативки Србије, Александри
Црнчевић, одбојкашкој репрезентативки
Србије и постхумно Јасни Петровић, про
фесорки физичког васпитања. У катего

ТК Змај – Ивана, Борислав, Јована и Милош

рији спортске легенде награду је добио
Драго Рубежић, репрезентативац бивше
Југославије и првак на 800 метара, док
су награде за допринос спорту добили
АД Сремпут и ДДОР за допринос развоју
спорта и рекреације у румској општини.
Ова спортска свечаност је започела
поздравним говором Милоша Маркови
ћа, генералног секретара Савеза спор
това Рума, који је указао да се награде
додељују у 21 категорији и да награда
подразумева Плакету Савеза, диплому и
новчану награду од 10.000 динара.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је истакао да нема бољег начина
за промовисање спорта и здравог стила
живота од оваквог афирмисања спор
тиста и указивања на њихове најбоље
резултате.
– Општина у континуитету улаже зна
чајна средства у развој спорта, у финан
сирање трошкова такмичења, обезбе
ђивање услова за њихове тренинге и
такмичење, дајемо спортске стипендије,
али и финансирамо установу Спортски
центар. Мислим да смо створили усло
ве за развој свих спортова и драго ми је
да наши спортисти то својим резултати
ма и потврђују, а ми обећавамо да ћемо
са овом подршком наставити – обећао је
Стеван Ковачевић.
Највише награда је отишло у руке
спортиста који се баве борилачким спо
ртовима, а међу њима посебно Теквондо
клуба Змај.
Тако је најбоља јуниорка управо из
овог клуба, а то је Јована Мушицки.
Јована има 17 година, одлична ученица
Пољопривредне школе у Руми.
– Била сам на Светском првенству у
Тунису где сам дошла до борбе за меда
љу, као и на квалификацијама за Олим
пијаду младих, али нисам успела да се
квалификујем. Тренирам и по два пута

дневно и могу да кажем да сам очекива
ла ову награду. То ми је трећа награда
и драго ми је што сам део свега овога –
рекла нам је млада Јована Мушицки.
Милош Гладовић је проглашен за нај
бољег сениора у румској општини, тако
ђе је члан ТК Змај.
– Ово ми је први пут да сам проглашен
за најбољег сениора. Признање ми зна
чи много, то је велика мотивација да и
даље боље радим, али и знак да сам на
правом путу и да се труд исплати. Лане
ми је највећи резултат била бронза на
Медитеранским играма у Шпанији и то је,
уједно, био и најбољи резултат за српски
теквондо у мушкој конкуренцији. Такође,
освојио сам и пето место на Европском
првенству у Русији, у Летонији и Грчкој на
турнирима сам био други, а у Румунији
трећи. Ове године највећи изазов ће ми
бити Европско првенство у олимпијским
категоријама у Ирској – говори Милош
Гладовић.
Борислав Крстић, главни тренер ТК
Змај, трећи пут заредом је проглашен за
најбољег тренера.
– То је потврда дугогодишњег рада
и одрицања не само мог и такмичара,
већ и њихових родитеља. Много је тру
да, рада и одрицања уложено у те сјајне
резултате – указује Борислав Крстић.
Ивана Ћујић, најбоља сениорка, чла
ница ТК Змај, дала је изјаву за наше
новине.
– До сада сам два пута добила награ
ду Општине Рума, ово ми је трећа. Била
сам на Првенству државе, потом Балка
на, где сам узела медаље, то су два нај
значајнија такмичења прошле године.
Тренирам већ 14 година. Радим и сту
дирам у Суботици Економски факултет,
и добром организацијом успем све да
постигнем – каже Ивана.
С. Џакула
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27. фебруар
1557. Отворена је прва руска
амбасада, у Лондону.
1883. Оскар Хамерстајн патен
тирао је прву машину за увија
ње дувана.
28. фебруар
1842. Рођен је српски филозоф
и писац Милан Кујунџић Абер
дар, један од првих професора
фил озофије на београдској
Великој школи, члан Српске
краљевске академије, председ
ник Скупштине и министар про
свете.
1916. У Првом светском рату
завршено је пребацивање на
Крф главнине од око 140.000
српских војника.
1. март
1872. Јелоустоун је постао први
светски национални парк. Јело
устоун је природни ботанички и
зоолошки врт у САД, највећим
делом у држави Вајоминг, повр
шине 8.963 километара ква
дратних, у којем је забрањен
сваки лов и оштећење природе.
1978. Мртвачки сандук Чарлија
Чаплина украден је у Швајцар
ској.
2. март
1824. Рођен је Бедржих Смета
на, чешки композитор, диригент
и пијаниста, најзначајнији пред
ставник и зачетник чешког
музичког национализма.
1983. PHILLIPS и SONY пред
ставили су технологију снима
ња на компакт диск.
3. март
1847. Рођен је Александар Гре
јам Бел, енглески физиолог,
учитељ говора глувих. Прона
шао је и усавршио телефон и
патентирао га у Бостону 1876.
године.
1955. Елвис Присли се први пут
појавио на ТВ-у.
1956. Мароко је издејствовао
независност од Француске.
4. март
1941. Југословенски кнез наме
сник Павле Карађорђевић
састао се тајно, у Другом свет
ском рату у Берхтесгадену с
вођом Трећег рајха Адолфом
Хитлером, који је затражио да
Београд приступи Тројном пак
ту, при чему би Немачка и Ита
лија гарантовале интегритет и
независност Југославије.
1945. Чланови Уједињеног
савеза антифашистичке омла
дине Србије основали су Омла
динско фискултурно друштво
Црвену звезду. Међу оснивачи
ма су се налазили Небојша
Поповић, Мира Петровић, Све
тозар Глигорић и Мил ован
Ћирић.
5. март
1832. У Београду почела да
ради прва штампарија у Србији,
у којој је као прва књига штам
пан Сабор истине и науке
Јована Стејића. Штампарија
купљена у Русији и допремље
на у Београд у мају 1831.
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HOROSKOP
ОВАН: Уколико вас
неко наговара на
пословно – финансиј
ски изазов или на
заједничку авантуру, добро раз
мислите о могућим последицама.
Неко може да разоткрије ваше
тајне намере, стога не будите
наивни или брзоплети. У љубав
ним очекивањима, као да стално
идете у корак испред свог партне
ра. Ваша нестрпљивост делује
збуњујуће на вољену особу.
БИК: Имате амбицио
зне планове и потребу
да оcтварите запаже
ну улогу, међутим ваш
успех зависи од нечијег утицаја.
Нема потребе да се понашате
превише наметљиво и захтевно у
друштву сарадника. У емотивном
смислу, боље је да прихватите
познату ситуацију. Улазак у неку
забрањену зону или изненадну
потребу за љубавном авантуром
може да вас разочара на неочеки
вани начин.
БЛИЗАНЦИ: Очекују
вас изненадне ком
пликације у сусрету са
сарадницима, али то
не треба да утиче на вашу кон
центрацију и добру вољу. Сачу
вајте присебност духа и преузми
те иницијативу у пресудном
моменту. Усмерите своје мисли у
позитивном правцу. Важно је да
осетите емотивно задовољство и
поплину у друштву блиске особе.
Увек све може да се прилагоди
заједничким интересима.

ВАГА: Ако желите да
оствар ит е
своје
пословн е
циљев е
потребна вам је нечија
подрш ка или посред овањ е.
Немојте очекивати немогућа
решења, већ прикупите све неоп
ходне информације о добрим
пословним приликама. Размисли
те на који начин треба да аними
рате једну особу. Избегавајте
ривалство или такмичарске улоге
у односу са партнером. Обратите
пажњу на уреднији начин живота.
ШКОРПИЈА: Јасно
вам је да све има свој
век трајања, али упор
но инсистирате на
стварима које су превазиђене. У
сусрету са сарадницима узалудно
покушавате да промените нечије
мишљење и понашање. Прихва
тите позицију у којој се налазите.
Партнерово неразумевање на вас
делује обесхрабрујуће, реагујете
осетљивије него обично. Улепшај
те расположење на неки од начи
на који су вам лакше доступни.
СТРЕЛАЦ: Неко вам
јасно даје до знања,
да све има своју цену.
Потрудите се да пра
вилно заштитите пословне инте
ресе и да сачувате своју позицију
у кругу сарадника. Лош дијалог
прихватите као нову лекцију о
пословним односима. Не желите
превише да причате о својим осе
ћањима, прија вам нечије интим
но друштво и потреба да вам
искрено угоди.

РАК: Понекад треба
употребити различите
мере предострожно
сти. Довољно сте
разумни да заштитите своје инте
ресе у критичним ситуац
 ијама.
Ризик препустите другима и избе
гавајте сумњиве пословно –
финансијске понуде. Искрене
емоције увек делују лековито,
задржите своју пажњу на вољеној
особи. Уживајте у заједничкој сре
ћи која вас прати.

ЈАРАЦ: Уколико сте
довољно сналажљиви
или брзи у пословној
акцији, очек ује вас
успех на различитим странама.
Покажите својој околини да посе
дујете различите спос обности
које гарантују заједнички успех.
Привлачи вас нова емотивна
игра, употребите свој шарм и дис
кретно одговорите на нечији позив
или на љубавну поруку. Пријаће
вам нови сусрет.

ЛАВ: Неко изненада
ремети ваше пословно
– финансијске планове
и игнорише ваше при
медбе. Ипак, немојте дозволити да
неко у вама подстиче ниске стра
сти. Немa разлога да улазите у
ривалске односе, а затим да трпи
те ружне последице. Поступите
достојанствено у сусрету са воље
ном особом, реално одмерите сво
је могућности. Покажите да имате
довољно стила и добре намере.

ВОДОЛИЈА: Очекују
вас
интер ес антн и
сусрет и,
обрат ите
пажњу на свој стил
изражавања или на утисак који
остављате у друштву сарадника.
Учините све што је потребно, да
спојите пријатне ситуације са
корисним циљевима у различи
тим правцима. Све је могуће када
имате добру вољу. Партнер пока
зује посебно интересовање за
ваше идеје, наставите са прове
реном тактиком.

ДЕВИЦА: Делујете
самоуверено и рачу
нате на искрену подр
шку блиских сарадни
ка. Умете да организујете зајед
ничку акцију или да направите
правилну расподелу пословних
улога и интереса. Очекује вас
успех у робно – новчаним разме
нама. Допада вам се оно што је
недостижно или особа до које не
допире ваш глас. Избегавајте
брзоплетост.

РИБЕ:
Обрат ит е
пажњу на различите
информ ац ије
које
имају практично зна
чење, како бисте у потпуности
остварили своје намере. Понекад
треба деловати довољно брзо и
без сувишног тактизирања. Нема
разлога за наметљивост пред
блиском особом. Уживајте у ства
рима које одговарају заједничком
афинитету и укусу.

Crkveni
kalendar
Среда, 27. (14) фебруар
Преподобни Авксентије; Свети
Кирил Словенски
Четвртак, 28. (15) фебруар
Свети апостол Онисим; Препо
добни Јевсевије Пустињак
Петак, 1. март (16. фебруар)
Свети мученици Памфил,
Порфирије и други
Субота, 2. март (17. фебруар)
Свети великомученик Теодор
Тирон – Задушнице
Недеља, 3. март (18. фебруар)
Св. Лав Римски; Св. Флавијан
Цариградски (Месне Покладе)
Понедељак, 4. март
(19. фебруар)
Свети апостоли Архип, Фили
мон и Алфија
Уторак, 5. март (20. фебруар)
Свети Лав Катански

Габријела
колач
Састојци: За коре: пет белан
ца, 250 грама шећера, 100 грама
млевених ораха, једна кашик а
презли. За крем: пет жуманаца,
150 грама шећера, три кашике
брашна, 250 милилитара млека,

једна кашичица ваниле, 250 гра
ма. маслаца или маргарина.
Припрема: Коре: Пенасто уму
тите беланца, додајте шећер и на
крају орахе и презле које умешајте
лагано са жицом. У плех ставите
пек папир, па на њега распоредите
смесу. Пеците на 180 степени око
40 минута. Крем: Жуманца пена
сто умутите са шећером, па додај
те ванилу, брашно и млеко и ста
вите да се кува док се не згусне. У
охлађен крем додајте маслац.
Кору пресеците на два дела па
један ставите у плех. Премажите
кремом, поклопите другом кором и
добро охладите.

• Ако мислиш да се све
врти око тебе, … лези и
спавај, сигурно ти је
низак притисак!
• Очитали су ми струју и
сад могу да упалим све
ћу!
• Једва чекам да ми деда
да џепарац па да будем
свој човек!
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ВАР технологија у Сурдулици

Рогови у врећи
и чији је већи

лиги смо мирни као бубице. У свом
дворишту – као рогови у врећи.

У Нишу је одигран кошаркашки Куп
Радивоја Кораћа. Партизан је узео
титулу. У драматичном мечу, црнобели су у последњим тренуцима
добили Звезду. Заслужено. Звезди
пре свега треба један иоле исправан
тренер који неће дозволити екипи да
се онако нерезонски испуцава. Пар
тизан га већ има.
Много се буре дигло после меча.
Кукали су Звездини челници на суди
је и њихове одлуке, претили, вређа
ли... Ма права спортска атмосфера.
На крају се нису појавили на додели
медаља. Поставља се питање, зашто
онда и учествују у том циркусу зва
ном Куп? Вероватно да би победили.
А ако изгубе, онда се не важи. Да се
разумемо, исто мислим и о њиховим
комшијама. Сва та пиздарија око оди
гравања Купа Србије сваке године
има сличан епилог. Увек се то на кра
ју претвори у циркус у којем се не зна
ко пије, а ко плаћа. Срећа па овај пут
није нико настрадао као претходних
година. Ово такмичење нема ника
квог смисла, нити тежину. Само слу
жи да се измери чији је већи. Ако
мене питате, прави показатељ нашег
српског менталитета. У регион
 алној

Лекција у Мадриду
Прошле недеље су настављени
окршаји у нокаут фази Лиге шампио
на. У уторак смо видели два кромпи
ра на две утакмице. Нико није успео
да умува гол. Они којима је нестала
слика на полувремену (а било их је
много, барем у мом окружењу) нису
ништа битно пропустили. У среду је
било више акције.
Ливерпул је дочекао Бајерн у најве
ћем дербију ове фазе такмичења. У
мечу у којем се очекивала канонада
голова, оманули су нападачи. Било је
шанси на обе стране али је ипак поде
ла бодова била најреалнија. Нема
сумње да ће прштати у реваншу.
У Француској, Лион је одолео Бар
си. Не бих много да тупим. Када се
као домаћин браниш, а голман и што
пер су ти кључни играчи, очекуј да
будеш раскантан у реваншу. Све сем
тога било би равно чуду.
Јуве је добио лекцију од Атлетика у
Мадриду. Победа од 2:0 се чини
довољном залихом за Мадриђане
пред реванш. Тешко је замислити да
тако тврда екипа пропусти овакву
шансу. Ипак, Италијане не треба пот

ценити, имају једну од најбољих еки
па у Европи.
Манчестер Сити је са 3:2 одрадио
сјајан посао у Немачкој против Шал
кеа. Није да се нису мучили. Губили
су у једном моменту, имали играча
мање, али су ипак, бомбом Санеа
пред крај меча, дошли до победе.
Судбина је хтела да Немцима пресу
ди њихов бивши играч.

Пази, снима се
Пре неки дан, појавила се вест да
се у српски фудбал уводи ВАР техно
логија. Истина, тек од 2021. године.
Толико ваљда треба времена да се
припреми терен за новину у нашем
фудбалу. И сад, не би то било ништа
спорно да не знамо у каквој је банани
наш фудбал генерално. Замислите
само сцену у којој судија користи ВАР
на стадиону у Сурдулици. Трчи јадан
да прегледа снимак, ломи се по оној
њиви, а хорде острашћених простака
са трибина га часте сочним псовкама
и понеким упаљачем. Уосталом, како
побогу да слажеш народ и оправдаш
већ унапред договорени исход сад
када је све на снимку? Па никако.
Неће се снимак ни гледати. У супрот
ном, пашће крв, познавајући наш
фудбал.
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КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“: ПРВЕНСТВО СРЕМА У КАРАТЕУ

Успешни на почетку сезоне

О

д 24. фебруара до 25. фебруара 2019.
године у спортској хали „Парк“ под
техничком организацијом Карате клу
ба „Фронт“ из Старе Пазове и Карате саве
за Војводине одржано је првенство Срема
за полетарце, пионире и наде. Карате клуб
„Срем“ из Сремске Митровице предвођен
тренером Ивом Винковић наступио је са 25
такмичара у 35 категорије. Митровачки кара
тисти су имали најуспешнији наступ и осво
јили су укупно 33 медеље, од тога 21 златне,
8 сребрних, 4 бронзане и тако се пласирали
на првенство Војводине, које ће се одржати
почетком марта у Инђији.
Злато су освојили: Ирена Грујанић,Анђе
ла Перовић, Миона Муриц Андреа Аничић
(две златне медаље),Биљана Драгојловић
(две златне медаље), Немања Немет,Јули
јан Петровић, Јана Бјелић, Матеја Видо
вић, Јована Жегарац, Сара Старчевић (две
златне медаље), Јована Радовановић, Еле
на Милошевић (две златне медаље), Нина

Драгојловић, Урош Тешевкиц. Ката - тим
Жегарац, Бјелић и Милосављевић су, такође
однели злато, Док су у борбама, злато осво
јиле Биљана и Нина Драгојловић.
Сребрне медаље су припале: Хелени
Малбашић, Јовани Васић, Андреи Аничић,
Луки Видовићу, Марку Радовановићу, Мила
ну Ивановићу, Анђели Перовић, Викотору
Урошевићу.
Бронзу су однели следећи такмичари: Ена
Лаћарац, Хана Милосављевић, Дуња Ликић.
– Ово је веома успешан почетак нове так
мичарске сезоне, до сада најуспешнији за
Карате клуб Срем. Надамо се да ћемо наста
вити овим темпом и остварити још боље
резултате него претходних сезона, које су
биле увек успешне за моје каратисте. Истра
јан, упоран и квалитетан рад у Карате клубу
Срем је карактеристика која доводи до ова
квих резултат, рекла је национални тренер
репрезентације за кате Ива Винковић.
З. П.

АТЛЕТИКА

Ања првакиња Србије

А

ња Лајић је првакиња Србије у пето
боју у дворани у конкуренцији мла
ђих јуниорки! Млада атлетичарка АК
Срем је била стабилна и
конц ент рис ан а
током
целог такмичења што ју је
довело до победе са укуп
но 3.158 бодова.
Одлично Ањино издање
похвалио је њен тренер
Мирослав Ерак напоми
њући да се она полако
враћа у праву форму и да
је дворански део сезоне
показао да она има још
доста простора за напре
дак.
Одржано је финале деч
је атлетике за регион Вој
водине и наступиле су две
екипе малишана из АК
Срем. Екипа 2009. годи
ште је такмичење заврши
Ања Лајић
ла као другопласирана и

стекла право да се 9. марта бори на првен
ству Србије као представник АП Војводине.
Екипа је наступила у саставу: Александар
Јефтић, Матеја Савић,
Димитрије Драгосавље
вић, Реља Радовановић,
Лена Божовић, Ива Бежа
новић, Ива Скакић, Тара
Жарић и Миона Максимо
вић.
Трећепласирана је била
екипа 2008. годишта (ком
бинована и са млађом
децом) у саставу: Никола
Достанић, Лазар Макси
мовић, Лазар Лав Комле
нић, Катарина Шкорић,
Анђела Мишић, Милица
Миљевић, Јулија Филипо
вић и Јана Поповић. Они,
нажалост, нису обезбеди
ли пролаз у финале али
су се сви сјајно борили за
свој клуб и град.
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Дамир Фла
њак и Ана Белушевић, Бошко
Југовић и Милица Тешановић.
ДОБИЛИ СИНА: Бранислав и
Златиборка Зекановић - Рума,
Владимир и Станислава Петро
вић - Чалма, Мирослав и Жакли
на Вребац - Сремска Митровица,
Владимир Јовић и Александра
Јовић Јадрански - Ноћај, Живан и
Маја Анђелић - Вогањ, Брани
слав и Јелена Озимковић - Лаћа
рак, Јовица и Јелена Дробац Рума, Обрен и Наташа Шушкић Шид, Душан и Викторија Совиљ
- Сремска Митровица, Никола и
Ивана Остојић - Сремска Митро
вица.
ДОБИЛИ ЋЕРК У: Давор и
Душица Шпановић - Сремска
Митровица, Славиша и Магдале
на Јовановић - Сремска Митро
вица, Немања и Сара Пантић Шид, Младен и Александра
Репарски - Рума, Иван и Ивана
Пустиња - Сремска Митровица,
Блашко и Душица Панић - Мар
тинци, Стојан и Наташа Штрбац
- Голубинци, Ђорђе и Гордана
Томашевић - Гргуревци, Дејан и
Ивана Цимеша - Рума,
УМРЛИ: Гвока Радован рођ.
1958, Мишков Живка рођ. 1942,
Османовић Хамдија рођ. 1956,
Лазић Мирослав рођ. 1957,
Врдољак Розалија рођ. 1963,
Станојевић Никола рођ. 1945,
Јовић Мирко рођ. 1942, Костић
Зоран рођ. 1956, Грбић Радојка
рођ. 1933, Пречаница Илија рођ.
1928, Будић Драган рођ. 1953,
Бранковић Ђорђе рођ. 1940,
Лакетић Драгољуб рођ. 1952,
Лакетић Стеван рођ. 1939, Делић
Даница рођ. 1934, Богић Љуби
ша рођ. 1937, Јекић Србољуб
рођ. 1924, Павловић Стева рођ.
1934, Тешић Мирјана рођ. 1938,
Лукић Босиљка рођ. 1935, Лођи
новић Милка рођ. 1951, Ђурђе
вић Драган рођ. 1962, Шаш Сте
ва рођ. 1957, Ђаковић Гојко рођ.
1955, Белић Јован рођ. 1941,
Плавшић Јован рођ. 1949, Кон
дић Перо рођ. 1947, Вујић Рад
мила рођ. 1932, Ташки Јосип
рођ. 1946, Љубинковић Ратомир
рођ. 1943, Бачић Пашко рођ.
1930, Ханушић Нада рођ. 1958,
Секулић Гојко рођ. 1947, Бабин
Горан рођ. 1971, Чолић Зорка
рођ. 1946.

RUMA
УМРЛИ: Јован Савић, рођ.
1937. год, Даница Ћосић, рођ.
1940. год, Војислав Васић, рођ.
1929. год, Петар Гудовић, рођ.
1939. год, Сретен Раковић, рођ.
1960. год, Југослава Даничић,
рођ. 1940. год, Радојка Богоса
вљевић, рођ. 1930. год, Или
ја Стојић, рођ. 1934. год, Мара
Небригић, рођ. 1930. год.
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НЕЗАПАМЋЕНА ТРАГЕДИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕСЛА ЉУКОВО

Дечак изгорео у пожару

Андрија Стефановић, комшија

– Када сам угледала ватру, рекла
сам му скочи доле, не бој се, ухвати
ћу те, а он ми је одговорио „ Миро, не
могу, горим!“ Више се није чуо, само је
нестао у пламену – у сузама почиње
причу Мира Батак, баба-тетка девето
годишњег дечака Павла Батака, тра
гично настрадалог у пожару.
Само дан након трагедије, описа
ла је породичну драму која се десила
у понедељак 18. фебруара у подне,
у економском делу дворишта куће у
Љукову, код Инђије. Она каже да није
ни видела, када се дечак, са своја два
рођена брата и још једним другом,
попео у шупу у којој се налазило сено
за ложење. Мира тврди, да би дечак
успео да се отргне од ватре, само да је
био на спрату ниже.
Павле је испраћен на вечни починак
у среду 20. фебруар
 а. Сеоско гробље
било је мало да прими све људе, који
су дошли да се последњи пут и заувек
опросте од њега.
Како причају мештани, овог малог
села на само пет километара од Инђи
је, оваква трагедија се још није дого

Школски другови на испраћају друга

Место трагедије

дила. Потресне сцене пожара, којег је
по речима Љуковчана, изазвао Павле
или како га зову Паја, препричавају се
и након трагедије.
– Ми смо грешни, јер нисмо успе
ли да спасимо дете. Покушали смо
да гасимо са кофама пуним воде,
али било је безуспешно, све док нису
дошли ватрогасци – потресено говори
први комшија породице Батак, Андри
ја Стефановић, који је одмах, чим је
спазио ватру, притрчао у помоћ. Када
су коначно ватру угасили, појавио се

Спасио браћу
и друга
Како прича Мира, која је тог дана
била сама са децом у кући, док су
родитељи настрадалог малишана
били на послу, када је ватра почела
да гори, Павле је својој браћи и још
једном дечаку рекао да беже са сена,
а да ће је он угасити.

дечаков отац Васа, који је пронашао
тело дечака у згаришту сламе. Нису му
дали да га помера, све док није стигао
истражни судија – присећа се Андрија,
који не крије да му је Паја (9), поред
двојице његових браћа, Миладина (5)
и Николе (7), био најом
 иљенији.
Деветогодишњи Паја, који је био уче
ник трећег разреда ОШ „Петар Кочић“,
поред тога што је био одличан ученик,
волео је стално да помаже и оцу.
– Кад год је његов отац радио нешто
око камион
 а, јер је превозник, Паја
се гурао да му дода кључ, или се
налазио испод возила. А Васа би му
рекао „е мој сине Миладине, немој
да радиш послове као ја - од којих
си мусав и прљав, већ учи школу да
будеш нешто“. Када им се родило тре
ће дете, па како ће се звати, Паја је
рекао Миладин, и тако му је најмлађи
брат добио име – говори Мира, и даље
наставља причу о својој трагедији.
– Сина сам сахранила 1. септем
бра, а Павле се родио 2. септембра.
Радовала сам му се још док је био у
мајчиној утроби. Како ово сада све
преболети и преживети – упитала се
ова, скрхана болом жена, коју је у том
тренутку, из мисли прекинуло погреб
но возило, које је дечакове посмртне
остатке допремило са Института суд
ске медицине из Новог Сада.
У среду, после 13 часова, кроз нему
масу људи, која је стајала испред
породичне куће, погребно возило се
једва пробило, како би кренуло према
гробљу. Док је погребно возило прола
зило улицом, школски другови и дру
гарице настрадалог дечака, стајали су
поред пута једно уз друго, и у рукама
држали беле руже. Погнуте главе, са
сузама у очима, испратили су Павла
до вечне куће.
С. Костић

