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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Изградња новог тржног центра

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

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

У

петак, 1. марта у Сремској
Митровици су градоначелник
Сремске Митровице Владимир
Санадер и Јошко Питеша, менаџер
операција компаније ИМОФИНАНЦ
(IMMOFINANZ) за Србију, свечано
поставили камен темељац за десе
ти Стоп шоп ритејл парк (Stop Shop
Retail Park) ове компаније, која је
од 2015. године присутна у Србији.
Нови тржни центар ће се налазити
на Булевару Константина Великог, на
простору некадашње фабрике наме
штаја „1. новембар“.
Владимир Санадер је овом прили
ком истакао да оваква инвестиција
показује да је Сремска Митровица
један од развијенијих градова у Вој
водини, са преко 20.000 запослених.
Такође, навео је да отварање ова
квог тржног центра значи и повећање
радних места, а да је све то резул
тат добрих одлука које је ова власт,
али и претходни градоначелник Бра
нислав Недимовић донео у вези са
инвестицијама.
– Боља инфраструктура, као и
ауто-пут Сремска Митровица-Бије
љина, сигруно ће донети нашем
граду још инвестиција. Ово је, пре
свега, потврда доброг рада локал
не самоуправе претходних десетак
година, када је отворено доста рад
них места у примарном и секундар
ном сектору привреде, тако да су се
сада стекли услови да долазе инве
ститори и у терцијални сегмент при
вреде, као што је трговина. То је знак
да је животни стандард у Сремској
Митровици бољи него у претходном
периоду. Ово је симбол новог развоја
града. Оно што смо ми могли да ура
димо јесте да изградимо сервисну
саобраћајницу. То је пројектовано
још 2008. године, и на тај начин пове
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Полагање камена темељца: Владимир Санадер и Јошко Питеша

жемо Булевар Константина Великог
са новим ритејл-парком. Наш удео
је између 35 и 36 милиона динара,
колико ће бити уложено у инфра
структуру, путну инфраструктуру,
јавну расвету, семафор и лево скре
тање на Булевару, рекао је Санадер.
Јошко Питеша је навео да ће се
овај тржни центар простирати на
преко 90.000 квадратних метара, од
чега ће малопродајни простор зау
зимати 7.000 квадратних метара, а
такође ће постојати и 300 паркинг
места. Званично отварање је пред
виђено за август 2019. године.
– Од августа месеца имаћемо Стоп
шоп ритејл парк (Stop Shop Retail
Park) у Сремској Митровици укуп

не квадратуре од 7.000 квадратних
метара са домаћим и страним закуп
цима. Сремска Митровца се идеално
уклопила у слику развоја наше ком
паније. Људи из локалне самоуправе
су препознали наше намеру за даљи
развој и ми смо се радо одазвали и
очекујемо добре резултате. Вред
ност инвестиције је око девет мили
она евра. Очекујемо између 15 и 20
брендова. Подизвоиђачи радова су
из Сремске Митровице да би се пота
кла локлана привреда и задовољни
смо сарадњом, Јошко Питеша.
Према речима Јошка Питеше, ова
инвестиција ће отворити између 100
и 150 нових радних места.

З. П.
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сми март, Дан жена, уз 1. мај,
једини је преживели празник из
социјалистичког добра. У забо
рав су отишли и Дан републике и Дан
борца и Дан ЈНА (он посебно) и сви
остали дани, али Дан жена и Празник
рада су се како тако одржали. То што
се та два дана и у посттранзиционој
Србији обележавају са посебним пије
тетом је цинизам своје врсте, јер реал
но: које жене и који радници и која
њихова права?! Кад смо ми дошли
дотле да се женским правима бави
невладин сектор, онда је то мрка капа.
Што би рекли, пиши пропало. Исто се
односи и на радничка права. Док је
синдик ат био друштвено-политичк а
организација, било је разлога да се
радници нечему надају (добро, све је
то била слетска вежба друге врста,
али...), сад кад је уведен као социјал
ни дијалог, држава, радници, посло
давци, и радници и послодавци могу
да се сликају, јер је ту убедљиво најја
ча држава и увек буде како она каже.
Али, нису ми тема радници, него
жене. Оне, које данас могу да сањају о
правима која су имале њихове маме
или чак и покоја бака. Али, и ту је била
кључна држава, која је после Другог
светског рата била комунистичка, је л
те, али и еманципаторска. У тих 40-50

Међутим, друштвени
прогрес није нешто
закономерно. Увек су
у једном друштву
могуће и регресије.
Негде сам читале да су
мајке и бабе данашњих
Иранки, које покривају
главу и лице, у своје
време по Техерану
носиле миниће.
Њихове ћерке и унуке
данас живе по
другачијим правилима,
али то је њима њихова
борба дала
година до почетка новог рата деведе
сетих, те генерације жена су прешле
толики цивилизацијски пут који је
деведесетих грубо прекинут, а нема
назнака ни да ће се икад више наста
вити нити поновити. Што би рекли,
шта је било, било је.
Наравно да су и онда жене углавном
биле сиромашне, нарочито жене на
селу, као уосталом и данас, али била

је другачија друштвена клима. Ма
колико да су социјалистички систем
била и Потемкинова села, тај део
социјалне еманципације жена је био
стваран, мада не потпун. Али, у одно
су на ово данас, то је била песма.
Међутим, друштвени прогрес није
нешто закономерно. Увек су у једном
друштву могуће и регресије. Негде сам
читала да су мајке и бабе данашњих
Иранки, које покривају главу и лице, у
своје време по Техерану носиле мини
ће. Њихове ћерке и унуке данас живе
по другачијим правилима, али то је
њима њихова борба дала.
ама је наша борба дала да сла
вимо Дан жена и да кршимо сва
могућа женска права и то на
сваком кораку. Али, зато нам не мањ
ка статистике. Па ће управо невладин
сектор пред 8. март изаћи са гомилом
поражавајућих података, са посебним
акцентом на број убијених жена у
породичном насиљу. Тај невладин
сектор и служи зато да води евиден
цију. А што се тиче права, е то је
нешто друго. Ту вам драге даме невла
дин сектор ништа не може помоћи. Ту
се очекује да се саме изборите, што
је, сви знају, потпуно немогућа мисија.
И ту вам само држава може помоћи.
Ако хоће.

Н
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ИВИЦА ДАЧИЋ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Гради се нова зграда
за избегличке породице

Ивица Дачић

Владимир Санадер

За пројекат Регионалног стамбеног програма обезбеђено близу 669.000 евра, док је
Град обезбедио земљиште и пратећу инфраструктуру у вредности од 15 милиона
динара. Биће изграђено 30 станова за избегличке породице у Насељу Камењар

У

насељу Марко Перичин Каме
њар у Марсилијевој улици, про
шле среде, 27. фебруара, све
чано је положен камен темељац за
изградњу 30 станова за избегличке
породице из Босне и Херцеговине и
Републике Хрватске са територије Гра
да Сремска Митровица.
У питању је потпројекат V Регинал
ног стамбеног програма. Средства су
највећим делом обезбеђена из фонда
РСП, којим управља Банка за развој
савета Европе, близу 669.000 евра,
док је Град обезбедио земљиште и
пратећу инфраструктуру у вредности
од 15,1 милион динара.
Регионални стамбени програм (РСП)
је заједнички вишегодишњи програм
Републике Србије, Црне Горе, Босне
и Херцеговине и Републике Хрватске
који има за циљ да обезбеди трајна
стамбена решења за најугроженије
избегличке породице у региону. Спро
води се уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а
и финансиран је средствима Европске
уније која је и највећи донатор, Сје
дињених Америчких Држва, Немачке,
Норвешке, Италије, Швајцарске, дан
ске, Тирске, Луксембурга, Шпаније,
Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и
Словачке.
Овом догађају су присуствова
ли Ивица Дачић, министар спољних
послова, први потпредседник Владе
Републике Србије и председник коми
сије за координацију процеса трајне

интеграције избеглица Владе Србије,
представници Комесаријата за избе
глице, затим градоначелник Срем
ске Митровице Владимир Санадер,
шеф Сектора за сарадњу Делегације
Европске уније у Србији Ингве Енг
стром, шеф представништва УНХЦР у
Србији Ханс Ф. Шодер, шеф Одељења
за демократизацију Мисије ОЕБС-а у
Србији Џон Клејтон, директор Једини
це за управљање пројектима у јавном
сектору д.о.о. Београд, представници
земаља донатора и других државних
и међународних интитуција и органи
зација.
Ивица Дачић је изразио задовољ
ство поводом поновног окупљања,
после седам месеци откако је усеље
на зграда подигнута у оквиру потпро
јекта II.
Он је истакао да решавање стам
беног питања представља важан, али
само једна аспект квалитета живота у
новој средини.
– Локалне заједнице имају посебну
улогу на плану помоћи у остварива
њу интеграције избеглих лица у новим
срединама. Са поносом истичем да су
све локалне заједнице у Србији, без
изузетка, демонстрирале солидарност
и помогле у борби са тешкоћама живо
та у избеглиштву у најтежим тренуци
ма, каже Дачић.
У том контексту је захвалио градо
начелнику Санадеру, с обзиром да је
Град обезбедио земљиште за градњу

станова и припадајућу инфраструкту
ру. Наводећи да је решавање избеглич
ког питања дуг и комплексан процес,
додао је да Влада Србије са осталим
партнерима остаје снажно опредеље
на и ангажована на спровођењу регио
налног стамбеног програма.
– Од посебног нам је значаја подр
шка Високог комесаријата Уједињених
нација за избеглице и ОЕБС-а у спро
вођењу Програма, а незаоб
 илазна је и
улога Развојне банке Савета Европе
у управљању поверилачким фондом,
рекао је Ивица Дачић и подсетио да је
овде реч о бесповратним средствима.
Дачић је најавио решавање питања
расељених лица са Косова и Метохије,
који немају статус избеглица, али било
је више од двеста хиљада протераних
људи, од чега се 1,9 одсто вратио.
– Ти људи нису били у фокусу пажње
Међународне заједнице и зато ћемо
ми покушати да, као допуну овог про
грама, поведемо рачуна и њима, изја
вио је Дачић и пожелео корисницима
станова остварење животних циљева
у новим домовима.
Градоначелник Владимир Санадер
је изрази задовољство што долази до
решавања одређених животних пита
ња наших суграђана који већ годинама
имају статус избеглица.
– То је за град као што је Сремска
Митровица једно од најважнијих пита
ња социјалне природе, да што више
наших грађана има свој дом и да зајед
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Владимир Цуцић, Ингве Енгстром, Ивица Дачић, Владимир Санадер, Палимир Тот, Ханс Ф. Шодер

но са породицама ужива у њему, рекао
је Санадер том приликом и захвалио
свим донаторима, Комесаријату за
избеглице, као и Европској банци и
УНХЦР-у.
У име најзначајнијег донатора, при
сутнима се обратио Ингве Енгстром.
По његовим речима, Европска унија је
у оквиру овог програма до сада издво
јила више од 230 милиона евра.

– До краја прошле године у Србији је
завршено и испоручено више од 2500
стамбених јединица. Планирамо да до
краја ове године завршимо и испору
чимо још 2100 стамбених јединица,
исто толико 2020. године и наредне
године још 600. Наставићемо да кроз
овај програм помажемо избегличке
породице у решавању стамбеног пита
ња, изјавио је Енгстром.

Обилазак породице Вујко

Министар Дачић је са присутни
ма обишао породицу Вујко, једну од
четрдесет породица које су се усе
лиле јула 2018. године. Самохрана
мајка, Јована, запослена као васпи
тачица, дошла је са породицом из

Книна када је имала 13 година. Све
ово време је живела као подстанар.
У стану од 42,9 квадрата, који је тако
ђе изграђен кроз Регионални стам
бени програм, потпројекат II, живи са
сином Николом.

Палимир Тот, покрајински подсекре
тар за социјалну политику, демографи
ју и равноправност полова је истакао
податак од 15000 људи у Војводини
који имају избеглички или расељенич
ки статус.
– Према подацима, највећи број
избеглица је нестао из евиденције тако
што су постали пуноправни грађани
Србије, али њихови економски, психо
социјални и други проблеми су остали
непромењени. Важно је што се вели
ки број избеглица изјаснио за интегра
цију као трајно решење, али тај про
цес још увек траје, иако је прошло 25
година од првих избегличких колона.
Разноврсним програмима стамбеног
збрињавања до сада је обухваћемо
око 1200 породица. Са великим задо
вољством могу да кажем да се наша
подршка огледа и у средствима која су
последњих година увећана. У Покра
јинском фонду за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и интерно расе
љеним лицима буџет је прошле годи
не износио скоро сто милион
 а динара,
рекао је Тот.
Владимир Цуцић, комесар за избе
глице и миграције Републике Србије,
подсетио је на број од 195 усељених
породица у Сремској Митровици, 2850
у Србији у протекле две године, а 6500
у протеклих седам, осам година.
– На крају године ћемо имати преко
3500 хиљаде решења, али наши суна
родници, који су дошли са Космета
заслужују да се на идентичан начин
Међународна заједница понесе према
њима. Да исто ово отварамо и за неког
од њих, рекао је Цуцић.
Т. Сивчев
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ЛАЋАРАК: НЕСАВЕСНО ОДЛАГАЊЕ ЖИВОТИЊСКОГ ОТПАДА

У марту решење
вишегодишњег проблема

У

четвртак, 28. фебруа
ра одржан је састанак
у просторијама Месне
канцеларије
у
Лаћарку
поводом несавесног одла
гања животињског отпада
и превенцији од афричке
куге. Састанку су прису
ствовали начелник Градске
управе за пољопривреду и
заштиту животне средине,
ветеринарски
инспектор
Сава Ћирић, председник
Месне заједнице Лаћарак
Дејан Уметић, пољопри
вредник из Лаћарка Саша
Штрбачки,као и представ
ници ловаца. Према речи
ма Владимира Настовића,
напокон ће се решити овај
вишегодишњи проблем и то
тако што ће се за почетак
поставити два контејнера
за одлагање животињског
отпада.
– Локална самуправа је
организовала овај саста
нак управо у Лаћарку, јер
је на лаћарачкој депонији
најприсутније
несавесно
одлагање анималног отпа
да. За неких десет дана ће
се управо на тој депонији
прилагодити терен и биће
постављени
привремени
контејнери. Ту ће марти
начки и лаћарачки пољо
проивредни произвођачи,
али и они из Кузмина моћи
да одлажу свој анимални
отпад. Локална самоупра
ва је потписала уговор са
кафилеријом из Сомбора
„Протеинка“ и одношење
отпада ће бити свакоднев
но. План је да се до полови

Владимир Настовић

Лаћарачка депонија

не године направи и контеј
нери-хладњаче који ће бити
постављени на истој тој
локацији и да се то место
још боље уреди. Вероват
но ће бити избетонирани
и прилази. На почетку ће
то одлагање бити бесплат
но па ћемо касније видети
како ће ствари функцион
 и
сати, рекао је Настовић.
Начелник Градске управе
за пољопривреду и зашти
ту животне средине је овим
путем апеловао на грађа
не да у будуће животињски
отпад одлажу у контејнере,
а не на другим местима која
нису предвиђена за то.
Ветеринарски инспектор

Сава Ћирић

Сава Ћирић је истакао да ни
на једном месту у окружењу
толико несавесно одлагање
животињског отпада, као
што је то у Лаћарку. Тако
ђе, Сава Ћирић је навео да
је едукација мештана јако
важна у овом случају и да
су за почетак довољна два
контејнера.
– Поздрављам ову одлу
ку која би требало да реши
вишегодишњи
проблем.
Лаћарак је место велике
производње свиња. Кому
нална полиција добије при
јаву и обавести нас. Вете
ринарски инспектори могу
да реагују када је животи
ња обележена и на осно

Саша Штрбачки

ву ушне маркице можемо
да нађемо починиоца. У
супротном, када је живо
тиња необележена, ми не
можемо ништа. Последи
це оваквог одлагања живо
тињских лешева могу бити
огромне. Ми за сада нема
мо проблема што се тиче
зараза. Афричка свињска
куга је за сада далеко од
нас, тако да је и у том сми
слу ово добро решење,
навео је Сава Ћирић.
Саша Штрбачки, пољо
привредник из Лаћарка који
се бави товом свиња, рекао
је да ће овакво решење
много значити свима.
– Нама ће, као произвођа
чима, овакво решење ани
малног отпада много значи
ти. Нисмо имали адекватну
локацију. Ја се захваљујем
Месној заједници Лаћарак
и Граду Сремска Митрови
ца што је понудила овакво
решење. Досад смо се сна
лазили на свакакве начине.
Било је одлагања по кана
лима, атарима. Помало ме
плаши ова ситуац
 ија са
афричком свињском кугом,
појачали смо све биоси
гурносне мере, тако да се
надам да до неких про
блема неће доћи, рекао је
Саша Штрбачки.

З. Поповић
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ИНТЕРВЈУ: Митровачки отпор или људи без лица

„Друштво мртвих песника“
У многим градовима Србије, од Београда до Шапца, људи излазе на улице и под
заједничким меном #1 од 5 милиона, говоре о неправди и о томе шта очекују да се
промени. Једини град у коме нико нема име и презиме, јер се сви крију под лажним
именима је Сремска Митровица

О

ни (људи без имена и лица)
већ два месеца, сваке суботе,
излазе у протестну шетњу и
још увек се не оглашавају својим
именом и презименом.
Они (желећи да говоре искључиво
без јавног представљања) кажу да је
Митровачки отпор настао
повезивањем истомишљеника са
друштвених мрежа. То друштво
„мртвих песника“ које у својим
прогласима спомиње „општу
неправду“, наводно увећане
дневнице градским функционерима у
односу на друге градове, одлазак
ради посла у друге градове, празну
градски касу, још празније џепове
итд., све што говори наводно „јавно“,
чини то без имало поштовања оног
другог, без свог имена и презимена.
Није чудо што из тог разлога доводе
у забуну и саме новинаре.
Како опстају као организација која
јавно не постоји, која крије своје
лице и име, наводно из страха, што
је до сада незабележено у аналима
сремскомитровачког лажног
отпорашења и опозиционарења?

М НОВИНЕ: Да ли сматрате да
без логистике, вође, организатора,
можете нешто учинити?
Ми без логистике финкционишемо
седму недељу, немамо трошкова
осим 1 литар бензина који
потрошимо за време шетње.. Више
нам и није потребно, да не мислимо
да не можемо нешто постићи не бих
ни протествовали. просто нешто да
се мења и да се чује и глас грађана.
М НОВИНЕ: Зашто немате неког
ко макар комуницира са
медијима и јавности, а у
неким другим градовима
има, као на пример у Руми?
Лоше интерпретација или
не постојећи интервјуи су нас
навели да немамо
комуникацију са медијима.
Наша обавештења и ставови
се износе путем друштвних
мрежа и по нама су врло
успешни.
М НОВИНЕ: Тај неко би
разјаснио следеће: Зашто
користите само друштвене
мреже и зашто постоје две
фејсбук странице

Митровачког отпора? Коме иде у
прилог такво збуњивање
јавности?
Не постоје два Митровачка
Отпора, већ само један. Немамо
никакве везе са «старим”Отпором
осим само у једној речи. Када
неправда постане закон, отпор
постаје дужност. вођени смо том
паролом. Постоји званична страница
Митровачког Отпора и постоји Група
Митровачки Отпор... дакле не
постоје два Митровачка Отпора.
М НОВИНЕ: Како бирате госте говорнике? Да ли с тим у вези
сарађујете са другим градовима #1
од 5милиона? Зашто је, на пример,
следећи гост - говорник Небојша
Зеленовић, градоначелник Шапца?
Покушавамо самоиницијативно да
ангажујемо говорнике, контактирали
смо стотинак људи, а говоре они који
желе да дођу. Зеленовић жели да
дође а он је Градоначелник Шапца и
један од три града у којем није на
делу диктатура.Нисмо у позицији да
бирамо.
М НОВИНЕ: Да ли имате
сарадњу са митровачком
опозицијом, са др Ненадом
Лемајићем, др Мирославом
Кендришићем (ДС), са
Александром Продановићем, или
члановима ЛСВ, ЛДП, ДСС и
Двери?
Тачно је да неки из политичких
партија шетају, али тако је у свим
градовима, свако има демократско
право да шета а ми немамо право
ником да то забранимо. Ми смо

против власти, али и против људи из
лажне опозиције који су владали
15-ак година и сад траже нову
шансу. Ми то сигурно нећемо
дозволити. Осим тога Митровачки
Отпор се залаже за нове људе и
идеје у граду не подржавамо стара
већ нова лица. По нашим сазнањима
опозиција не учествује у претестима,
или у јако малом броју. По неким
информацијама које су непроверене,
ДС је тај који је за први протест
захтевао од чланства да иду за
Београд како би протести пропали,
али у томе нису успели. Погрешно
је”професор”овај пут проценио... Али
ми и не делимо људе на страначку
припадност ако је човек и из СНС-а
стручан, честит и поштен он нам је
прихватљив. Људе се деле на добре
и квалитетне и на лоше и
компромитоване. Вероватно да су
код сваког учесника и различити
мотиви шетње...
М НОВИНЕ: Да ли је тачно да
вам се прети? Како вам се прети?
На који начин? Можете слободно
да наведете фразе, реченице?
Што се претњи тиче, па оне су
углавном не доказиве, засноване на
усменим препорукама послодавца да
не учествују на протестима «шта им
то треба», неки учесници су добили
и дисциплинске али по другим, не
реалним основама.. Али о томе
можемо када стане 30+ људи и буде
спремно да то и изнесе јавно. Ако
сте приметили дан пред други
протест монтирано је 5 камера на
сат на Тргу, не знамо зашто и по
чијем налогу.
М НОВИНЕ: Зашто је
Сремска Митровица
једнини град у Србији о
чијим протестима нема
извештаја у дневном листу
Данас?
Зашто лист Данас не
извештава то би требало да
буде питање за њих.
(Напомена: Разговор је вођен
путем имејла. Питања су из редак
ције послата на адресу коју смо
добили а са које су нам стигли и
одговори али без потписа лица
које је одговарало на питања.
Одговоре објављујемо у интеграл
ној верзији, без интервенција.)
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РИВИЦА: СВЕ УСПЕШНИЈИ ДАНИ ВИНА

Апсолутни победник
Саша Пушић из Нерадина

Најбољи произвођачи вина

Р

ивичка food-wine манифестација
„Дани вина“ постала је ове године
пунолетна, како су то, са задовољ
ством, нагласили њени организатори,
те тако после „Пударских дана“ постала
најдуговечнија манифестација у иришкој
општини.
Кроз ову манифестацију развија се
и Ривица, јер се за ово село чује, па се
добијају и потребна средства за одре
ђене пројекте, а ту су и бројни спонзори
- види се да се реновира школа, црква,
зида се нова капела, обнавља инфра
структура. Ово село има свега 500 ста
новника, а на „Дане вина“ дође знатно
више гостију.
Истовремено, Ривица има три реги
строване винарије и десетак малих про
извођача који су у поступку регистрације.
Горан Ерор, један од организатора,
истиче да је ово била рекордна мани
фестација по броју пристиглих узора
ка вина на оцењивање, било их је 219,
што говори о томе да су се „Дани вина“
добро позиционирали на мапи сличних
манифестација. Те узорке је оцењива
ло 12 изузетних стручњака, енолога, који
су истакли да су вина из прошле године
имала одређених тешкоћа у самој произ
водњи, имајући у виду временске усло
ве.
– Упркос томе има винарија и произ
вођача који су направили фантастична
вина. То потврђује и податак да је апсо
лутни победник Саша Пушић освојио
19,50 бодова од могућих 20, што се није
дешавало ни код бољих година за узгој

Стеван Казимировић

грожђа. Ове године имамо и рекордан
број излагача, преко 60, који ће пред
ставити своје производе, не само вина
и ракије, већ и сухомеснате произво
де, домаће колаче, рукотворине, али и
пољопривредну механизацију. Зато могу
истаћи да смо изузетно задовољни како
ова манифестација расте, имамо све
више узорака вина, све већи број учесни
ка и све већи број гостију. Сви они нам
се враћају следеће године, али доводе и
своје пријатеље и тако наша манифеста
ција расте – указује Горан Ерор.
„Дане вина“ је званично отворио Бошко

Вучуревић, председник Привредне комо
ре Војводине.
– Драго ми је што сам овде, на једној
привредној и туристичкој манифеста
цији. Фрушкогорска вина су препозната
широко по свом квалитету, а ова регија
као винска. Ми подржавамо произвођаче
вина, али и место где се развија туризам,
гледамо како се тај вински туризам раз
вија успешно у Мађарској и ми желимо
да тако буде и на Фрушкој гори – рекао је
Бошко Вучуревић.
Стеван Казимировић, председник
општине истиче да је ова манифестација
постала значајна и препознатљива, и да
се очекује да она прерасте у један међу
народни сајам вина.
– Ми се надамо да ће ова манифеста
ција превазићи садашње границе, вече
рас су са нама и гости из Скопља, Пиро
та, Брода из Републике Српске, Осечине,
Рековца… На јесен имамо и „Пударске
дане“ што значи две манифестације
везане за наше виногорје. Организацију
нам помажу и покрајински органи тако да
„Дани вина“ постају све боља и озбиљни
ја манифестација – сматра Стеван Кази
мировић.
У наставку званичног програма прогла
шени су и почасни грађани Ривице. То је
Иван Ђоковић, потпредседник Покрајин
ске владе који је истакао да број од 219
узорака и 12 стручњака који су их оцењи
вали, немају ни нека велика међународ
на такмичења.
– Иако је ово мало село, из њега су
изникли велики људи и манир у ком се
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овде живи и привређује, како се органи
зују све манифестације, јесте грађански
и шаље се порука како треба да изгле
да једно савремено село. Нешто ново
што следи је географска ознака поре
кла за Срем и Фрушку гору, тако да ћемо
бити уврштени у светске винске регионе
и томе је Ривица значајно допринела.
Зато ми ову манифестацију континуира
но подржавамо и тако ће бити и убуду
ће, поготово што је све ово значајно као
једна уобличена туристичка понуда вина,
гастрономије, доброг смештаја и кул
турно- историјског добра – истиче Иван
Ђоковић.
Титулу почасног грађанина је добио
и чест гост у иришкој општини, др Вук
Радојевић, покрајински секретар за
пољопривреду.
– Овакве манифестације заслужују
пуну пажњу и нашег Секретаријата за
пољопривреду, јер доприносе афирма
цији производње вина и подизању нивоа
винске културе и зато је ми и финансиј
ски подржавамо. Овако се чува и негује
традиција и обичаји. Ми смо препознали
и потребу субвенцион
 исања производ
ње вина, што раније није био случај, а
вино јесте један од војвођанских брен
дова. Од 2017. године, заједно са вина
ријама, уложили смо око милион евра у
нову опрему, као и средства за подиза
ње нових засада винограда. Купили смо
и вински анализатор који се налази на
Институту за виноградарство у Срем
ским Карловцима и на располагању је
свим произвођачима вина. Подржавам
и рад Удружења виноградара и винара
Срема које има 40 чланова. Заједнички
смо дефинисали, као један од приорите
та ове године, куповину мобилне пунио
нице која би била на услузи винарима.
На крају, похваљујем организаторе ове
традиционалне и познате ривичке мани
фестације – рекао је Радојевић.
Тодор Перић, предузетник из Ирига,
Сава Јојић, власник винарије „Мачков
подрум“ и Мирослав Ковачевић, власник
винарије „Ковачевић“ такође су добили
титулу почасних грађанина Ривице.

Весело уз вино и тамбураше

Саша Пушић

Задовољство овогодишњим „Дани
ма вина“ изразио је и Славиша Сми
љанић, председник Савета МЗ Ривица,
који је истакао да се основна функција
ове манифестације, а то је повезива
ње произвођача и купаца, у све већој
мери реализује. Дугорочно гледано, ако
се омогући добра производња и добар
пласман, то је рецепт и да млади остану
у Ривици.
Апсолутни победник овогодишње
манифестације „Дани вина“ је Саша
Пушић из Нерадина. Он каже да је са
вином повезан још од раног детињства,
јер су му се деде бавиле виноградар
ством, па се традиција наставља.
– Самостално радим неких пет годи
на, било је ту и успеха и неуспеха, али
ево сад сам успео да направим црвено
вино које је добило признање. Нисам
очекивао награду. Брат ме је пријавио,
и ето изненађење, награда за мерло. За
овај посао је потребно много љубави,
труда, воље и жеље – каже Саша, који
се за сада, производњом бави из хоби
ја, па тако годишње произведе свега 500
литара вина по врсти. Саша је добио и
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сребрну медаљу за марселан, такође
црвено вино.
Најбоље бело вино је произведено
у Винарији „Војновић“ из Бегеча. Сава
Воjновић каже да је награду добио за
шардоне берба 2018. година.
– Тренд је да се све више пију млађа
вина, због јачих воћних арома. Наравно,
вино може да одлежи и више година, али
најбоље је две године. Имам винограде
на 11 хектара, од тога је мојих шест хек
тара, а виногради су ми код Нештина и
села Љубе, поред Ердевика. Од 2010.
године учествујем на манифестацији у
Ривици – каже Сава.
Најбољи розе долази из све познати
је Винарије „Комазец“ из Инђије. Рада
Комазец, који је започео бизнис, а којег
све више препушта сину Браниславу,
каже да је награду у Ривици очекивао,
јер су злато освојили и у Темерину на
манифестацији „Беовајн“.
– Ово је један озбиљан фестивал, са
око 300 узорака. Радимо десет етикета,
оно по чему смо карактеристични и што
се за нас везује је нова сорта „палава“.
Имамо седам хектара винограда, годи
шње произведемо око 30.000 литара
вина за које имамо обезбеђено тржиште,
јер нас људи препознају по квалитету –
рекао је Комазец.
Пре званичног дела програма, у окви
ру којег су проглашени почасни грађани
и додељене награде за најбоље винаре,
бројне госте и спонзоре су својим насту
пом забавиле и девојке из тамбурашког
оркестра „Ла банда“ из Новог Сада.
„Дани вина“ су 2. и 3. марта наставље
ни сајмом, током којег су бројни посети
оци могли да пробају вина, сухомеснате
производе и колаче, као и да их купе, а
проф. др Драгослава Иванишевића са
Пољопривредног факултета у Новом
Саду одржала је предавање о избору
сортимента и производњи грожђа и вина.
Организатори ривичких „Дана вина“
су Завичајно друштво „Фрушкогорје“ из
Ривице, МЗ Ривица, Општина Ириг и
Туристичка организација Ирига.
С. Џакула

Разноврсна понуда
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ИНЂИЈА И ПАВЛОВСК УСКОРО БРАТСКЕ ОПШТИНЕ

Меморандум о сарадњи

Потписан Меморандум о сарадњи

П

редседник општине Инђија Вла
димир Гак и председник општине
Павловск (Русија) Вјачеслав Алек
сејевич Шчербаков потписали су у среду,
27. фебруара Меморандум о сарадњи
између двеју општина. Меморандумом
је предвиђено унапређење политичких
односа, размена искуства у области при
вреде, културе, спорта и образовања.
– Ово је само први корак ка зближа
вању наше две општине. Очекујемо да
ће се постићи блиска сарадња између
наших привредника. Потрудићемо се да

овај Меморандум заживи на прави начин
због циља који смо поставили пред себе,
а то је да у што краћем периоду потпи
шемо и Повељу о братимљењу наших
општина. Потписивањем Повеље о бра
тимљењу, наша сарадња ће отпочети
и формално и то онако, како ми срцем
желимо. Надамо се да ће у годинама
и деценијама пред нама, становници
Павловска долазити у посету Срему и
нашој општини – истакао је Владимир
Гак, председник општине Инђија.
Вјачеслав Алексејевич Шчербаков,

председник општине Павловск је рекао
да ће братимљење општина донети
велике победе.
– Наше младе генерације најпре треба
да се спријатеље, како би они у будућно
сти одржали ову нашу сарадњу, љубав и
пријатељство – рекао је, након потписи
вања Меморандума о сарадњи, рекао је
Шчербаков.
Свечаности је присуствовао и главни
саветник Амбасаде Руске Федерације
Александар Конанихин.
М. Ђ.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“

Међународни дан матерњег језика
„Вредиш онолико колико језика
знаш“ изрека је коју нам одувек гово
ре, тако да ученици ОШ „Петар Кочић“
у Инђији, могу слободно рећи да су
веома богати, јер у њиховој установи
можете свакодневно чути чак 10 раз
личитих језика.
Ипак, настава се одвија искључиво
на српском, али ову школу похађа
ју и деца чији су матерњи језик кине
ски, бугарски, мађарски, словачки, па
чак и зулу-језик. Ученици, родитељи
и наставници ове школе, обележили
су Међународни дан матерњег јези
ка. Говорили су о култури, обичајима
и традицији свог народа. Чуле су се и
различите рецитације, па чак и брза
лице, на српском и на другим језици
ма.
Како је објаснила Наташа Косано
вић, професорица српског језика и
књижевности, иако се Дан матерњег
језика обележава 21. фебруара, они су
због распуста, морали да га одложе за
среду, 27. фебруар.
– Желели смо да покажемо колико је

Међународни дан матерњег језика

важно очување матерњег језика. Циљ
нам је био да наше ученике, али и све
остале, упознамо са језицима који им
нису можда познати. Матерњи језик
је обележје једног народа и од велике
је важности за очување идентитета –
истакла је професорица Косановић.

Екипа наших новина имала је чак и
један изазов! На крају ове манифеста
ције, Јужноафриканац Thulisani Jalu
bane покушао је да нас научи брзали
цу на језику племена Зулу. На жалост,
све је остало на покушају.
М. Ђ.
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ЈАМЕНА

Асфалт у Фрушкогорској улици
Ј
амена је село које адми
нистративно
припада
општини Шид, а налази
се на тромеђи Србије, Хрват
ске и Босне и Херцеговине. У
понедељак, 4. марта заменик
председника Општине Шид
Зоран Семеновић, обишао
је радове на асфалтирању
Фрушкогорске улице, која је
једина била неасфалтирана.
Радове изводи фирма „Инте
грал” из Ниша, а уједно то
је и њихова донација овом
селу.
Захвалност је исказао
и Перо Пајић, председник
Месне заједнице Јамена.
– Ово асфалтирање ули
це много значи за село. Тако
је и последња улица добила

Зоран Семеновић: Асфалтирана
и последња улица у Јамени

асфалт. Захвални смо како
локалној самоуправи, тако и
фирми „Интеграл”. Били смо
поплављени, па ето и ова
улица у којој има двадесе
так кућа да добије асфалт –
каже Пајић.
По обиласку радова, заме
ник председника Општине
Шид Зоран Семеновић се
захвалио фирми „Интеграл”.
– Пре свега, као дру
штвено одговорна фирма,

што показује својим радом
и деловањем на територији
општине Шид, асфалтирали
су ову улицу која је била угро
жена поплавама 2014. годи
не. Желим да напоменем да
фирме које долазе у Шид, а
биће их све више и више, су
фирме које се не баве само
својим послом, већ показују
и друштвену одговорност –
истакао је Семеновић.
Д. Попов

ОПШТИНА ИНЂИЈА ФИНАНСИРА РАДОВЕ

Уређење језерцета

О

дређени
припремни
радови пред опсежно
сређивање инђијског
језерцета, спроведени су у
последњих неколико месеци
прошле године. Како су раније
истакли представници Удру
жења спортских риболоваца
„Барица“, спроведена је вели
ка акција испуштања језера и
измештања рибе на место где
је безбедно презимила. Тамо
ће се налазити док се не окон
чају сви радови, након чега ће
бити враћена у језерце.
- Измештено је укупно 180
шарана, преко 400 бабушки,
а у акцији је учествовало пре
ко 20 чланова УСР „Барица“,
међу којима су били и наши
најмлађи чланови, такмича
ри јуниори и кадети - рекао је
тада Урош Трифуновић, пред
седник УСР „Барица“ и додао

да им је у том послу помогло
Јавно водопривредно пред
узеће „Галовица“. Такође,
велику захвалност дугујемо
Општини Инђија, која је при
хватила да финансира овај
огроман пројекат комплетне
реконструкције и уређења
„Барице“, као и нашим број
ним суграђанима, који су нам
на разне начине прискакали
у помоћ, истакао је Трифуно
вић.
Вредност пројекта, који под
разумева измуљавање и сре
ђивање простора око језерце
та је 16 милиона динара, од
тога локална самоуправа уче
ствује са 12 милиона динара,
а остатак финансира ресорни
покрајински секретаријат.
На последњем састанку
Система 48 у Инђији, одржа
ном у петак, 1. марта председ

Инђијско језерце

ник општине Владимир Гак
истакао је да ће у току радо
ва на језерцету, морати да се
сруши ограда базена у непо
средној близини, ради лакшег
приступа механизације која
ће бити ангажована.
- Морамо срушити огра
ду базена са стране где се
језерце налази, јер меха
низација која ће изводити
радове, мора туда да прође.
Прво ћемо радити тај део,

како бисмо могли да вратимо
ствари у нормалу пре почетка
купалишне сезоне. Око целог
језерцета биће постављена
бетонска облога, налик оној
која је постављена на каналу
у близини нове спортске хале.
Када сви радови буду завр
шени, наши грађани ће доби
ти праву зелену оазу, која ће
употпунити изглед Инђије обећао је Гак.

М. Ђ.

12

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

M NOVINE

6. MART 2019.

ЈКП ВОДОВОД

Нова водоводна
мрежа на булевару

И

зградња нове водо
водне мреже на Буле
вару
Константина
Великог приводи се крају.
Радници РЈ Изградња и
одржавање водоводне мре
же ЈКП Водовод Сремска
Митровица, поставили су
нов полиетиленски цевовод
пречника 110 милиметара у
дужини од око 550 метара.
У протеклом периоду урађе
на су и два чворна места и
постављена два хидрантска
прикључка.
– Траса нове водоводне
мреже налази се на Буле
вару Константина Великог,
од Црвене чесме до насеља
Стари мост, где ће уз већ
постојећи цевовод пречни
ка 400 милиметара, нови
послужити као алтернатив
но снабдевање у ситуаци

Реконструкција канализације

Борислав Бабић, директор

јама повећане потрошње.
То ће омогућити сигурније
снабдевање водом града у
летњим шпицевима. Исто
времено, на овој локацији
реконструисан је и део кана
лизационе мреже, као и кућ
ни прикључци. Поред тога
што ће овим радовима знат
но бити побољшан квали
тет водоснабдевања у овом
делу града, важно је истаћи
да ће на нову дистрибутив
ну мрежу бити прикључени
и трговински објекти „Лидл“
и „Стоп шоп“, чије отвара
ње се очекује ускоро – речи
су Борислава Бабића, в.д.
директора ЈКП Водовод

Сремска Митровица.
Пратећи планирани раз
вој града у економском и
привредном смислу, свој
допринос свакако даје и
ЈКП Водовод, унапређењем
система квалитета и дистри
буције воде за пиће и одво
ђења отпадних вода.
Радови су обављени у
договореним
роковима,
према савременим стан
дардима који одговарају
захтевима корисника. Вред
ност инвестиције је око два
милион
 а динара, а средства
су обезбеђена из касе срем
скомитровачког Водовода.
Љ. Ј.

ГРАДСКИ БАЗЕН

Попуст за пензионере

О

д 1. марта најстарији станов
ници Сремске Митровице, а
који имају статус пензионера,
моћи ће да се рекреир
 ају и уживају у
базенима ПСЦ „Пинки“. Уместо доса
дашњих 300 динара, улазница за пен
зионере ће са попустом износити 200
динара.
– Ми смо на нашу инцијативу, одно
сно иницијативу ПСЦ „Пинки“ и уз
подршку локалне самоуправе донели
одлуку да на наше најстарије суграђа
не мало припазимо и то тако што ћемо
им дати попуст на услугу коришћења
базена. Уместо 300 динара, за пензи

онере ће улазница коштати 200 дина
ра, толико кошта и улазница за децу.
Наши најмлађи и најстарији суграђани
су нама најдражи гости. Да би неко ко
је пензион
 ер могао да оствари попуст,
мора доћи са картицом ПИО Фонда
и важећом личном картом, или било
којим званичним документом са фото
графијом. Сваки пензионер је добро
дошао и позивам их да дођу и да
уживају. Мислим да ће најмањи хидро
масажни базен бити за пензионере
најзанимљивији. Вода је 33 степена
Целзијуса, рекао је директор ПСЦ
„Пинки“ Васиљ Шево.
З.П.

Васиљ Шево

6. MART 2019.

САСВИХСТРАНА

ИНЂИЈА:РЕКОНСТРУКЦИЈАГОЛУБИНАЧКЕУЛИЦЕ

Почелирадови

П

очели су радови на реконструк
цији првог дела Голубиначке
улице у Инђији. Ради се о про
јекту појачаног одржавања саобраћај
ница на територији општине Инђија.
Крајем прошле године је завршена
јавна набавка и изабрана група изво
ђача радова, а вредност ове инвести
ције износи нешто више од 26 милиона
динара.
 Иако смо све завршили пред крај
2018. године, морали смо да сачекамо
лепо време како би почели са радо
вима на терену. Обишао сам недавно
градилиште и задовољан сам како се
педантно ради  рекао је председник
општине Инђија Владимир Гак.

 Надам се да ће реконструкција ове
улице пре свега допринети безбедно
сти наших суграђана, јер ништа није
рађено деценијама уназад. Радови јесу
озбиљни, али неће трајати месецима.
Очекујемо да ће улица бити у потпуно
сти реконструисана у наредних 15 до
30 дана, тако да ћемо имати још једну
улицу близу центра града, која ће доби
ти сасвим нови изглед  додао је Гак.
Како поручују надлежни, улица ће
бити комплетно реконструисана, што
значи постављање новог асфалта,
банкина и саобраћајних знакова. Реч
је о деоници дужине 1.200 метара, а
асфалт ће бити широк три метра.
М.Ђ.
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ИРИГ

КонкурсиНСЗ
У Иригу је 26. фебруара одржана
презентација конкурса и јавних позива
Националне службе за запошљавање,
расписаних у оквиру Националног пла
на запошљавања за текућу годину.
Велики број предузетника који раде
на територији иришке општине, прису
ствовало је презентацији, будући да су
могли да добију конкретне одговоре на
питања или недоумице, везане за било
који конкурс.

О конкурсима су говорили и на сва
питања одговарали, како службеници
НСЗ Филијале у Сремској Митрови
ци са директорком Маријаном Грабић,
тако и представници Покрајинске слу
жбе за запошљавање, као и чланови
УО НСЗ.
Они су заинтересоване предузетнике
упутили и на саветника Службе у Иригу,
Жељка Вишекруну од кога могу добити
све потребне информације.
С.Џ.

РУМА:САНИРАНАОМШ„ТЕОДОРТОШААНДРЕЈЕВИЋ“ ЈКП„КОМУНАЛИЈЕ”

Урађенаизолација

Р

адови на згради Музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“, а реч
је о замени столарије и изолаци
ји зидова, који су започели 15. новем
бра прошле године окончани су крајем
фебруара, као што је и најављено.
Због изражене потребе смањења
потрошње енергије у јавним објектима,
Регионална развојна агенција Срем,
у сарадњи са сремским општинама,
реализује пројекат „Успостављање
регионалног система подршке развоју
енергетске ефикасности коришћења
обновљивих извора енергије у Срему“.

НовизгледМузичкешколе

Пројекат финансира Швајцарска
Kанцеларија за развој и сарадњу
(СДЦ) у износу од 160.000 швајцарских
франака.
Ова школа је системом рангира
ња изабрана да буде пилотобјекат
у Срему, у смислу спроведених мера
енергетске санације и да по извршеној
санацији, односно, заменом прозора и
спољашњом изолацијом зидова, доби
је енергетски пасош као доказ степе
на енергетске ефикасности. Вредност
поменутих радова је износила 2,9
милиона динара.
С.Џ.

Сертификација
ЈКП „Комуналије” Сремска Митрови
ца успешно је завршило успоставља
ње интегрисаног система менаџмента
(ИМС) квалитетом (према захтевима
стандарда ИСО 9001:2015), животном
средином (према захтевима стандарда
ИСО 14001:2015) и заштитом здравља
и безбедношћу на раду (према захте
вима стандарда ОХСАС 18001:2007).
Интегрисани систем менаџмента је
најбољи менаџмент приступ за исто
времено задовољење захтева кори
сника, реструктурирање организације,
смањење трошкова, повећање продук
тивности и дугорочан одрживи развој
организације. Интеграција има за циљ,
да се од различитих стандарда за
системе менаџмента (ИСО 9001, ИСО
14001, ОХСАС 18001) добије шири,
обухватнији и снажнији интегрисани
систем менаџмента, којим се на ефика
снији и ефективнији начин управља
организацијом.
Интегрисани систем менаџмента је
свеобухватни алат менаџмента, који
повезује све елементе пословног
система у јединствен и целовит систем
управљања процесима у организацији,
ради задовољавања захтева заинтере
сованих страна и остваривања послов
них циљева у складу са визијом и
мисијом организације.
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ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

Завршена дечија
игралишта у пет села

Уживање за децу

Д

ечија игралишта са ком
плетним
мобилијаром
постављена су у пет
села румске општине: Малим
Радинцима, Доњим Петровци
ма, Кленку, Никинцима и Буђа
новцима. Реч је о пројектима
за које су се грађани определи
ли у оквиру прошлогодишњег
процеса
партиципативног
буџетирања. Због временских
прилика, мобилијари у поста
вљени крајем фебруар
 а. За
ових пет игралишта, у општин
ском буџету је опредељено пет
милион
 а динара.
– Изузетно смо задовољ
ни новим реквизитима који
су постављени за игру деце
у нашем школском дворишту.
Мобилијар је за децу разли
читог узраста, и наши учени
ци највише воле да се играју и
користе тобогане и љуљашке
– рекла је учитељица у под
ручном одељењу ОШ „Доситеј
Обрадовић“ у Доњим Петров
цима, Јелена Бабић Гуњ.
Постављање новог моби
лијара је било и на задовољ
ство ученика ОШ „23. октобар“
у Кленку, што потврђују и речи
Јасмине Поповић, директорке
школе.
– Ово је био предлог грађана
Кленка који је подржао и Савет
МЗ, али и локална самоупра
ва, а потом су грађани гла
сајући, омогућили да се овај
пројекат и реализује. Деца су
веома радосна и млађи школ

ски узраст, као и предшколска
група, а могу да се укључе и
старији ученици. До сада смо
имали само једну љуљашку и
остатак клацкалице, тако да је
ово велика промена за школу
– истакла је директорка Попо
вић.
Ново игралиште у Буђанов
цима је обишао 27. фебруара
и председник Општине Слађан
Манчић који је подсетио да је
ово завршетак партиципатив
ног буџетирања од прошле
године.
– Оно што су грађани пет
сеоских месних заједница
заједно изгласали је поста
вљање дечијег мобилијара.
Драго ми је што је тај посао
приведен крају. Посао је треба
ло да се оконча пре Нове годи
не, али због временских усло
ва смо са извођачем, који је
добио посао на тендеру, пости
гли договор да се посао одло
жи. Зима није дозвољавала да
се постоља за ове справе ура
де на адекватан и квалитетан
начин. Време је сада повољ
но, посао је завршен и наша
деца су задовољна. Доказали
смо да оно што грађани желе
и изгласају, ми реализујемо.
То нам је и донело награду на
првом конкурсу, који се тиче
транспарентности и укључи
вања јавности у рад локалне
самоуп
 раве – рекао је Слађан
Манчић у Буђановцима.
Он је додао да сви пројекти

Слађан Манчић

који добију највише гласова
грађана, буду и реализовани,
али је за то потребно одређено
време и поштовање процеду
ра. Ипак се већина и реализује
у години за коју су и изгласани,
што важи и за ову годину.
– Усвојени су финансијски
планови, тендери се полако
објављују, спроводе се набав
ке и по избору најповољнијег
понуђача кренућемо у реа
лизацију свих пројеката, па и
оних, које су грађани изабрали
кроз пројекат Партиципатив
ног буџетирања. Ту, пре свега,
мислим на постављање ауто
буских стајалишта, јер је то
највреднији пројекат за 2019.
годину, у износу од 10 милион
а
динара – истиче Манчић.
Он је подсетио да је до сада
реализовано 19 пројеката, чија
је вредност 60 милион
 а дина
ра.
– Треба узети у обзир да смо
пре четири године у ово ушли
као у пилот- пројекат и да смо

Јасмина Поповић

били један од десет градова
и општина које су тада, под
покровитељством
НАЛЕД-а
и БИРН-а, реализовали први
процес. Сада смо једна од
ретких општина које га кон
тинуирано спроводе. И само
интересовање грађана се
повећава,као и средства, јер
се све већи број људи укључу
је у процес и то нам, на неки
начин олакшава избор, јер
нико не зна боље него сами
грађани, шта им је најнеопход
није и најкорисније у средина
ма где живе – закључује Сла
ђан Манчић.
Подсетимо, у буџету су ове
године обезбеђена средства
за финансирање уређења
дечијих игралишта у Лењино
вој и Косовској улици, као и
уређење излетишта Борковац,
када је град у питању, док ће
пројектом уређења аутобуских
стајалишта бити обухваћена
села: Жарковац, Кленак, Кра
љевци и Стејановци.
С. Џ.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Социјално укључивање Рома

Ч

ланови Општинског
већа Рума су, на сед
ници одржаној 26.
фебруара, усвајањем реше
ња о употреби средстава
текуће буџетске резерве,
обезбедили средства за
суфинансирање радова у
Улицама Сремској и Мило
ша Црњанског, у износу од
18,5 милиона динара и за
ту намену је отворена нова
позиција у буџету.
Наиме, на недавно завр
шеном конкурсу Управе за
капитална улагања Војво
дине, румска општина је
добила 50 милиона дина
ра за пројекат уређења ове
две улице чија се вредност
процењује на 69 милиона
динара.
Међутим, у одлуци о
буџету за ову годину, плани
рана су сопствена средства
за реконструкцију Сремске
улице и изградњу асфалта у
Улици Милоша Црњанског.
– У међувремену смо
конкурисали код Управе
за капитална улагања Вој
водине и добили средства
у износу од 50 милион
а
динара. Показали смо да
и даље имамо снаге, воље
и да умемо да привучемо
новац са виших нивоа вла
сти у наш буџет. Настави
ћемо са том политиком и у

Златица Јовановић и Ивана Недић

наредном периоду – рекао
је на седници Слађан Ман
чић, председник општине.
Он је додао да ће се врло
брзо кренути у јавну набав
ку, а по њеном окончању и
са радовима у овим улица
ма.
На седници је донет и
закључак да ће се за набав
ку противградних раке
та издвојити 1,5 милиона
динара, док је лане та сума
била 900.000 динара. Циљ
је да се повећаним сред
ствима набави већи број
противградних ракета, које
ће бити прослеђене у 12
противградних станица у

румској општини. Слађан
Манчић је подсетио и то да
локална самоуправа издва
ја по 12.000 динара месечно
за субвенционисање лич
них примања сваког против
градног стрелца, како би их
стимулисали да што боље
обављају свој посао.
Чланови
Општинског
већа су усвојили и предлог
оперативног плана Мобил
ног тима за социјално
укључивање Рома, за 2019.
годину.
Како је информисала
Ивана Недић из Одеље
ња за локални економски
развој, оперативним пла

ном за ову годину, дати су
локални одговори на прио
ритете који су дефинисани
Стратегијом за социјално
укључивање Рома и Ромки
ња,која је донета за период
од 2016. до 2025. године на
националном нивоу.
Анализирајући стање, у
овом оперативном плану
се констатује да у румској
општини живи око 1.300
Рома и Ромкиња, што чини
2,4 процента укупног броја
становништва.
Слађан Манчић је иста
као да се у румској општини
доста ради на побољшању
положаја овог дела станов
ништва, како би они могли
да заузму место у друштву
које им припада.
– Ми желимо да их актив
но укључимо у јавни живот,
да их едукујемо да се на
прави начин укључе. Поред
овог плана, ми имамо већ
дуже време и пројекат
у буђановачкој основној
школи „Друга шанса“, где
финансирамо описмења
вање тих људи. Желимо да
им омогућимо да заврше
основну школу и да се запо
сле ако хоће, будући да смо
створили услове за довољ
но радних места – рекао је
Манчић.

С. Џ.

ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Излицитирано 104,2 хектара

У

другом кругу лици
тације за давање у
закуп државног пољо
привредног земљишта у
румској општини је преоста
ло 1.437 хектара, али није
било великог броја пријава
за ово земљиште, нешто
преко 20. Пољопривред
ници су били заинтересо
вани, према пријавама, за
114 хектара. По завршетку
лицитације, која је одржана
28. фебруар
 а, у закуп је од
поменутих површина узето
104,2 хектара.
Тања Дробац, заменица
председника Комисије за
давање државног пољопри
вредног земљишта у закуп
истиче, да ће сво преостало
земљиште остати незаку

пљено и радиће се програм
за доделу државног земљи
шта за 2019. годину.
– Од 18 катастарских
општина где је било земљи
шта за закуп, добили смо
пријаве само за седам –
каже Тања Дробац.
Један од заинтересова
них у другом кругу лицита
ције био је Радослав Алча
ковић из Путинаца који, како
каже, за први круг није сти
гао да прикупи сва потребна
документа.
– По праву пречег заку
па, на основу бављења
сточарством, добио сам у
закуп десетак хектара. У
истој табли је остало још
четири хектара, за која сам
заинтересован, да бих зао

Радослав Алчаковић

кружио те површине. Пре
задовољан сам почетним
ценама једног државног
јутра, и оног које се узима у
закуп од физичких лица су

дупло мање – истиче Радо
слав.
Радослав
производи
жито, јечам, сунцокрет, соју,
уљарице и кукуруз, на око
80 хектара, све то што му је
потребно за фарму свиња
коју има. Он има својих три
десетак јутара земље, а све
остало узима у закуп.
Подсетимо, први круг
лицитације је одржан у
децембру прошле године,
када је понуђено, после
реализације права пречег
закупа, 3.273 хектара пољо
привредног земљишта у
државној својини. Тада је
било изузетно велико инте
ресовање и у закуп је узето
1.847,5 хектара у 160 јавних
надметања.
С. Џ.
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СЕДНИЦА Привредног савета општине 
 Стара Пазова

Мере запошљавања
и самозапошљавања

З

апошљавање и самозапошља
вање у овој години били су
тема друге седнице Привред
ног савета општине Стара Пазова,
која је одржана у великој сали Беле
зграде, у четвртак 28. фебруара на
којој су представљени Јавни позиви
и активне мере политике запошља
вања Националне службе за запо
шљавање и промовисани програми
и мере Локалног акцион
 ог плана за
запошљавање.
Око
педесеторо
незапослених
лица, током прошле године добило
је посао или је започело сопстве
ни бизнис у општини Стара Пазова,
захваљујући програмима и мерама
Локалног акционог плана за запо
шљавање, истакнуто је на другој по
реду седници Привредног савета ове
сремске општине.
Председник Локалног акционог
плана за запошљавања општине
Стара Пазова Миленко Вучиновић,
нагласио је да мере активне политике
самозапошљавања и запошљавања
у овој општини имају ефекта, с обзи
ром на то да након истека уговора
о ангажовању, лица остају у радном
односу и не прекидају са послом који
су започели. Вучиновић је додао да
ће јавни позиви општине бити обја
вљени у другој половини године.
Ове године, из локалног буџета за
ову намену, опредељено је 9,5 мили

Миленко Вучиновић

она динара којим ће се финансирати
четири мере: субвенције за самоза
пошљавање и за запошљавање теже
запошљивих категорија, програм
приправника и Сајам запошљавања.
Поред тога, на седници су предста
вљени Јавни позиви и активне мере
запошљавања Националне службе
за запошљавање.
Директорка
сремскомитровач
ке Филијале Националне службе
за запошљавање Маријана Грабић,
истакла је овом приликом да ће се
са општином удружити средства када
су у питању прве две мере, што се
односи на субвенције за самозапо

Маријана Грабић

шљавање и за запошљавање теже
запошљивих категорија, додавши, да
се од ове године на нивоу републике
финансира и мера ангажовања при
правника са средњом и вишом или
високом стручном спремом. Грабиће
ва је подсетила да је 12 јавних позива
крајем фебруара, расписала Нацио
нална служба за запошљавање.
Држава је запошљавање, које се
спроводи у оквиру Националне слу
жбе за ову годину издвојила четири
милијарде динара, а више од пола
милиона опредељено је за запошља
вање особа са инвалидитетом.

С. Станковић

ПРОБЛЕМАТИЧНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА

Таблет није дадиља

О

ко 75 родитеља у
једном од два ста
ропазовачка вртића,
допушта својим малишани
ма узраста од једне до две
и по године, да без ограни
чења користи интернет. До
каквих последица прекомер
не употребе интернета може
довести, говори податак да
преко 30 посто деце не изго
вара смислене реченице, а
око 15 посто деце уопште не
говори. Деца и млади, узра
ста од 10 до 19 година, своје
слободне време у највећем
броју случајева проводи слу
шајући музику и користи
ће интернет, док свега три
посто, од око 1.200 ученика
обухваћених истраживањем,
у оквиру пројекта старопазо

вачког Црвеног крста „Ода
бери мудро – одмери памет
но“ чита књиге.
Током прошле године спро
веден је поменути пројекат,
због алармантног податка да
сваки шести основац и сваки

трећи средњошколац, про
блематично користи интер
нет. Захваљујући овом про
јекту, обучено је преко 350
стручних радника у образов
ним установама и едуковано
је око 5.000 родитеља. Иску

ство стечено у пројекту биће
представљено у Срему, као
пример добре праксе. У ста
ропазовчком Црвеном крсту
истичу да је овим пројектом
послата јасна порука: таблет
није дадиља.
С. С.
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БИБЛИОТЕКА
„ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Књижевно вече

ве, откривања, ширења, сузбијања и
искорењивања ове заразне болести.
Забрана увоза и провоза пошиљки,
примењује се на пошиљке из држа
ва у којима постоји сумња, односно
потврда болести афричке куге свиња.

С. С.

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ

Заплена дроге

У Народној библиотеци „Доси
теј Обрадовић“ у Старој Пазови, 28.
фебруара је одржано књижевно вече
„Зима са књигом“ на којем су предста
вљени најновији наслови Словачког
издавачког центра из Бачког Петровца
и преводи српске и словачке поези
је. Међу присутним гостима били су и
Мирослав Бјељик, преседник Друштва
словачких писаца и Радомир Андрић,
почасни председник Удружења књи
жевника Србије.
З. К.

Оперативном акцијом интервентне
полиције у Старој Пазови, приликом
појачаних контрола у протеклих неко
лико дана, код више лица су прона
ђене опојне дроге. Како сазнаје РТВ
Стара Пазова, код Ђ. М. је пронађена
дрога амфетамин приликом примопре
даје, због чега је лишен слободе и уз
кривичну пријаву, саслушан у Вишем
јавном тужилаштву у Сремској Митро
вици. У истој акцији старопазовачке
полиције код осумњиченог С. М. је про
нађено преко 50 грама марихуан
 е.
М. Л.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Представљање
Афричка куга свиња Војне академије
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Са афричком кугом свиња за сада
се боре Румунија, Мађарска и Бугар
ска, док у Србији није забележен
случај појаве овог заразног обоље
ња, истичу у Управи за ветерину при
Министарству пољопривреде, шумар
ства и пољопривреде. На граничним
прелазима са поменутим земљама,
појачане су контроле, а ресорно мини
старство донело је наредбу о одстре
лу дивљих свиња. У овом делу Срема
има око 20.000 свиња, не рачунајући
број оних на фармама у старопазо
вачкој општини. Сем гајења, Сремци
предњаче и у конзумирању свињског
меса, мада вирус афричке куге свиња
не представља опасност за људе и
друге животиње.
Најугроженије подручје, када се
говори о афричкој куги свиња, свака
ко је Војводина, у којој се и највише
гаје свиње, показују последњи пода
ци Републичког фонда за статисти
ку. Процењује се да у покрајини има
преко 1,2 милиона свиња, што је за
четири посто мање него лане. Управа
за ветерину при Министарство пољо
привреде, шумарства и водопривреде
објавила је наредбу о предуз имању
мера за спречавање уношења, поја

За ученике три средње школе у Ста
рој Пазови, припадници 204. Ваздухо
пловне бригаде из Батајнице, 1. марта
су одржали презентацију Војне акаде
мије и Војно-медицинског факултета.
Конкурс је отворен до 31. марта. Од
студијских програма на Војној акаде
мији се нуди менаџмент у одбрани,
војноелектронско инжењерство, вој
но ваздухопловство, противваздушна
одбрана и логистика одбране. Канди
дати полажу пријемни испит из мате
матике, пролазе кроз проверу физич
ких способности, психолошку процену
и здравствене прегледе.
По завршетку школовања, кадети
се унапређују у чин потпоручника и
добијају цивилну диплому изабраног
студијског програма. Ученици завр
шних разреда средњих школа у Ста
рој Пазови, били су заинтересовани
да чују презентацију припадника 204.
Ваздухопловне бригаде из Батајнице,
што је била једна у низу активности у
оквиру каријерног вођења. Војна ака
демија баштини традицију Артиље
ријске школе која је основана 1850.
године и нуди дугогодишњу традицију
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и искуство у школовању свих родо
ва и служби, а више информација о
конкурсу може се наћи на сајту Мини
старства одбране Републике Србије.

З. К.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРЕМА

Изборна скупштина

На изборној скупштини Фудбалског
Савеза Срема, која је одржана 28.
фебруара у Кући фудбала, изабрано
је ново руководство Савеза. За првог
човека Савеза изабран је Велибор
Катић, једногласном одлуком за ман
датни период од 2019. до 2023. годи
не. 36 од укупно 40 делегата, који су
присуствовали изборној скупштини,
једногласно су за председника Фуд
балског Савеза Срема у наредне чети
ри године изабрали Велибора Катића.
Такође, изабрано је и ново руковод
ство Савеза. Избори су завршени у
веома кратком року, а поред председ
ника, бирани су и чланови извршног
и надзорног одбора као и чланови
дисциплинске комисије и комисије за
молбе и жалбе.

И. П.

НОВИ БАНОВЦИ

Доградња школе

Преко 250 милиона динара издво
јено је за реконструкцију и доград
њу Основне школе „Никола Тесла” у
Новим Бановцима, а почетак радо
ва планиран је у овој години. Општи
на Стара Пазова расписала је јавну
набавку, како би се одабрао извођач
радова, након чега ће бити познато
када почиње реализација једне од зна
чајнијих инвестиција у овом делу Сре
ма, када се говори о образовању.

С. С.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Наградна игра на Сајму туризма

Н

а недавно завршеном 41. Међу
народном београдском сајму
туризма, Туристичка организа
ција општине Пећинци представила је
своју туристичку понуду, а као додатан
садржај на штанду „Диван је кићени
Срем“, током сва четири дана трајања
сајма, организовала је и наградну игру
за све посетиоце штанда. Како нам је
рекла Љубица Бошковић директорка
ТО Пећинци, више стотина посетилаца
учествовало је у наградној игри, током
које су одговарали на питање „Која је
ваша асоцијација на Срем?“.
– Ове године желели смо да обога
тимо садржај на штанду и да нашим
посетиоцима приуштимо занимљиво
проведено време, са жељом да боље
упознају нашу општину и локалите
те који су у нашој туристичкој понуди.
Апсолутни фаворит међу посетиоцима
били су, очекивано, асоцијације на хра
ну и вино, али оно што је за нас значај
но то је да су се међу појмовима који
су посетиоце асоцирали на Срем, поред
Фрушке горе, издвојили Обедска бара и
Купиново, а једна занимљивост је, да
је врло често асоцијација била и песма
„Кућерак у Срему“. Надам се да ће сви
добитници награда уживати током посе
те нашој општини и да ће, пре свега,
пожелети да се врате – рекла је Бошко
вић.
Током трајања сајма, извлачени
су срећни добитници, а захваљујући
спонзорима ТО Пећинци је обезбеди
ла вредне награде. Награду, Излет у
општини Пећинци са посетом Специјал
ном резервату природе Обедска бара
и Етно-парку у Купинову, као и вожњу
електричним мини бусом и ручак или

Штанд ТО Пећинци

вечеру за две особе у ресторану „Бона
Фидес“ у Купинову, освојила је Љиља
на Балић из Београда. Награду Излет
у општини Пећинци са посетом СРП
Обедска бара, бесплатан улаз на отво
рене базене и ручак у ресторану „Нова
ренесанса“ у Обрежу за две особе, осво
јио је Љубомир Кузмановић из Београ
да. Награду Излет у општини Пећинци
са посетом СРП Обедска бара и Етнопарку у Купинову, као и вожњу елек
тричним мини бусом и ручак или вече
ру за две особе у ресторану „Шанац“ у
Купинову, освојио је Миодраг Карбински
из Београда. Дневну улазницу за две
особе на Базене у Пећинцима и ручак
или вечеру за две особе у ресторану
„Палма“ у Пећинцима, добила је Маја
Дошен из Сремске Митровице.
Туристичка
организација
општи
не Пећинци обезбедила је једну од
награда за наградну игру коју је, на

свом штанду, организовала Туристичка
организације Војводине, а Излет кроз
општину Пећинци, разгледање СРП
Обедска бара и Етно-парка у Купинову,
као и вожњу електричним мини бусом
од Етно-куће „Путник“ до реке Саве и
ручак или вечеру за две особе на спла
ву „Савски мир“ у Купинову, освојио је
Владимир Петровић из Београда.
Директорка ТО Пећинци Љубица
Бошковић захвалила се свим спонзо
рима наградне игре - Сплав ресторан
„Савски мир“ из Купинова, Ресторан
„Бона Фидес“ из Купинова, Ресторан
„Шанац“ из Купинова, Ресторан „Пал
ма“ из Пећинаца, „Базени Пећинци“,
Базен и ресторан „Нова Ренесанса“ из
Обрежа, ЈП „Војводина шуме“ Сремска
Митровица и хотел „Кристал“, а Тури
стичка организација општине Пећин
ци је и сама била један од донатора
наградне игре.

ДЕЧ: МР ЖЕЉКО ТРБОВИЋ У КОМПАНИЈИ DINARA OIL

Сировине са истока
- технологија са запада

П

редседник
општине
Пећин
ци мр Жељко Трбовић посетио
је недавно компанију ДинараРоманија ПДБ (DINARA OIL), која се
бави производњом уља и мазива, и
која успешно послује већ 16 година
у општини Пећинци, у Дечу. Са више
од 50 различитих производа, око 45
стално запослених радника и разви
јеним тржиштем, DINARA OIL израсла
је у компанију изузетно конкурентну на
нашем тржишту, а са првим почецима
и даљим плановима компаније пред
седника је упознао власник Драган
Петковић.
– Фирму смо основали 2002. године,
а годину дана касније, по препоруци

пријатеља, преселили смо се у Деч.
Прво смо купили земљиште на којем
је био један објекат, да бисмо се сва
ке наредне године полако ширили и
улагали у опрему и нове објекте. На
површини од једног хектара, данас
се налази шест објеката: производ
ња, пакерај, главни магацин, помоћни
магацин за амбалажу, један објекат за
сировине и објекат за производњу пла
стичне амбалаже, наравно и управна
зграда. Производимо уља и мазива, а
можемо рећи да смо у нашем произ
воду спојили исток и запад - увозимо
сировине са истока, а технологију са
запада. Такође се бавимо и производ
њом пластичне амбалаже од једне,

мр Жељко Трбовић и Драган Петковић

M NOVINE

6. MART 2019.

19

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ СТИПЕНДИРА 42 СТУДЕНТА

Уручени уговори

мр Жељко Трбовић са стипендистима

П

редседник општине Пећинци мр
Жељко Трбовић уручио је 25.
фебруара уговоре о стипендира
њу студентима из пећиначке општине,
који су то право остварили на осно
ву расписаног конкурса за школску
2018/2019. годину.
Обраћајући се студентима, председ
ник Трбовић их је позвао да се по завр
шетку школовања врате у општину
Пећинци где, како је рекао, захваљу
јући бројним компанијама и предузе
ћима, имају добре услове да пронађу
запослење и да заснују породицу.
– Ваш посао је да учите, а посао
ваших родитеља и Општине Пећинци
је да вам обезбеде што боље услове
за то. Ове школске године пећиначка
локална самоуправа стипендира 27

студената, који су то право остварили
по основу просека оцена и 15 студена
та слабијег материјалног стања. Тру
димо се да младе ишколујемо и да их
задржимо овде, јер они су будућност
наше општине. Надам се да ћете се по
завршетку школовања вратити у нашу
општину и ту пронаћи посао и заснова
ти породицу, а неко од вас ће једнога
дана и водити ову општину – рекао је
Трбовић.
Студенти су били једногласни у
оцени да им подршка коју добијају од
локалне самоуправе много значи.
– Средства која додељује општина
су од изузетног значаја, не само као
финансијска подршка, већ још више
као подстрек за неко даље залагање у
будућим временима – каже Владимир

Петковић из Суботишта, студент треће
године Економског факултета у Субо
тици.
– Ова стипендија, коју сам добијала
и претходних година ми је и подстицај
и подршка као додатни извор прихо
да, јер ми обавезе још увек не дозво
љавају да се запослим – рекла нам је
Кристина Миливојевић из Ашање, која
студира језик, књижевност и културу
на мастер студијама на Филолошком
факултету.
– Први пут сам корисник општинске
стипендије и драго ми је због тога, а
већи део новца који добијем ће отићи
на куповину улазница за „Коларац“ –
изјавила је студенткиња друге године
Музичке академије на смеру диригова
ње, Бојана Радивојевић из Брестача.

пет и 10 литара, у које пакујемо наше
производе, тако да смо на неки начин
заокружили циклус наших готових про
извода. На самом почетку радили смо
само локално тржиште, да би се пола
ко ширили на целу Србију, а данас
радимо тржиште целе бивше Југосла
вије и Албанију – изјавио је Петковић,
и додао да је свакако у плану проши
рење производње, али да то зависи од
цене нафтних деривата на светском
тржишту.
Драган Петковић се током разгово
ра осврнуо и на посету председника
Трбовића, истичући значај сталних
контаката привредника и Општине.
– Лепо је знати да имамо подршку
од пећиначке локалне самоуправе, да
неко на тебе мисли и да му је стало да
привреда и локална заједница добро
функционишу. Наравно, ништа мање
нисмо ни очекивали, јер од тренутка
када смо дошли у општину Пећинци,
ми смо се осећали као домаћи, што
је на неки начин и предност мале сре
дине. Сви се знају и послови се брзо

завршавају. С обзиром на то да се осе
ћамо као домаћи, нама није страно
ни да помогнемо локалној заједници,
тако да смо пре пар година помогли да
се реновира основна школа у Дечу –
рекао нам је Петковић.
Након посете компанији DINARA
OIL, председник Трбовић је рекао да,
поред тога што су успешна компанија
која послује у нашој општини, такође и
пример друштвено-одговорне фирме,
за шта је 2017. године добила општин
ско признање за друштвену одговор
ност.
– Изузетно ми је драго да се јед
на оваква фирма осећа као код куће
у нашој општини, да успешно расте
и развија се са јасним плановима за
будућност, и да самим тим на своје
окружење гледа као на свој дом. Тако
ђе, све је више компанија из наше
општине, које схватају значај улагања
у локалну заједницу, што доста гово
ри како о самим компанијама, тако и о
односу привреде и локалне самоупра
ве – истакао је Трбовић.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
НА 41. МЕЂУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧКОМ САЈМУ

С поносом истичемо
да смо Царски град

Н

а 41. Међународном сајму тури
зма, одржаном од 21. до 24.
фебруар
 а на Београдском сајму,
Туристичке организације из Срема су
наступиле на заједничком простору,
под називом „Диван је кићени Срем“,
као и претходним неколико годиин
 а.
Какo се иначе у свету групишу дести
нације ради боље промоције и ради
веће посећености тако и Срем већ
годинама настоји да понуди неколико
програма, јер туристи све мање вре
мена имају да се задрже на појединач
ним дестинацијама. Привлаче их пону
де које су вишедневне и обухватају
неколико градова односно општина и
то све на неком путу ка главном граду
или ка одређеној дестинацији.
– Ми смо управо у складу са тим
туристичким трендовима и ове годи
не представили све градове Срема,
с тим што су Беочин и Сремски Кар
ловци део наше сремачке понуде. Та
наша разноликост и исвесност потен
цијала је присутна, значи не постоје
тенденције да једни другима наме
ћемо сопсвене квалитете него смо се
ускладили, с тим што Сремска Митр
овица увек истиче да је то админи
стративни и културни центар Срема и
имамо привилегију и право да истиче
мо да смо Царски град, да је град са
једном дугом историјом, традицијом и
неко ко може да парира на европском
тржишту. Године 2017. смо освојили

Штанд на Сајму

Светлана Сабо

титутлу Изузетне Европске дестинаци
је у години културног туризма. Самим
тим акценат је и ове године био на
дестинацији Сремска Митровица, као
и на осталих десет дестинација које су
освојиле у претходне три године ову
титулу. Те туристичке организације
Србије и Европска комисија су запра
во направиле једну лепу акцију и пону
диле свим посетиоцима да у пасош

који је назван пасош ЕДЕН десинација
или изузетних европских дестинација
прикупи осам печата градова који су
носиоц
 и ове престижне титуле, рекла
је Светлана Сабо, директор Туристич
ке организације Сремска Митров
 ица.
На изузетно посећеном штанду
представници Сремске Митров
 ице су
искористили прилику да у директном
сусрету са посетиоц
 има пруже инфор
мације о Сремској Митровици, понуде
материјал, брошуре.
– Потрудили смо се да будемо
атрактивни и занимљиви те смо и
сами осмислили неке акције. Имали
смо холограм Констанција II, то је нова
виртуелна димензија којом ми на инте
ресантан и модеран начин покушава
мо да популаришемо и промовишемо
путем медија и друштвених мрежа
оно чиме се хвалимо, а то је то наше
историјско наслеђе или археолошки
локалитети. Сви они кoји су дошли на
наш штанд у суботу могли су да доби
ју печат те европске дестинације у свој
пасош али исто тако и да се фотогра
фишу поред холограма Констанци
је II, и све те фотографије налазе се
на нашој фејсбук странци Туристичка
организација Града и Фестивала цар
ски Сирмиум - град легенди, рекла
је Светлана која истиче да је наступ
карактерисало сведено и елегантно
дизајнерско решење.

Т. Сивчев
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ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА СИМЕОНА ПИШЧЕВИЋА

Драгоцен рукопис

Славица Варничић, Бора Бабић, Ђорђе Ђурић, Бранко Бешлин, Мирослав Павловић

И

ако првобитно планирана за 17. децем
бар 2018.године, промоција књиге „Исто
рија српског народа“ одржана је у сали
Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ у
Шиду, 1. марта 2019. године. Да прецизирамо,
реч је о рукопису Симеона Пишчевића (пуни
назив „Књига о нацији српској, о владаоцима,
царевима, краљевима, кнежевима и деспо
тима, као и о свим догађајима у народу срп
ском“), а издавачи су шидска Библиотека и
Издавачка кућа „Академска књига“ из Новог
Сада.
Уз напомену да Библиотека ове године сла
ви 170 година постојања, пригодан поздрав
присутнима упутила је Славица Варничић,
директорка Народне библиотеке, а о књизи су
говорили професор др Ђорђе Ђурић, уредник
и приређивач, професор др Бранко Бешлин
и др Мирослав Павловић. У име „Академске
књиге“ говорила је Бора Бабић. Ако се подсе

тимо да су Пишчевићеви „Мемоари“ били око
сница за „Сеобе“ Милоша Црњанског, онда је
сувишно говорити о значају овог, по први пут
штампаног Пишчевићевог рукописа.
Књига „Историја српског народа“ Симео
на Пишчевића, настала је последњих година
XVIII века у императорској Русији, међутим, до
данас није била објављена. Овај драгоцени
рукопис био је чуван у породици, док га ауто
ров праунук није предао Нилу Александровичу
Попову, руском слависти, историчару и архео
графу.
Данас се рукопис чува у Архиву САНУ у Бео
граду. Пишчевићева „Историја српског народа“
обухвата период од старог века, сеобе наро
да, па до половине XVIII века. Ова књига није
значајна само као историјско дело, већ и као
извор о времену у коме је настала, о методу и
критици извора, коју су примењивали историо
писци XVIII века. 
Д. Попов

Пријатељство дуже од једног века

Купинке у Боботи

Ч

ланице Удружења жена „Мајка Ангелина”
из Купинова, боравиле су 23. фебруара
у Хрватској, у Боботи, где су их угостили
чланови Заједнице подружнице умировљеника
општине Трпиња. Током једнодневног боравка
у Боботи, Купинке су се упознале са историјом
и традицијом овог краја, а како нам је рекла
Весна Раданов председница купинског удру
жења, циљ посете је био успостављање понов
не сарадње између Купинова и Боботе.
– Изузетно нам је драго да смо биле у при
лици да представимо лепоте наше општине и
Купинова мештанима Боботе, као и да обно
вимо сарадњу између наша два места, која је
започета почетком прошлог века, 1914. године,
са једним циљем, а то је очување и неговање
старих заната, традиционалне кухиње, прихва
тање и упознавање културе других народа и
верских заједница. Ова традицион
 ална и еду
кативна сарадња између Боботе и Купинова,
била је у прекиду задњих двадесетак година, и
веома ми је драго да се наставља. Позване смо
да гостујемо 18. маја у Боботи, када се одржа
ва њихова сеоска слава, а чланови Заједнице
подружнице умировљеника општине Трпиња,

Детаљ из посете

гостоваће код нас 8. јуна на „Кифлицијади у
Купинову” – рекла нам је Раданов, и додала, да
су током посете Боботи обишле цркву Светог
Георгија, као и спомен-плочу посвећену Купин
цима, који су боравили интернирани у Боботи
од 1914. до 1916. године и мештанима Боботе,
који су их прихватили.
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ка Кукић рођ. 1929, Љубо
мир Бошњаковић рођ. 1935,
Душанк а Лињачки рођ.
1929, Никола Вучичевић
рођ. 1942, Србобран Стој
чић рођ. 1939, Милутин
Бисерчић рођ. 1933, Љуби
ца Старчевић рођ. 1951,
Мара Аџић рођ. 1923, Буди
мирка Јовановић рођ. 1952,
Божо Илић рођ. 1941, Ратко
Николић рођ. 1955, Јован
Клевернић рођ. 1952, Бра
нислава Ћурчић рођ. 1941,
Катица Јурик рођ. 1923,
Марко Воларић рођ. 1951,
Даница Козлина рођ. 1930,
Сара Милетић рођ. 1942,
Слободан Кораћ рођ. 1945,
Сретко Ђаковић рођ. 1933,
Стана Бањац рођ. 1935,
Цветин Жилић рођ. 1956,
Душан Шкорић рођ. 1941,
Биљана Панић рођ. 1965,
Нада Пањак рођ. 1937.

RUMA
УМРЛИ: Сава Башић, рођ.
1939. год, Љиљана Јовано
вић, рођ. 1966. год, Зора
Грковић, рођ. 1948. год,
Милева Тришић, рођ. 1940.
год, Зоран Драговић, рођ.
1962. год.
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ОПШТА БОЛНИЦА: УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ

Превенција сексуалног насиља

М

итровачка болница била је
један од седам војвођанских
Центара за жртве сексуалног
насиља, у склопу пројекта „Заустави –
заштити – помози“, чији је носилац био
Покрајински секретаријат за здрав
ство, уз партнерство Центра за подр
шку женама, а финансиран од стране
повереничког фонда УН, са циљем
заустављања насиља над женама и
оснаживања жена да насиље пријаве.
По речима координатора митро
вачке болнице у овом пројекту, прим.
др Предрага Рогулића, пилотирање
Центра за жртве сексуалног насиља
(које је трајало око годину и по дана)
испунило је и оправдало очекивања и
значајно унапредило, како свест, тако
и процедуре превенције и санкциони
сања сексуалног насиља.
– Пројекат се недвосмислено пока
зао као добра пракса, кроз посебан
принцип рада и пружања услуга, а на
највишем могућем нивоу постигнута је
адекватна мултисекторска сарадња и
бољи проток информација свих који у
том процесу учествују: полиција, тужи
лаштво, Центар за социјални рад,
ресорне структуре локалне самоупра
ве, психолози, лекари специјалисти. У
многоме је скраћено време неопходно
за дијагностику и прикупљање доказа,
а жртва је имала потпуну дискрецију,
која је у оваквим осетљивим ситуаци

јама, често и најбитнија. У Центру за
жртве сексуалног насиља при Општој
болници Сремска Митровица, током
трајања пројекта, евидентирано је 10
случајева сексуалног насиља, а алар
мантан је податак да су чак седам
случајева, жртве малолетна лица. У
болници је пружено 20 различитих
медицинских услуга, а свим жртва
ма обезбеђена је услуга психолошке
подршке и саветовања – речи су др
Рогулића.
Доктор Рогулић напомиње да је за

прим. др Предраг Рогулић

успешну реализацију пројекта свакако
важна и добра опремљеност. Покра
јински секретаријат за здравство обез
бедио је гинеколошки сто, рефлек
тор, лампу, припадајући мобилијар,
као и напредне rape-kitove (пакете за
узорковање), а болница посебну про
сторију у одељењу гинекологије за
пријем жртве, како би дискретност
била загарантована, а услуге центра
биле доступне 24 сата, седам дана у
недељи, укључујући и психосоцијалну
подршку.
Важно је напоменути да ће овакав
вид рада са женама-жртвама сексу
алног насиља бити настављен, јер је
захваљујући болничкој радној групи,
састављеној од стручних лица (едуко
ваних лекара и медицинских сестара),
сачињен сет процедура и протокола
за поступање у ситуацијама пријаве
сексуалног насиља.
Радна група Центра за жртве сексу
алног насиља при митровачкој Бол
ници, имала је сталну сарадњу, отво
реност и разумевање руководства
Болнице, посебно директора, др Жив
ка Врцеља и главне сестре Верице
Воларевић, што је резултирало успеху
у реализацији пројекта, како је и оце
нио носилац пројекта - Покрајински
секретаријат за здравство и партнер
ских организација.

Б. С.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Дан ретких болести

З

авод за јавно здравље Сремска
Митровица у оквиру својих редов
них активности и у склопу Кален
дара јавног здравља, обележава Међу
народни дан ретких болести. На иници
јативу Европске асоцијације удружења
оболелих од ретких болести, дванаесту
годину за редом, последњег дана фебру
ара, обележава се Међународни дан
ретких болести, под слоганом „Покажи
своје ретко - покажи да је важно“.
Ретке болести су хетерогена група
обољења чија је заједничка карактери
стика ниска учесталост. Према препору
кама Европске комисије, ретка болест
се дефинише као болест која се јавља
код мање од пет особа на 10.000 станов
ника. Процењује се да у свету има од
6.000 до 8.000 различитих ретких боле
сти. У Европској унији 6–8 одсто попула
ције има ретку болест. По тој процени, у
Србији око 450.000 особа живи са неком
ретком болешћу. Ове болести су често
животно угрожавајуће, хроничне, про
гресивне и значајно нарушавају квали
тет живота оболелих и њихових породи
ца.
Циљ кампање је да се шира јавност
упозна са проблемима са којима се сре

др Бранка Малбашић

ћу оболели од ретких болести и њихове
породице. Укључивање шире друштве
не заједнице може помоћи да ова вели
ка група пацијената изађе из изолације.
Обележавање дана ретких болести део
је глобалног позива доносиоц
 има одлу
ка, здравственим радницима, фармаце
утским компанијама, истраживачима, да

ефик асније координишу све аспекте
бриге за особе које живе са ретком
болешћу. Неопходно је да се оболели од
ретких болести препознају као приори
тет политике јавног здравља на нацио
налном и међународном нивоу. На тај
начин могућ је већи број истраживања о
ретким болестима и развој лекова сиро
чића (оrphan drugs).
Тема овогодишњег Међународног
дана ретких болести је превазилажење
недостатак а у координацији између
система здравствене и социјалне зашти
те ради достизања квалитетнијег мулти
дисциплинарног приступа, како би се
пацијенти и њихове породице лакше
носили са изазовима које ове дијагнозе
носе. Потребно је бригу о особама са
ретким болестима превести из искључи
во медицинског домена и обезбедити им
подршку у систему социјалне заштите
на локалном и националном нивоу.
Често се оболели срећу са стигматиза
цијом, изолацијом и дискриминацијом.
Квалитет живота особа са ретким боле
стима и њихових породица не зависи
само од тежине болести и доступности
лечења, већ и од адекватне психосоци
јалне и шире друштвене подршке.
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СТЕЈАНОВЦИ: Трибина о сто

чарству

Удруживање
једино решење

О

актуелној ситуацији у
сточарству, разгова
рало се на трибини у
Стејановцима, која је одр
жана 1. марта у организаци
ји Асоцијације сточара Сре
ма и Мачве.
Ово удружење је осно
вано 17. фебруара 2016.
године и по речима Зорана
Ерића, председника Асоци
јације, почело се са око 300
чланова, али је уследило
осипање, па их је сада педе
сетак.
– Сада желимо да поново
афирмишемо рад Асоција
ције, па је и ова трибина у
тој функцији. Срем и Мачва
су центри породичног гаје
ња свиња, а увек је боље
када се удружено наступа,
да будемо конкурентнији,
али и интересантнији кла
ничарима – рекао је Зоран
Ерић.
Гости трибине су били и

Зоран Ерић

сточари из Баната и Бачке,
који се баве свињарством и
који су заинтересовани за
учлањење и удруживање
активности са Асоцијацијом
сточара Срема и Мачве.
Организацију ове трибине
у Стејановцима је новчано
помогла и румска општина,
која је за ту намену издвоји
ла 50.000 динара.
С. Џ.
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РУМА: СЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА

Реч привреде

Н

а седници Привредног
савета, која је одржа
на 1. марта, анализи
рана је тренутна привредна
ситуац
 ија у румској општи
ни.
– Ове седнице су добра
прилика да комуницирамо
са нашим привредници
ма, да саслушамо њихове
потребе, евентуалне про
блеме и до сада смо увек
проналазили начин да им
помогнемо у складу са реал
ним могућностима – истакла
је Јасмина Стојанац Зорић,
саветница у Одељењу за
локални економски развој.
На седници је пред
стављен и план капитал
них инвестиција у румској
општини, који је усвојен за
наредни петогодишњи пери
од.
– Акценат смо ставили на
приор
 итетне пројекте у том
периоду. У укупној структу
ри пројеката који су ушли у
план капиталних инвестици
ја, а има их 134, издвојили
смо десет приоритетних. Ту
се налази изградња зграде
Општинске управе која је

Јасмина Стојанац Зорић

веома важна, јер је то начин
да се обједини рад свих
служби на једном месту.
Велику пажњу смо посвети
ли и изградњи саобраћајне
инфраструктуре,
водово
да, канализације, заштити
животне средине, као и про
јектима који су битни нашим
грађанима, јер побољшава
ју њихов квалитет живота.
То се односи на изградњу
неких улица, пречистача,
санацију наше градске депо
није, али и бушење нових
бунара – истакла је Јасмина
Стојанац Зорић.
С. Џ.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Виолински концерт

К

онцерт
ученика
виолине
музич
ких школа из Вој
водине, одржан је 25.
фебруар
 а у румском
Културном
центру
„Брана Црнчевић“, а
домаћин је била ОМШ
„Теодор Тоша Андреје
вић“. Наступили су уче
ници из осам музичких
школа из Новог Сада,
Шида, Куле, Врба
са, Новог Кнежевца,
Кикинде и Руме.
Милица Огњановић,
професорка виолине у
Концерт младих виолиниста
румској музичкој шко
ли, подсећа да у Војво
дини има 15 музичких шко ученика, који су узраста од
првог разреда основне шко
ла.
– Ови концерти се одржа ле до трећег средње школе
вају једном месечно, увек – каже Милица.
Углавном је реч о учени
у различитим местима. На
овај начин, кроз наступе, цима гудачке секције, који
деци омогућавамо да се се тренутно припремају за
изборе са тремом, јер има нека такмичења, па им ова
ју више наступа - тако се кви наступи представљају
навикавају да свирају пред додатне вежбе и контакт са
С. Џ.
публиком. Данас наступа 15 публиком.
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ГОДИШЊИЦАРАДИЈА„М“

Рођенданрадијакојегвишенама

ДеоекипеРадија„М“

У

петак, 22. фебруара, 40ак радни
ка некадашњег Радија „М“ обеле
жили су 30 година од оснивања
првог електронског медија у Сремској
Митровици. То предузеће више не
постоји. Многи, од тада запослених,
данас се баве сасвим другим посло
вима, али има и оних, који су на неки
начин остали у овом послу, и у томе
су веома успешни. Била је то прилика
за дружење и подсећање на, многима,
прво радно место.
Пре три деценије Сремска Митрови

ца је добила свој први радио и по томе
је управо Радио „М“ постао део исто
рије нашег града, али не само по томе.
Као млади, талентовани људи, пуни
ентузијазма, радили су вредно и вре
меном направили једну од најслушани
јих радиостаница на овим просторима.
Први су увели дигитализацију у систем
рада, освајали бројна признања и
награде, нарочито у сфери маркетинга.
Били су препознатљиви по рекламама
и програму, који је брзо освојио пажњу
и срца слушалаца. Добитници су и

КУЛТУРНИЦЕНТАР„БРАНАЦРНЧЕВИЋ“

Новембарске награде 1992. године. У
време највећег успона радија, дирек
тор је био Иван Ракић, а главни и одго
ворни уредник Горан Матић.
На дружењу које је овим поводом
организовано, бивше колеге су се сети
ле времена које им је донело доста
рада, упорности, учења, сазревања,
али и радости и задовољства. У пријат
ној и веселој атмосфери, већина при
сутних је ово доживела као један дан
проведен на старом послу.
Љ.Ј.

Румскауметничкафотографија
У Галерији румског Културног центра
„Брана Црнчевић“ отворена је 28. фебруа
ра, шеста по реду изложба Румска уметнич
ка фотографија. Иницијатива је потекла из
Културног центра 2013. године, са циљем
промовисање рада најталентованијих ауто
ра из румске општине, било да се они фото
графијом баве професионално или аматер
ски.
Као и ранијих година сами аутори нису
били условљени темама, мотивима и техни
кама рада. Од приспелих радова, изложене
су 43 фотографије петнаесторо аутора.
Отварајући изложбу Румске уметничке
фотографије, академска вајарка Љиљана
Војводић је истакла како се још једном пока
зало да слика говори хиљаду речи, као и да
је приметно да се, из године у годину, поја
вљују све квалитетнији радови.
С.Џ.

Отварање6.РУФ-а
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ИНЂИЈА:ТАМАРАПРОДАНОВИЋИЊЕНИМЕДЕЊАЦИ

И

ме Тамаре Продано
вић из Инђије, нада
леко је познато због
медењака, чији су изглед и
укус препознатљиви у свим
деловима наше земље. Пре
шла је кратак пут, од хобија
до веома траженог посла,
те су ови слаткиши постали
незаобилазан део скоро сва
ког дечијег рођендана. Не
постоји слађи посао, каже
ова графичарка, уметница
и мајка близанаца, јер њен
радни простор свакодневно
мирише на цимет и анис.
Тамара у кухињи више од
седам година ствара кола
чиће, на којима јестивим
бојама осликава све што
муштерије пожеле. На првом
месту, како каже, брине о
квалитету, јер жели да меде
њаке које једу њени близан
ци, заволе и други малиша
ни. И то јој је заиста пошло
за руком. Медењаке је иско
ристила за своје ново умет
ничко дело, торте које се

Посаокојимирише
нациметианис

праве од ове посластице.
– С обзиром на то, да већ
годинама уназад правим
медењаке, дошла сам на
идеју да одем корак даље, па
да од њих почнем да правим
и торте. Торте од медења
ка су дуготрајније и не могу
да се покваре. Медењаци у
одређеним условима могу да
стоје и дужи временски пери
од, па се ове торте можда
више исплате него класичне.
Могу вам рећи да их малиша
ни обожавају! –каже Тамара.
Осим савршено осликаних
детаља, Тамари је изузетно
битно да муштерије уживају
у укусу медењака.
– Све почиње са раскла
гијавањем теста, које мора
да одстоји дватри дана и
да се растањи до одређе
не дебљине. Пеку се око
пет минута на 200 степени.
Састојци су: брашно, марга
рин, јаја, мед, шећер у пра
ху и зачини које сама мељем
на машиници (анис, цимет и
каранфилић) – објашњава
Тамара поступак припреме
медењака и додаје да је онај,
креативнији део посла, много
тежи.
– Сваки медењак украша
вам ручно, а ако на њега иду

две глазуре, за један колач
потребно ми је и до два сата.
Муштерије бирају облик и
боју, па их рецимо за свад
бе, усклађују са декораци
јом сале и то најчешће срца
са иницијалима младенаца.
Што се дечијих рођендана
тиче, најтраженији су Дизни
јеви јунаци. Тамарини меде
њаци су настали у жељи да
направим мојим клинцима

Тамаринимедењаци

за Божић, такозвани џинџер
бред. Нисам желела да буду
толико зачињени као у ино
странству, већ сам време
ном додавала и одузимала
састојке, како бих дошла до
садашње верзије – каже нам
ова вешта 34годишња дома
ћица из Инђије.
О квалитету Тамариних
медењака најбоље говори
податак да месечно из њене

пећнице и уметничке ради
онице, изађе више од 600
медењака, који су до сада
отпутовали код љубитеља
слаткиша у нашој земљи,
али и у Америку, Аустрију,
Белгију и Русију.
– Када синове одведем
у вртић, тада почиње мој
посао око медењака. Лежем
око два ноћу, јер кад успа
вам децу, треба да припре
мим модле и тесто за следе
ћи дан. Често и по цео дан
посветим шарању колача –
каже Тамара.
Иако је права уметница у
овом послухобију, Тамара
нам је истакла како људи не
препознају њен труд, па тра
же да им спусти цену, јер им
се медењаци чине скупим.
На сву срећу, више је креати
ваца који препознају магију,
коју она преноси на ове слат
кише.
– Свака жена треба да има
хоби и да му се посвети, уко
лико јој то време и обавезе
дозвољавају. Ја сам љубав
према уметности пренела на
медењаке и у сваки је уткан
део те љубави. Ако воли
те оно што радите, успех је
неизоставан – каже за крај
наша саговорница.
М.Ђ.
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ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗНИЦИ ПОГОЂЕНИ НОВИМ ЗАКОНОМ

Траже се дипломе и нова возила

Професионални возач са пет година искуства вероватно неће желети да остане у
Србији и вози такси, док је комби превоз сврстан у категорију заједно са лимузинама
олдтајмерима и луксузним возилима

И

зменама и допунама
Закона о превозу пут
ника, које су ступиле
на снагу 8. новембра про
шле године, погoђени су
јавни превозници који свој
посао обављају путничким
возилом до девет седи
шта, а у ову категорију спа
да такси и комби превоз. У
делатности такси превоза
оне се највише односе на
услове које морају да испу
њавају возачи такси вози
ла, док се у случају комби
превоза тичу возача, али и
возила. И једни и други твр
де да не могу се прилагоде
новим одредбама.
Док су до сада услови
за такси возаче били посе
довање возачке дозволе
Б категорије најмање три
године и важеће лекарско
уверење, новим одредбама
је прописано звање воза
ча моторног возила: возач
аутомобила трећег степе
на стручне спреме, звање
возача аутобуса или возач

специјалиста петог степе
на стручне спреме, као и
још један услов, а то је рад
но искуство на пословима
возача моторног возила од
најмање пет година. Што
се самог такси возила тиче,
одредбе су остале исте.
Саобраћајни инспектор
Града Сремска Митрови

Димитрије Влајић

ца, Димитрије Влајић, каже
да се ове измене и допуне
закона не односе на реги
строване такси превознике,
већ на будуће регострова
не, иако је закон контрадик
торан у појединим тачкама,
где стоји да је рок за ускла
ђивање са новим одредба
ма годину, односно две.

Дејан Марковић

– Не знам ко је сачи
њавао радну групу, али
мислим да ови услови
постоје у њиховим одлука
ма уназад већ седам, осам
година. Како ће се то одра
зити на мање средине, на
локалне самоуправе, то не
знам. Од новембра месеца
нисмо регистровали ни јед

Јакоб Клавжар

M NOVINE

6. MART 2019.

ног превозника. Чињеница
је да је то услов прописан
законом и да би сваки буду
ћи превозник требало да га
испуњава, али, поставља
се питање, како, на при
мер, да човек који је радио
у Митротрансу и положио
државни испит, како се то
тад звало, да докаже да је
пет година био возач, кад
та фирма више не постоји
и нема ко да му изда увере
ње. Гледано на саму делат
ност, јесу ригорозни усло
ви по питању тога што је
потребно пет година иску
ства да би неко могао да
таксира, каже Влајић.
Међу
таксистима
су
мишљења подељена. Из
фирме Такси Сирмиум,
пословођа Јакоб Клавжар
каже да у новом закону
не види сврху, јер млади
са тим занимањем одлазе
зато што се „овде не виде“
и углавном људи који нема
ју где друго да се запосле
обављају посао таксисте.
Са друге стране, госпо
дин који је желео да оста
не анониман, а у послу је
више година и има дипло
му професион
 алног воза
ча, подржава ове одредбе
и тврди да је посао такси
сте на неки начин дегради
ран ако може да га обавља
свако ко има положену Б
категорију.
Изменама и допунама
уведена је нова категорија
која се зове лимо-сервис, у
коју је уврштен досадашњи
комби превоз, односно
возила до девет седишта.
За возаче комби возила
прилагођавања су скупа.
Одређена је Д1 категори
ја возачке дозволе, која се

„Илегалаца“ мање него раније
Опсежна акција Град
ске управе за саобраћај,
комуналне и инспекцијске
послове заједно са оде
љењем за инспекцијски
надзор у саобраћају Покра
јинског секретаријата за
енергетику,
грађевинар
ство и саобраћај спрове
дена пре годину дана са
циљем решавања пробле
ма нелегалних таксиста на
територији Града Сремска
Митровица резултирала је
смањењем броја дивљих
таксиста.
– Позвали смо све так
систе, објаснили им о чему
се ради и дали им рок од
месец дана да се легализу
ју. После тога смо спровели
неколико контрола, заједно
са Покрајинском инспек
цијом. Било је кажњава
ња, одузимања таблица.
Тиме смо остварили неки
помак, али проблем иле

галних таксиста је и даље
присутан, на нивоу целе
државе, не само код нас,
каже Мирослав Јовановић,
начелник Градске управе
за саобраћај.
Он апелује на грађане да
што мање користе услуге
нелегалних такси прево

тренутно једино полаже
у Бечеју, док ће возила,
не старија од пет година,
морати да имају уграђен
дигитални тахограф, уз рок
од три месеца за испуње
ње тих услова.
Дејан Марковић, вла
сник фирме „Дејан превоз“
која ради од 2005. године,
поседује мини бусеве, као
и једно возило до девет
седишта које користи у
приватне сврхе, али због
закона не може да га уве
де у фирму. По његовом
мишљењу, нове одредбе
могу угрозити путнике, као
и превознике. Код путни
ка ће и даље да постоји

потреба за комби превозом
кад су у питању органи
зоване туре мањих група,
излети, породични одмори,
одласци спортских клубова
на такмичења и слично.
– То је све због дивљих
превозника, али код нас се
не санкцион
 ишу пробле
ми, него се мењају зако
ни. Многи су купили комби
возила да би обезбедили
егзистенцију, али неки су
то злоуп
 отребили, па су
угрозили аутобусе узима
јући путнике и возећи их
са адресе на адресу. Про
блем је у томе што група од
осморо људи неће хтети да
плати превозно средство

Мирослав Јовановић

Таксисти на граници рентабилитета
Јакоб Клавжар је у овом
послу једанаест година.
Фирма у којој је пословођа
поседује пет возила. Он
каже да такси превозници
раде на граници рентабили
тета. Ово није једина струка
за коју, они који се њоме
баве, имају утисак да држа
ва силним наметима као да
жели да је угуши.
– Ми немамо никакве
попусте, ни на гориво, ни на
регистрацију, ни на увоз
возила. Уз пријаву радника
имамо два пута годишње
технички преглед, осигура
ње путника. Морамо имати
и квалитетне гуме и квали
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тетно гориво, али државу то
не интересује, они узму сво
је. Зашто нам бар не дају
неке попусте на гориво, ако
ништа друго? Цене горива и
регистрације расту, а цена
вожње се није повећала већ
две године, каже Јакоб.
Саобраћајни инспектор
Димитрије Влајић каже да
јесте реално и оптимално
обезбедити народу услугу
да у свако доба дана и ноћи
има испуњене захтеве за
превозом, али да свак а
услуга треба да има своју
цену.
Док таксисти сматрају да
је увођење фискализације у

пракси тешко за реализова
ње због диманике посла,
Влајић коментарише да би
иста користила самим так
систима, али да би то зави
сило и од локалне политике
и цена које пропишу за ста
рт као и пређени киломе
тар.
– На десет вожњи које
коштају по 150 динара,
независно од броја киломе
тара, наплати се 1500 дина
ра, а сигурно пола тог изно
са потроши на гориво. Тре
бало би наћи неку економ
ску цену тих пређених кило
метара, стварних трошкова
и расхода, каже Влајић.

зника, зато што им у том
случају нико не може гаран
товати ни за особу за вола
ном, као ни за само возило,
јер само код регистрованог
такси превозника постоји
осигурање путника.
– Свако такси возило,
поред кровне ознаке, мора
да
има
регистрациону
ознаку која се завршава
словима ТX. Исто важи и за
таксисте који превозе пут
нике на релацији Митрови
ца - Лаћарак, а себе нази
вају линијским таксијем.
Законски појам линијски
такси ми немамо у систе
му јавног превоза. Да би се
тако називао, морао би да
се региструје од тачке А до
тачке Б. Ако јесу регистро
вани и ако раде по зако
ну, нико их не спречава да
превозе путнике у било ком
термину, као и да раде на
позив, каже Јовановић.
до двадесет седишта, ако
им не треба. Нема разлога
да се неком укида превоз
од врата до врата ако има
регистровану фирму, каже
Марковић.
По његовом мишљењу,
беспотребна је категори
ја Д1 за возило до девет
седишта, јер свуда у свету
возило до три и по тоне,
односно до девет седишта
вози се са Б категоријом,
као и да је старост возила
до пет година ригорозан
критеријум.
– Може да се нађе флек
сибилније решење, јер
потребно је дати мало
луфта. Пуно људи се сла
же да то буде рецимо Ц
категорија и да се старо
сна граница возила мало
коригује. Стварно је про
блем да то буду возила у
вредности 20.000, 30.000
евра. Ако купите возило
старо пет година, опет сте
следеће године у пробле
му, дакле, или ћете стално
бити у лизингу, или плаћати
кешом, ако га имате. Људи
немају ништа против ни да
се технички преглед ради
више од два пута годи
шње, јер су тиме сигурни
да им је возило безбедно
о исправно. Што се тиче
одмора возача, ни увођење
тахографа није проблем,
ако возило није ново, каже
Марковић.
Т. Сивчев
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ГЛУШЦИ: ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО БУДИМИРОВИЋ

Козји сир у храстовој кори
са чубром и плеснима

Хајде нека млади превазиђу све лоше приватизације у
Србији својим идејама за средњу или малу домаћу про
изводњу. Али, нема одскочних станица, нема преко
ноћи резултата. Ја сам 20 година у овоме, мора се има
ти стрпљења и стална жеља за учењем. Имао сам сто
тину прилику да одем из земље, ја сам знао да без сво
јих Глушаца не могу ни 15 дана. У жељи за бољи живо
том, новцем, људи изгубе образ и мир, а то вам је најва
жније. Није новац све, каже Момчило Будимировић

М

омчило
Будимировић
из
мачванског села Глушци око 20
година у свом пољопривред
ном домаћинству производи козји
сир у храстовој кори са плеснима и
чубром, што је и званични назив сира
који прави. Како и сам каже, првобит
но је хтео да му да назив Мачванац,
међутим променио је мишљење на
препоруку своје деце. Овај инжењер
пољопривреде је, који је предавао на
Вишој пољопривредној школи у Шап
цу, након пензионсања решио да се
врати у родно село. Како и сам каже,
производњом сира није почео да се
бави из економслих разлога, већ из
радозналости и неког свог ината.
Струка му није много помогла, већ
жеља да свој производ доведе до
савршенства.
– Кад сам почео ово да радим, ја
нисам знао ни како се сир једе. Јед
ноставно сам желео да докажем да
Балкан, наше поднебље може да

направи и један овакав сир који је
више карактеристика Француске, као
и да се нашом домаћом производњом
покажем Србију у другачијем светлу.
Човек када нешто хоће, може свашта
да научи и да напредује, тиме сам се
водио. Користио сам литературу, звао,
тражио савете, није ми било тешко да
одем и до Института за млекарство и
у Београду и у Новом Саду. Међутим,
нигде нећеш добити практично зна
ње. За то је потребно време да про
ђе. Финесе сам мораш да савладаш,
каже Момчило.
Према речима Момчила Будимиро
вића, било је потребно четири до пет
година како би се процес производње
усавршио. На почетку, када је купио
козе, није ни планирао да се бави
производњом сира. Међутим, како
је време пролазило и количина мле
ка се повећавала дошао је на идеју
да направи један уникатан производ.
Тренутно на својој фарми има око 50

Момчило Будимировић

коза и то француских алпских. Наш
саговорник истиче да, што се тиче
опреме за производњу, има све што је
потребно - хладњачу за млеко, комо
ре за зрење, пастеризацију, подсира
вање и калупљење сира. На својој
фарми држи француске алпске козе
које не преносе никакав мирис хране
на млеко и сматра да је међу најбо
љим врстама коза.
– Ја сам задовољан француским
алпским козама. Не преносе мирис
хране на млеко па самим тим ни на
сир. Међутим, захтевне су за одржа
вање, иако сам ја мислио обрнуто.
Неће попити прљаву воду, неће лећи
у прљавом, неће појести прљаву хра
ну. И по мом искуству, врло су инте
лигентне, радознале, каже Момчило.
Да би се добио килограм овог козјег

M NOVINE

6. MART 2019.

29

ШИД: ПРОМОЦИЈА НОВЕ
КЊИГЕ РАДОВАНА СРЕМЦА

Русински родослов

Козји сир у храстовој кори са чубром

сира потребно је 16 литара мле
ка, а зрење сира траје три до чети
ри месеца. Тај период је потребан
да сир довољно сазри како се не би
пресушио, а у исто време да се ство
ри плесан. Момчило је у сир додао и
чубар (зачинско и лековито биље које
потиче из Бугарске) којим је хтео да
побољша укус и кавлитет.
Овај мачвански деликатес је чиста
ручна мануфактура, а његова велика
предност је, поред укуса и мириса, и
то што у њему нема никаквих адитива,
осим соли. Килограм овог козјег сира
кошта 1800 динара, а може се наба
вити лично у пољопривредном дома
ћинству Будимировић, или дегусти
рати у неким познатим београдским
ресторанима, попут Три шешира,
Франш или Карузо. Овом специјали
тету нису одолели ни странци.
– Долазили су код мене и Французи
и пробали су мој сир, купили су око
30 килограма, значи да им се свидео.
Долазили су и из Амбасаде Русије,
тада смо специјално за њих напра
вили једно посебно паковање. Идејни
творац је био сликар Гале Заблаћан
ски, који није више међу нама, наводи
Момчило.
Такође, Момчило је 2008. године у
сарадњи са једном аустријском фир
мом успео свој прозвод да извезе.
Међутим, како је 2008. година озна
чавала почетак економске кризе,
планови су се изјаловили. Сада је
направио пројекат за фарму и млека
ру у нади да ће проширити са својом
децом посао. – Ћерка живи у Београ
ду, а син у Шапцу. Договор је био да се
они баве тим сервисним стварима, а
ја да направим пројекат. Ето, изгледа
да сам само ја испоштовао свој део
договора, јер се они баш нешто и не
интересују, кроз смех каже Будимир.
Будућност бољег стања у нашој

земљи Будимир управо види у малој,
домаћој производњи и у младима који
би требало да преузму иницијативу.
Такође, наглашава да се сада могу
искористити различита новчана сред
ства, чега није било у време када је
он почињао произвоидњу сира. Иако
има 75 година, он је из радозналости,
не због новца, развио седам - осам
врста сирева. Међутим, за такво про
ширење производње нема услова
тренутно.
– Сада имам развијених још седамосам врста буђавих сирева. Али, за
сада немам услове за масовнију про
изводњу, јер сваки од тих сирева тра
жи посебне услове дозревања. Новац
ми није циљ, већ сам хтео да се дока
жем, најпре самом себи. Човек мора
веоравати у оно што ради, онда све
може. У младима је снага, они имају
и храброст и идеје, треба их испроба
ти. Хајде нека млади превазиђу све
лоше приватизације у Србији својим
идејама за средњу или малу дома
ћу производњу. Али, нема одскочних
станица, нема преко ноћи резултата.
Ја сам 20 година у овоме, мора се
имати стрпљења и стална жеља за
учењем. Имао сам стотину прилика
да одем из земље, ја сам знао да без
својих Глушаца не могу ни 15 дана.
У жељи за бољи животом, новцем,
људи изгубе образ и мир, а то вам
је најважније. Није новац све. Није
преспектива Србије у пољопривреди
само кукуруз и пшеница. Наш тов сто
ке је бесмислен. Хајде да развијамо
оно што имамо: овакав сир, малину
или нашу ракију, то су само примери.
Овако нам ствари не иду на руку, биће
да нас нестане. Звечи Мачва празна
као конзерва, а била је пренасељена,
одатле настају сви проблеми, говори
Будимир.
З. Поповић

„Русинске породице у Шиду”, нова
књига аутора Радована Сремца, пред
стављена је Шиђанима је у четвртак,
28. фебруара у просторијама Култур
но - просветног друштва „Ђура Киш”.
И овога пута Сремац се бави породи
цама у Шиду, а поред српских и сло
вачких, сада се посветио и русинским.
Књига садржи податке о 208 русинских
(гркокатоличких) породица, од њиховог
насељавања до 1920. године.
О својој најновијој књизи Радован
Сремац је причао на промоцији.
– То је једна од фаза мога рада на
публиковању целокупног становништва
Шида. Публиковане су књиге о српским,
словачким, русинским породицама и
остало је још да урадим римокатоличке
породице и Шид ће бити једини град у
земљи, који ће имати комплетно публи
ковано становништво. Ова књига садр
жи податке око 208 русинских породи
ца од 1803. године, када су досељене
прве породице, па све до 1920. године.
Подаци су узимани из матичних књига
рођених, венчаних, умрлих и из пописа
становништва – почео је аутор.

Радован Сремац

– Свако ко жели да испрати свој родо
слов то може да учини. Русини су у Шид
долазили из Руског Крстура и Куцуре.
Неке породице су директно из Украји
не дошле у Шид. Русинска заједница
се делила на два дела. Постојале су
русинске породице, око 33 куће, које су
1803. године насељене плански, доби
ли су куће, били су власници. После те
године, стално су се досељавале нове
породице, које нису имале такав ста
тус и они су се звали „бескућници“. Тај
епитет их је дуго пратио, иако су има
ли куће, а по правима су били другачи
ји у односу на прве досељене русинске
породице. Трећина мушкараца носила
су име Јанко. Од презимена најчешћа
су Торма, Тиркајло, Данчо, Кањух. Јако
мало у то време има мешовитих брако
ва. Римокатолици су вођени у католич
ким матицама током 19. века, јер нису
имали своју цркву – појаснио је Сремац.
Књига је писана на русинском и срп
ском језику, а издавач књиге је Завичај
ни клуб Општине Шид. 
Д. П.
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Концертна постава хора „Сербика“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ХОР СЕРБИКА

Хор као породица
Идеја хора је да
репертоарски буду
аутентични, да се својим
квалитетом истакну, без
агресивног маркетинга
и да постану препознатљив
уметнички бренд
Сремске Митровице
Владимир Опачић

Б

ити предавач, није лак
задатак, а посебно је
тешко бити успешан
наставник. Добар наставник
је онај који својим радом и
примером покрене своје уче
нике, заинтересује их. Обо
страна интеракција и преда
вача и ученик а је веома
важна и без ње нема успеха.
Када наставник види дете
које је кренул о његовим
путем или је успешно у свом
послу, сигурно тада може

сматарати да је добро оба
вио свој посао. Своју богату
и вишенаграђивану каријеру
мр Владимир Опачић, хорски
диригент из Сремске Митро
вице и предавач на Академи
ји уметности у Новом Саду,
сигурно може да допуни
одредницом успешан преда
вач. У периоду од 1999 2015. године је радио као
наставник у Музичкој школи
„Петар Кранчевић“ у Срем
ској Митровици, и тада је

сигурно оставио трага на
генерације којима је преда
вао. Како и сам каже, касније
су његови ученици постали и
његови пријатељи. Након
што је добио посао на Музич
кој академији у Новом Саду,
на наговор својих бивших
ученик а Мирјане Шевчук,
Александра Шварца, Душка
Шпановића и Миљана Лап
чевића, оснива хор „Серби
ка“. Њихова мисија јесте
бављење уметничком музи

ком, а све у циљу оплемењи
вања културне сцене у Срем
ској Митровици.
– С обзиром на то да сам
био прилично млад када сам
предавао у Музичкој школи,
моји тадашњи ученици и ја
смо касније остали у контак
ту и постали пријатељи.
Сигурно су и они негде пре
познали мој рад, којим сам
их заинтересовао. То су сада
углавном моје колеге које су
радиле или раде као музича

M NOVINE

6. MART 2019.

ри или предавачи. Ја сам
водио хор у Музичкој школи,
а то их је и вероватно додат
но мотивисало да крену
путем на којем су сада. Како
и сами кажу, хорско певање
је било један од светлих
момената у средњој школи.
Више година су ми предлага
ли да направимо неки зајед
нички пројек ат. Направили
смо ансамбл и дали му име
„Сербик а“, наводи Влади
мир.
Простор за своје пробе су
нашли у Митровачкој гимна
зији где су им изашли у
сусрет.
– Имамо простор за пробе
и то захваљујући управи

Душанка Ковачевић

Митровачке гимназије. Кон
кретно, директорица Мирјана
Ђорђевић нам је изашла у
сусрет без икаквих услова.
Користимо њихову салу и
учионице. Заиста смо јој
захвални на томе. Ту смо се
и спремали за први концерт
који нам је и био и један од
мотива. Концерт је био у
новембру 2018. године у
католичкој цркви у Сремској
Митровици. Изненадили смо
се гужвом коју смо затекли
на концерту. Буквално су
људи стајали, сигурно је
било око 400 људи. То је заи
ста успех, да толико људи
дође да слуша уметничку
музику, па то је невероватно,
каже Владимир.
Идеја хора је да реперто
арски буду аутентични, да се
својим квалитетом истакну,
без агресивног маркетинга и
да постану препознатљив
уметнички бренд Сремске
Митровице.
– Тешко је бавити се било
којом уметношћу, а камоли
хорским певањем. Што већа
група тим су већи и организа
ционо-уметнички захтеви и
одговорности, индивидуални
и групни. Фина уметност рет
ко доноси профит. Чланство,
подршку и публику не можете
купити. У време када је све
тржиште, када је реалност
измештена на екране мобил
них телефона, компјутера и
када се потреба за садржаји
ма разних врста реализује
једним кликом, наметнути се,
освајати култ урну сцену
самостално, и искључиво
идејом и квалитетом је иза
зов. У малој средини нарочи
то. Видећемо шта будућност
доноси. Но, анимирати око
400 суграђана да дођу на
наш први концерт је велики
успех. То много говори, и о
оправданости нашег постоја

Наташа Танасић

ња, рада али и о нашим
суграђанима. Митровици су
овакви садржаји потребни
као и квалитетна концертна
сала до 500 места. Публика
постоји и она је ‘’гладна’’
фине музичке уметности за
чије презентовање у нашем
граду не постоји адекватан
простор. Не задуго, надам се.
Недавно смо наступали и
на Светосавској академији у
Градској кући на позив заме
нице градоначелник а Све
тлане Миловановић, која нас
је слушала на нашем првом
концерту. Сигурно је препо
знала наш квалитет и емоци
је које преносимо. На нашем
репертоару углавном може
да се чује српска хорска
литература али и музик а
других народа, наводи Вла
димир.
Себе сматрају групом енту
зијаста која нема никак ав
крајњи интерес, осим да сво
јим радом и квалитетом
оплемени не само уметничку
сцену Сремске Митровице,
већ и људе. Хор тренутно
има око 20 чланова различи
тих професија и из различи
тих места.
– Са хорским певањем сам
се упознала у средњој Музич
кој школи „Петар Кранчевић“,
где ми је тада предмет хор
предавао професор Влади
мир Опачић, сад диригент
хора „Сербик а“, чији сам
члан од оснивања, од окто
бра 2017. године. Након
неколико проба сам се заљу
била у атмосферу која влада
у ансамблу, где певају слич
ни, а опет различити млади
људи, повезани љубављу
према музици и истим циљем
- да заједно створе нешто
лепо. Кроз време сам схва
тила да ме хорско певање
испуњава на више нивоа, те
да желим да буде део мог

Саша Мишкулин
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живота. Плус, између људи
који заједно певају створи се
нека посебна веза и емоција,
која нема цену и даје полет
ност при самој помисли на
следећи сусрет с колегама, а
и певање подмлађује, каже
Душанк а Ковачевић, из
Сремске Митровице и члани
ца хора „Сербика“.
– Фантастично је имати
прилик у да несебичним
одриц ањ им а,
чудес ном
вољом и необјашњивом
чежњом за лепотом певања
са толико душе, поезије и
гласовне красоте кроз интер
претацију више људи кон
стантно, изнова и изнова,
спознајете свој унутрашњи
мир. Хорско певање управо
то и јесте – Уметност испева
на душом. Певање у хору је
мој залог за будућност. Поку
шај да хорском извођењу
уметности вратимо место
које је неправедно одузето.
Јер, управо оно је, без обзи
ра на одређење, универзал
но! И тиме је, као дар од
Бога, за сваког, каже Наташа
Танасић из Сремске Митро
вице, чланица хора.
– Стварање хармоније,
јединства звука међу људима
различитих година, различи
тог образовања, различитих
погледа на свет, али вођених
истом љубави према хорској
музици, заједничком ствара
лаштву и музицирању је оно
што карактерише хор и хор
ску музику. Брисање граница
међу људима уз музику као
универзалну спону која нас
спаја је оно што ме фасцини
ра од када сам почео да се
бавим хорском музиком, а
уживање у сваком заједнич
ком такту, акорду, тону је
нешто заиста непроцењиво,
објашњава члан хора Саша
Мишкулин из Руме.
Како и сам Владимир Опа
чић наводи, важност хора и
хорског певања је данас ума
њена. Најпре у школама па и
у друштву. Притом смо забо
равили да певање у хору има
‘’лековито’’ својство и пози
тивно утиче на развој лично
сти, на сазревање, социјали
зацију, на развој самопоузда
ња, на толеранцију и свест о
потреби сарадње и дељења
у групи. Јер хор сам по себи
представља богатство и хар
монију различитости. Тога
бисмо сви требали да се под
сетимо у овом брзом и пома
ло компликованом времену у
ком живимо. Чини се да смо
заборавили колико је важно
да искажемо себе и било који
аспект своје креативности.
З. Поповић
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МИТРОВАЧКЕ И ЗАТВОРСКЕ ПРИЧЕ

Стотину људи убио
у митровачком затвору

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

К

арло Драгутин Харт,
чувени џелат Краље
вине Југославије, нај
више погубљења обавио
је на вешалима Казненопоправног завода у Срем
ској Митровици.
У монографији митровач
ког затвора, једно поглавље
посвећено је џелату Кра
љевине Југославије Кар
лу Драгутину Харту, који је
остао упамћен по својих 108
погубљења на „господски
начин“. Он је приликом сва
ког погубљења био обучен
у фрак, носио је беле рука
вице, а жртви се након егзе
куције поклањао уз речи „Ја
нисам крив за твоју смрт!“
– Прикупљајући архивску
грађу на изради моногра
фије о историји Казненопоправног завода у Срем
ској Митровици у архивама
Загреба и Беча, наишли
смо, између осталог, на
податке о егзекутору Карлу
Драгутину Харту, занимљи
вој личности тог времена.
Рођен је 1879. године у Кар
лину, у данашњој Чешкој.
После Првог светског рата
занат је почео да учи од
тадашњих познатих џелата
Алојза Сајфрида и Флори
јана Маузнера, да би 1922.
године постао Сајфридов
помоћник, а након њего
ве смрти главни егзекутор
Југославије од 1925-1941.
године – прича Небојша
Драгановић, заменик управ
ника КПЗ Сремска Митрови
ца и један од аутора обимне
монографије о историји нај
веће казнионе на Балкану.
О личности Карла Драгу
тина Харта остали су број
ни записи у архивама, али
и новинама тог времена.
Писало се да је путовао по
целој држави, а свакој егзе
куцији претходио је уста
љен ритуал. Када би добио
решење о месту и датуму
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Родољубива
поезија

Промоција у Градској библиотеци

Карл Драгутин Харт

извршења смртне казне,
његов помоћник паковао је
кофер са црним фраком,
увек другим белим рукави
цама и цилиндром, који је
наследио од свог „идола и
учитеља“ Сајфрида. Испод
уредно сложеног одела
били су спаковани конопац
и црна маска за осуђеника.
– У архивама смо нашли
записе, који сведоче о свим
појединостима погубљења.
На вешалима митровачког
затвора, као и свуда где је
Харт наступао, одвијао се
исти сценарио. На месту
извршења, џелата и њего
вог помоћника чекали су
председник судског већа,
тужилац, бранилац, лекар и
записничар, а по жељи осу
ђеника и свештеник. Стра
жа је доводила осуђеника
до председника суда, који
му је поново читао пресу
ду – каже Драгановић. Ти,
последњи тренуци осуђеног
на вешање, били су по Хар
товим речима и најмучнији.
Када би коначно постали
свесни шта их чека, осуђе
ници су се тресли, плакали,
молили, отимали се.
У Краљевини Југослави
ји нису постајала класична
Г вешала, већ се погубље
ње обављало на аустроу
гарски начин - вешала су
представљала стуб забијен
у земљу, на чијем је врху

био закуцан клин са кога је
висио конопац. Испред је
била столичица за осуђени
ка, а џелат је стајао на мер
девинама иза стуба.
– Левом руком држим
осуђеника, десном му омчу
пребацујем око врата и
црну маску преко главе.
Апсолутна је тишина, сви
присутни скидају шеши
ре. Помоћник тада избије
столицу испод осуђеника,
хвата га за ноге и трзајем
повлачи ка земљи. Стојим
иза мердевина и повлачим
омчу. Узимам погубљеног
за руку. Пратим пулс и када
установим да срце више
не куца, скидам рукавице,
бацам их под ноге обеше
ног и кажем: „Ја нисам крив
за твоју смрт! – описивао је
Харт.
Остало је забележено да
је Карло Драгутин Харт, као
помоћник Алојза Сајфри
да, асистирао у Осијеку на
погубљењу чувеног разбој
ника Јове Станисављевића
Чаруге, који је побегао из
митровачког завора, где је
служио казну.
Чаруга се, како је касни
је Харт причао, у почетку
држао храбро, али је током
читања пресуде постајао
све нервознији и уплаше
нији, да би џелат на крају
морао да га вуче до веша
ла, јер се жестоко опирао.

„Капија слободе“ је назив
књиге поезије аутора Ђорђа
Д. Вимића, која је штампана
у издању Градске библио
теке „Атанасије Стојковић“.
Румској публици je пред
стављена 28. фебруара, на
Национални дан књиге, у
читаоници ове библиотеке.
Реч је о збирци родољуби
ве поезије посвећене херо
јима Великог рата, која је из
штампе изашла на самом
крају прошле године и
посвећена је стогодишњици
пробоја Солунског фронта и
ослобођења Србије у Првом
светском рату.
– На свом ходочашћу
сам обилазио многа знаме
нита места и споменике и
ту добијао инспирацију за
своје песме. Ти догађаји су
истинити и мој опус је епска
поезија, мада пишем и лир
ску. Читаоц
 и ће кроз моје
песме видети све оно на
шта сам ја наилазио у Маке
донији, Грчкој, Албанији и
Црној Гори. То је живо сећа
ње на све те догађаје, мада

Ђорђе Д. Вимић

би злобници да прекрајају
историју и затру те трагове.
Осетићете сву тугу тог Вели
ког рата кад будете читали
ову књигу, која је и настала
поводом стогодишњице од
његовог завршетка – каже
Ђорђе Вимић.
Он је до сада објавио две
књиге песама: „Зов српских
гробаља и беспућа у туђи
ни“ која се, такође односи
на Први светски рат и књи
гу „Крвава земља“ о рату у
Босни.
– Ја сам резервни арти
љеријски капетан прве кла
се, ти догађаји су мени зато
и значајни. Опседнут сам
и историјом и поезијом, и
надам се, да ово неће бити
моја последња књига –
рекао је аутор.
Књижевник Тодор Бјел
кић је рекао да је ова књига
посвећена пробоју Солун
ског фронта и наслов није
случајан, јер је управо
Србија једна велика капија
слободе и слободарства.
О књизи је говорио и Сте
ван Ковачевић, виши библи
отекарски саветник, који је
подсетио да се у едицијама
Градске библиотека сада
налази око стотину обја
вљених књига, међу њима
су и све три књиге Ђорђа
Д. Вимића. Иако је реч, пре
свега о епској поезији, која
не робује форми, по речима
Стевана Ковачевића, у њој
има и лирских момената.
У музичком делу програ
ма наступио је ученик петог
разреда ОМШ „Теодор Тоша
Андрејевић“, Јован Бероња.
С. Џ.
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VREMEPLOV
6. март
1475. Рођен је Микеланђело
Буонароти, италијански вајар,
слик ар, архитекта и песник,
један од највећих уметника у
историји уметности и најпотпу
нијих представника ренесансе
у Европи.
1949. Радио Београд је први
пут емитовао хумористичк у
емисију “Весело вече”, која је
по континуитету светски рекор
дер - и сада се емитује сваке
недеље увече.
7. март
1875. Рођен је Морис Равел,
француски композитор, један
од најистакнутијих представни
ка француског импресионизма.
1876. Први разговор телефо
ном обавили су проналазач
телефона Александер Грејем
Бел и његов сарадник Вотсон.
8. март
1921. Француске трупе ушле у
Диселдорф и друге градове у
Руру пошто Немачк а није
исплатила ратну штету, што је
била обавезна према Версај
ском мировном уговору, потпи
саном после Првог светског
рата.
1942. Умро кубански велемај
стор Хосе Раул Капабланк а,
светски првак у шаху од 1921.
до 1927.
9. март
1814. Рођен украјински писац и
сликар Тарас Шевченко, најве
ћи украјински песник XIX века,
романтичар и револуционар.
1831. Краљ Луј Филип основао
француску Легију странаца са
седиштем у Алжиру.
10. март
1915. У Чикагу одржан Први
југословенски народни сабор с
представницима 486 разних
исељеничких организација из
САД и Канаде. Била је то прва
велика јавна манифестација у
свету у корист идеје о ослоба
ђању и уједињењу јужносло
венских народа у једну државу.
11.март
1981. Под паролом “Косово републик а” у Приштини су
избиле студентске демонстра
ције косовских Албанаца, које
су у наредним недељама захва
тиле цело Косово. То је било
први пут да су косовски Албан
ци масовно подржали идеју о
независној косовској републи
ци.
12. март
1832. Рођен енглески капетан
Чарлс Канингем Бојкот, против
ког је 1880. док је управљао јед
ним енглеским лендлордством
у Ирској, примењен ненасилан
отпор одбијањем сарадње.
Такав вид отпора касније по
њему назван бојкот.
2003. У атентату у Беог раду
испред седишта Владе Србије
убијен премијер Србије и лидер
Демократске странке Зоран
Ђинђић.

6. MART 2019.

HOROSKOP
ОВАН: Прибојавате се
од евентуалног сукоба
са једном особом, као
и од могућег пословно
– финансијског губитка који би вам
проузроковао додатне невоље.
Нема разлога да се понашате раз
метљиво пред пословним партне
рима, јер на такав начин скрећете
пажњу на себе. Иако имате друга
чије идеје у односу на свог љубав
ног партнера, јер на такав начин
скрећете пажњу на себе. Иако
имате другачије идеје у односу на
свог љубавног партнера, осетиће
те емотивно задовољство.
БИК: Пословна стра
тегија коју спроводите
доноси само делимич
не резултате, али ви
имате унапред спремна алтерна
тивна решења за разне ситуације.
Ускоро вас очекује позитиван обрт.
Желите да промените устаљени
ритуал у партнерском односу или
да утичете на ток догађаја, стало
вам је и да улепшате свој интимни
или љубавни живот.
БЛИЗАНЦИ: Постави
ли сте себи велике
циљеве и очекујете
потпуну подршку од
сарадник а. Ипак морате бити
спремни на разна изненађења
како бисте у одређеном моменту
прибегли неком алтернативном
решењу. Све се своди на појачану
концентрацију у свим фазама и на
прецизно повлачење потеза. Нова
дешавања у приватном животу
утичу на ваше задовољство.
РАК: Трудите се да
адекватно одговорите
на сваки изазов и ула
жете велику енергију
како бисте испоштовали све дого
воре које имате са сарадницима.
Немојте дозволити да вас неко
наговара на већи ризик или на
финансијске издатке који могу да
се искомпликују мимо ваше воље.
Нечије присуство или нежни додир
љубави на вас делују врло инспи
ративно.
ЛАВ: Са великим и
нескривеним нестр
пљењем ишчек ујете
на расплет неких
пословних ситуација. Делимично
сте припремљени на завршне
обрачуне, али још увек не желите
да се изјасните пред пословним
партнерима. У сваком случају
бићете повлашћени и добро награ
ђени због своје тактике. У љубав
ном односу као да вам недостаје
нешто, међутим све што желите
налази вам се на дохват руке.
ДЕВИЦА: Због добрих
процена и детаљних
план ова
које
сте
направ ил и,
очек ују
вас додатни резултати. Важно је
да и надаље све ствари држите
под строгом контролом и да се
консултујете са поузданим сарад
ницима. Нема потребе да верујете
како ће се неки емотивни неспора
зуми које имате у односу са парт
нером решавати сами по себи или
да се превише опустите.  

ВАГА: Налазите се у
креативној фази и
форс ир ате убрз ан и
темпо у односу на сво
је сараднике. Све што чините наи
лази на сјајан пријем у вашем
окружењу, јер имате јасну визију и
уливате велико поверење. Добро
је да обједините неке пословне
интересе са приватним задовољ
ством. Уживате у романтичним
ситуацијама.
ШКОРПИЈА: Налази
те се у фази креатив
ног успона и стало вам
је да побољшате свој
пословни или друштвени статус. У
сусрету са сарадницима умете да
наметнете своја правила и не
одступате од неких критеријума
које сте зацртали. Партнер вас
наводи на слободније емотивно
изражавање, прихватите добар
подстицај. Партнер вас наводи на
слободније емотивно изражава
ње.
СТРЕЛАЦ: Делујете
несигурно или забри
нуто, јер већину својих
планова морате да
прилагођавате на нове услове које
вам неко диктира. Важно је да
сачувате добру концентрацију
како бисте реаговали у правом
тренутку. Затражите нечију интер
венцију при решавању пословних
материјалних или емотивних
дилема. Доживљавате нову емо
тивну блискост у односу са воље
ном особом.
ЈАРАЦ: Околина подр
жава ваше идеје и
углавном наилазите
на врло позитивне
коментаре од стране оних који су
довољно компетентни да дају сво
ју оцену. Од вас се очекује да учи
ните више или боље од других у
разним областима, тако да вам
следе бројне активности. Љубав
ни догађаји које наслућујете за вас
имају неку необичну драж и уносе
слатки немир у однос са партне
ром.
ВОДОЛИЈА: Упорно
покушавате да проме
ните одређене околно
сти и да утичете на
нечије мишљењ е. Међут им,
погрешна тактика на којој упорно
инсистирате доноси и негативне
резултате. Неко ће вас ставити
пред свршен чин и неће вам
дозволити одлагање обавеза.
Избегавајте нове финансијске
позајмице и смањите своје потро
шачке апетите. Ствари вам изми
чу контроли.
РИБЕ: Имате добру
вољу и улажете вели
ку енергију у спрово
ђење планова које сте
зацртали. Уместо да се излажете
непотребном ризику или фавори
зујете такмичарски однос са око
лином , боље је да прилагодите
свој стил понашања. Вољена осо
ба уме лако да вас подстакне на
снажне изливе емоција и на уза
јамну размену страсти.

Crkveni
kalendar
Среда, 6. март
(21. фебруар)
Преподобни Тимотеј; Свети
Евстатије
Четвртак, 7. март
(22. фебруар)
Свети мученици у Евгенији
Петак, 8. март
(23. фебруар)
Свети свештеномученик Поли
карп Смирнски
Субота, 9. март
(24. фебруар)
Прво и друго обретање главе
Светог Јована Крститеља
Недеља, 10. март
(25. фебруар)
Свети Тарасије Цариградски
(Беле покладе)
Понедељак, 11. март
(26. фебруар)
Свети Порфирије епископ
Гаски (Почетак поста)
Уторак, 12. март
(27. фебруар)
Преподобни Прокопије Декапо
лит; Преподобни Талалеј

Пилетина са
шампињонима
Састојци: 400 грама пилећег
филеа, 200 грама шампињона, 50
милилитара уља, чешањ белог
лука, кашичица сувог зачина,
бибер.

Припрема: Месо насецкати на
танке комадиће, очишћене шампи
њоне на листиће. Месо кратко
испећи на врућем уљу и на истој
масноћи пропржити и шампињоне.
Спојити, додати насецкан бели лук
и зачине. Служити са куваним
пиринчем и зеленом салатом.

• Не стидим се свог сиро
маштва, до њега сам
дошао поштеним радом.
• Немојте узалуд да се
нервирате. Из живота и
онако нико није изашао
жив!
• Сан ми је да будем
математичар и да се сва
ког јутра будим са две
непознате.
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„Вечити дерби“ је нашироко прихва
ћен термин за утакмице између Црве
не звезде и Партизана. Ривалство два
клуба датира још од половине про
шлог века, а убрзо се, поред фудбала,
проширило и на остале спортове.
Што се тиче фудбалских дербија,
временом је, уз генерално срозавање
нашег фудбала, опао и квалитет и
посећеност овог најзначајнијег дога
ђаја у домаћем шампионату. Општи
утисак је да су утакмице углавном твр
де, досадне, са пуно грешака, како
играча, тако и судија на терену. Треба
додати и фактор навијача и њиховог
дивљања на стадиону и око њега.
У суботу, 2. марта, на Звездином
стадиону одигран је 159. „вечити дер
би“. У атмосфери Звездине доминаци
је у домаћем првенству и предности
од чак 15 бодова у односу на Парти
зан, фудбал је, наравно, био у другом
плану. Видели смо све што краси овај
дуел последњих година. Тучу на Ауто
команди, тучу на терену, простачко
понашање тренера и играча и судиј
ске грешке. А фудбала нигде.
И стварно, када би човек сада поку
шао да пише о утакмици, тактици и
игри, све би могло да стане у један
омањи пасус. Подела бодова, по гол
на обе стране, поништен гол и то је то.
Овде бих се задржао на неким ства
рима које немају везе са фудбалом.
Знам пуно људи који увек обећају
себи да неће више гледати дерби, али
ипак на крају некако заврше испред
малог екрана, питајући се на чега ли
су потрошили два сата свог живота.
Нећу да лажем, и ја сам један од њих.
Чим се упали ТВ, чујете водитеља
да се нада да ће све протећи у најбо
љем реду и да се инциденти са улица
неће наставити и на стадиону. Играчи,
као по обичају, чим судија да знак за
почетак, заборављају на фудбал. То
нису оне исте екипе које играју у
европским такмичењима. То су две
групе од по 11 напаљених и агресив
них рекреативаца, којима лопта није
ни у малом мозгу. Туку, пљују, псују... А
предводе их – тренери.
Тај племенити позив је тотално обе
смишљен у српском фудбалу. Уместо
да својим ставом и понашањем буду
пример играчима и својој деци, они се
уклапају у то опште сивило и ругло на
терену. Како утакмица почне, нацртају
се поред аут-линије и крећу да приго
варају судији. На снимцима се могу и
наслутити сочне псовке које им упућу

Foto: Aleksandar Dimitrijević / RAS Srbija

Слика нашег друштва

ју. Када то неко уради у другом минуту
утакмице, јасно вам је да је то једина
тактика коју је тај стручњак спремио за
меч. У овом случају мислим на Зорана
Мирковића, тренера Партизана. Јед
ноставно, својим понашањем у суботу,
показао је да није догурао даље од
чувеног хватања Роберта Јарног за
кохоне. На крају је насрнуо на помоћ
ног тренера Црвене звезде Милана
Косановића. Пало је и извињење када
се глава охладила. Слаба вајда.
Али, да не остане само на Батици и
његовом понашању. Играчи на терену
се ништа боље нису показали. У неко
лико наврата је дошло до међусобног
кошкања. Када им је понестало снаге
пред крај, почели су да бауљају по
терену и да се бију, као играчи бетонлиге савладани мамурлуком. Шлаг на
торту је био погибељан старт играча
Партизана Немање Николића. Ударио
је Филипа Стојковића лактом у гркљан
и буквално му могао доћи главе.

Џукачки потез, сложиће се многи. Није
добио црвени картон. Прича се о уво
ђењу ВАР технологије. Господо, за
почетак би могли прво да прегледате
снимак после утакмице, па да кажња
вате. Тако то раде у Европи. И ништа
им не фали.
Поставља се питање, чему све ово?
Чему та агресија и мржња на обе
стране? Као што сам већ навео, утак
мица и није имала неки такмичарски
значај с обзиром на то да је Звезда
већ у великој предности над Партиза
ном. Неко је једном рекао да дерби
осликава стање у нашем друштву. И
мислим да је то најбоље објашњење.
Подељени смо на звездаше и парти
зановце, наше и њихове, хетеро и
хомо, партизане и четнике. Једнога
дана, када успемо да превазиђемо
разлике и издигнемо се изнад будала
штина које нас трују већ деценијама,
можда ће нам и бити боље. Једнога
дана.
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ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ РУМА

Донација спортске опреме
С
портски савез Србије,
Савез за школски спо
рт, под покровитељ
ством Министарства омлади
не и спорта, реализује акцију
донирања спортске опреме и
реквизита школама у Срби
ји, које су постигле значајне
резултате у спортским школ
ским такмичењима.
Међу најбољим школа
ма се нашла и румска ОШ
„Душан Јерковић“ која је
добила
донацију
вредну
200.000 динара. Реч је о 40
лопти за одбојку, кошарку,
рукомет и фудбал, као и мре
жи за одбојку, два гола за
рукомет и две кош табле.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је приликом
посете „Душановој“ школи 1.
марта, изјавио је да је бит
но да сличне донације дођу
до што већег броја школа
и тако се створе услови да
што више ученика има боље
услове за бављење спортом.
– Школски спорт је нама
изузетно важан, јер он чини
базу из које долазе врхунски
спортисти. Када су у пита
њу резултати наших ученика
можемо се похвалити зна
чајним успесима и медаља
ма на разним спортским так
мичењима. Наше школе су

Поклон – спортски реквизити, мреже, кошеви, лопте…

међу најуспешнијим у Војво
дини, па и у Србији, када је у
питању школска олимпијада.
Мислим да ће ова донација
помоћи да ученици ове шко
ле у будућности остваре још

боље резултате – рекао је
Стеван Ковачевић.
Директорка школе Обренка
Красић је указала да је ула
гање локалне самоуправе
у румске школе константно,

али да су они успешно апли
цирали и на конкурсима на
покрајинском и републичком
нивоу.
– Захваљујући средствима
Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину, про
шле године смо реновирали
фискултурну салу, а у плану
су и нови пројекти. Конкури
саћемо за средства за замену
паркета у сали за физичко и
да поставимо нове рефлекто
ре. Стару опрему ћемо поста
вити на теренима на двори
шту – додала је директорка
Красић.
Она каже да и ове године
очекује добре спортске резул
тате од својих ученика, а неки
су већ постигнути, када је
гимнастика у питању.
– Ова школа је већ дуже
времена најбоља у окруже
њу, како у Срему тако и на
републичким такмичењима,
осваја значајне медаље. Узи
мајући у обзир те чињенице,
јасно је да ова донација није
случајна. Верујем да ће деци
нова опрема бити још један
мотив да се баве спортом и
да ће им помоћи да напредују
– рекао је Милош Марковић,
генерални секретар Савеза
спортова румске општине.

С. Џ.

АТЛЕТСКИ КЛУБ „СРЕМ“

Првенство Србије у дворани

У

Београду је 2. и 3. мар
та одржано последње у
низу дворанско првен
ство Србије и то у категорији
старијих пионира и пионир
ки, на ком су атлетичари АК
„Срем“ освојили три медаље
- једну златну и две сребрне!
Најуспешнији је био Ђорђе
Кремић у дисциплини скок у
вис, који је победио својим
новим најбољим резултатом
1,76 метара.
У трци на 2.000 метара
Андреј Јоксимовић, прошло
годишњи бронзани, био је
другопласирани у тактички
веома захтевној трци. Успео
је да сачува снагу за добру
завршницу и у сјајном фини
шу стигао до сребра.
Мила Миљковић је такође,
освојила сребро у дисципли
ни бацање кугле, бацивши
лични рекорд који сада изно
си 11,14 метара. Она је нова
у овој категорији и показала
је да ће се и следеће године

на њу морати озбиљно рачу
нати.
Стручни штаб АК „Срем“ је
изузетно задовољан постиг
нутим резултатима током
ове зимске сезоне. Да подсе
тимо, на дворанским првен
ствима освојено је укупно
девет медаља (поред већ
набројаних са поменутог

пионирског такмичења) ту су
и златна Ања Лајић, још три
сребрне медаље Мирка Мау
не, Тамаре Јовановић, Маје
Дрљаче и бронзаних Славка
Стевића и Сање Веселино
вић.
Крос-тркачи
су,
након
одлично одрађених зимских
припрема, бриљирали на

чувеном „Белом кросу“, Мау
на је победио у трци јуниора,
Јоксимовић и Костадиновић
били други у изузетно јакој
конкуренцији.
Сви ови резултати су за
понос и наду да ће предсто
јећа сезона на отвореном,
бити богата новим одличји
ма.
Б. К.
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БОЈАНА БУГАРСКИ РЕСТАУРИРА ОДБАЧЕНЕ ЛУТКЕ

Све се може поправити

Соба љубави - слике и лутке

Б

ојана Бугарски је учите
љица у пензији, супруга
познатог
митровачког
диригента Војислава Бугар
ског. Током радног века је
веома волела свој посао и, по
њеним речима, схватила је да
је дошло време да се повуче
када су деца добила могућ
ност да чак ударе наставника
ако то пожеле. Њени пензио
нерски дани су испуњени кре
ативношћу и марљивошћу. За
телевизијски програм нема
времена, нити воље. Воли
да чита, слика, негује цве
ће, нарочито орхидеје, прави
воћна вина и џемове и још
пуно тога.
Један од њених бројних
хобија би можда био необи
чан за поимање немаштови
том уму, који уме да чује али
не и да слуша, који посма
тра, али не успева да види. У
питању је чување прераслих
дечјих успомена и снова, оте
лотвореном кроз рестаура
цију верних пратиоца готово
свачијег нежног доба, лутака.
Сасвим случајно је овим
почела да се бави када је пре
седам, осам година на митро
вачком бувљаку купила једну,
готово бачену, за 50 динара.
– Лутка је оличење поро
дице, материнства, нежно
сти, лепоте, љубави, игре.
Дошла сам на идеју да лут
ке, које су деца бацила, или
одрасли, свеједно, које леже
прљаве и покварене - спа
шавам. Можда је то јако глу
по за неког, али за мене је то
био мотив. Ишла бих тада на
шабачки бувљак, купила по

десет, петнаест лутака, сви
су ме већ знали. Све су оне
биле по педесет, сто динара,
двадесет, чак сам се извешти
ла у ценкању и уживала сам у
томе. Било је лутака без ногу,
без руку, поцепаних, ја сам их
са уживањем поправљала и
сређивала косу, одећу. Не зна
се која је лепша од које, све
миришу, све одишу љубављу,
ниједна није унета да није
прошла кроз третман.
У соби коју Бојана, од миља
звана Цица, зове соба љуба
ви нема ни једне купљене
лутке, а има их преко четири
стотине.
– Перем у машини оне које
то могу. Лутке од порцелана
перем ручно, али оне морају
да се суше напољу, лети, пет
дана на 40 степени. Таква је
пуна траве и сличних мате
ријала, и убуђаће се ако се
не осуше на тај начин. Дивне
су, зато што су оне монден

Војислав и Бојана Бугарски

ке. Док су мекане, платнене
лутке, имале другу употребу,
биле су нечије мезимице, спа
вале с децом. Имамо лутке
од каучука, гуме. Сматрам их
све делом неког живог бића,
јер оне мене чине живом, ја
сам поред њих нека особа,
испуњена лепотом, а траже
ње лепоте ми је циљ у животу.
Све су оне спашене из ђубре
та. Оне су моје креације и сва
ка има своју причу, каже Боја
на док показује необичан и
веома интересантан комплет
породице који је нашла и спо
јила са три места, Митровице,
Шапца и Руме.
Картонске цеви смештене
у кутију за ватромет су послу
жиле као идеалан сталак за
Барбике. Каже да јој је јако
жао што деца данас не умеју
да цене оно што имају, јер им
родитељи и са најмањим ква
ром играчку баце и купе другу,
без намере да се уложе труд,

време и креативност у оправ
ку, чиме би се магија играња
продужила.
– Почетак мог живота су
обележиле лутке, јер смо се
ми играли до исцрпљивања.
Кад не бисмо ишли у школу,
током распуста, играли смо
се по осам, девет сати. Да би
игра опстала толико време
на, морала је да ради машта.
Паралелно с тим, морао
си своје играчке да чуваш,
поправљаш, водиш рачуна о
њима. Правили смо предста
ве и приредбе, рецитале за
родитеље и за цео комшилук,
свако би донео по столицу,
наплаћивали смо улазнице по
динар, два, тако бисмо скупи
ли за сладолед, каже Бојана.
Она би волела када би се
временом нашао неки про
стор који би послужио као
музеј за њене љубимице, а
још више када би се у окви
ру неке школе организовала
радионица, у којој би деца
поправљала своје играчке,
што би допринело њиховом
моторичком и интелектуал
ном развоју.
И Војислав и Бојана, који
су се остварили и као роди
тељи и као бака и дека изра
жавају бојазан кад је у питању
напредак будућих генерација,
управо због тога што се деца
мање него икад играју, машта
ју и труде. Ни мозак се више
толико не ангажује, не памти,
зашто би - кад једино што је
потребно је покрет прстом по
екрану. Не крију да их то чини
тужним, забринутим.
Т. С.

