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Накондведеценије
кровза40породица
И

вица Дачић, министар спољних
послова и председник Комисије
за координацију процеса трајне
интеграције избеглица Владе Срби
је присуствовао је прошлог петка, 17.
марта почетку радова на изградњи
зграде у Сремској Митровици, у Насе
љу Камењар, намењене избеглицама
из Босне и Херцеговине и Хрватске.
Сремска Митровица је прва од девет
локалних самоуправа у којима ове го
дине почиње градња станова у оквиру
другог потпројекта Регионалног програ
ма стамбеног збрињавања, а градиће
се укупно 200 станова, у Крушевцу, Па
раћину, Вршцу, Прокупљу и Бајиној Ба
шти по 20, у Шапцу и Кикинди по 25 и у
Шиду 10 станова.
У овим општинама избеглице ће ста
нове добијати у закуп, са могућношћу
каснијег откупа по повлашћеним цена

ма, док је 40 станова у Сремској Митро
вици намењено за социјално станова
ње у заштићеним условима, односно
за најугроженије категорије избеглица,
стара лица и једнородитељске породи
це и оне са болесним чланом, без мо
гућности откупа.
Министар Дачић подсетио је да је
Србија 90тих година прошлог века
примила преко 600.000 избеглица из
Хрватске и Босне и Херцеговине и пре
ко 200.000 интерно расељених лица са
Косова и Метохије.
Помажући онима који су тренутно
без дома, који долазе из области пого
ђених сукобима, тероризмом и екстре
мизмом, имамо још већу обавезу и не
смемо да заборавимо људе у дуготрај
ном расељењу који су из својих домова
били протерани пре више од две деце
није и који још увек чекају одржива ре

Градобезбедиопарцелу
икомуналнеприкључке
Град Сремска Митровица дао је подр
шку решавању стамбеног питања избе
гличких породица.
 Обезбедили смо парцелу на којој ће
бити изграђена зграда, обезбедићемо
све потребне прикључке и уредити про
стор око зграде када буде завршена.
Све укупно Град Сремска Митровица ће
уложити око 34 милиона динара, што ми

слим да су значајна средства. Желимо и
на овај начин да покажемо да смо зајед
но са Републиком Србијом спремни да
подржимо све државне пројекте, али и
наше суграђане да након дугог низа годи
на реше своје стамбено питање како би
се активно укључили у друштвену зајед
ницу  рекао је градоначелник Владимир
Санадер на полагању камена темељца.

шења, рекао је Ивица Дачић.
Избећи из сопственог дома је врло
тешко, болно, истакао је Дачић и додао
да живети у некада јако тешким и гото
во нехуманим условима избеглиштва,
толико дуго година, захтева посебну
пажњу и помоћ друштва.
 Ови станови су намењени социјал
ном становању најугроженијих кате
горија избеглица и надам се да ће им
улити осећај сигурности и заштићено
сти и потврдити да држава брине за
њих, да нису остављени по страни и да
им је обезбеђен дом  изјавио је мини
стар Ивица Дачић.
омесар за избеглице и миграције
Владимир Цуцић истакао је да по
ред изградње станова, очекује да
ће у овој години неколико хиљада љу
ди добити грађевински материјал, сео
ске куће и да ће се завршити са програ
мима изградње монтажних кућа.
Изградња станова у Сремској Митро
вици трајаће 11 месеци, а радове изво
ди новосадска грађевинска фирма.
Регионални програм стамбеног збри
њавања заједнички је вишегодишњи
програм Републике Србије, Босне и
Херцеговине, Црне Горе и Републике
Хрватске, који има за циљ да обезбеди
трајна стамбена решења за око 27.000
најугроженијих избегличких породица,
односно за око 74.000 људи у региону.
Од тог броја 16.780 породица је у Срби
ји, тачније око 45.000 људи.
Б.Селаковић
Фото:В.Цуцанић
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Градња непалске фабрике

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272

ОТВАРАЊЕ НОВИХ ПОГОНА У РУМИ

До краја априла
посао за преко
1.000 радника

У

првој половини године у рум
ској општини биће отворено
преко 1.000 радних места, а
међу онима који ће наћи посао има и
доста незапослених из суседних оп
штина, будући да у самој Руми нема
довољно радника одређених профи
ла.
Оно што предстоји је, како је на
јављено, отварање нове фабрике
француске фирме „Хачинсон“ и то
27. марта, а пробна производња је
већ почела. Подсетимо, први произ
водни погон „Хачинсона“ отворио је
у фебруару прошле године премијер
Александар Вучић. У првој фабри
ци се производе црева за расхладне
уређаје, а у новој ће се производити
црева за гориво, све за потребе ауто
индустрије.
- У овој другој фабрици очекујемо
да ће, до краја године, бити упосле
но 400 радника. У то не сумњамо, јер
„Хачинсон“ своје обавезе извршава
на време, чак је у првој фабрици за
послено дупло више од броја пред
виђених бизнис планом. Њихова уго
ворна обавеза је била да упосле 225
радника у овој години, а сада већ у
њој ради 475 радника. Дакле, само у
„Хачинсону“ ће до краја године ради

ти око 1.000 радника, а према плану,
до 2020. године ова позната фран
цуска фирма би требала да у запад
ној радној зони има укупно четири
фабрике за четири врсте њихових
производа. Ми им ту пружамо сву по
требну подршку - истакао је председ
ник румске општине Слађан Манчић.
Он додаје да људи из „Хачинсона“
планирају да током лета ударе теме
ље и за трећу фабрику, тако да може
бити и да ће сва четири погона би
ти завшена и пре поменутог рока, а
у тим погонима би требало укупно да
ради око 1.600 запослених.
Но, поред „Хачинсона“ озбиљан
број запослених биће и у непалској
фирми „Синовејшн“ која половином
априла започиње са пробном про
изводњом нудли „ВАИ - ВАИ“ које ће
из Руме ићи у цео свет. Крајем марта
долази производна линија дуга 140
метара. Ту ће до краја априла поче
ти са радом, како је и планирано, 166
радника.
- Према уговорној обавези Непал
ци би до краја године требало да
упосле 409 радника. У мају би тре
бало да се отвори и погон италијан
ске фирме „Ла Линеа верде“ која се
гради у Добринцима, а где ће се упо

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs

Слађан Манчић,
председник Општине Рума

слити око 150 радника. Дакле, само у
ове три поменуте фабрике биће упо
слено преко 1.000 радника, а то није
све. И „Албон“ ће ускоро запослити
још 20 радника чиме ће извршити
своју обавезу. Мало смо ту дуже че
кали али исплатило се, јер и у овој
фабрици ће радити 225 радника и ту
су, могу рећи, плате запослених међу
највишим у румској општини. Што је
више тих компанија све више поне
стаје и потребне стручне радне снаге
што ће утицати и на повећање зара
да - каже Манчић.
н је изразио задовољство што
у Руми све више раде и рад
ници из суседних општина и
тренутно је око 500 таквих радника.
У овом моменту аутопревозник који
има уговоре са компанијама из Ру
ме довози 173 радника из Сремске
Митровице, 86 из Ирига, преко 90 из
пећиначке општине, а има и радника
који долазе сопственим превозом.
- Немамо апсолутно ништа против
тога. Ми желимо да се развија наш
град и наша општина, а посла ће би
ти свакако за наше људе, али и из
других општина - рекао је Слађан
Манчић.
Смиља Џакула
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ПРЕДИЗБОРНА МИТРОВИЦА:
Од „Жвалојициног Кењиграда“, до
балвана које спомиње Вук Јеремић

П

редседнички кандидат Вук Јеремић је на
скупу у Сремској Митровици рекао да се у
овом граду за све пита неки „Балван“. Не
знам шта је бивши кандидат за генералног
секретара Уједињених нација хтео да нам поручи,
али је ово што је рекао имало одјека. Његова
изјава је пренета на више сајтова, односно
портала, а међу њима су и РТС-ов, Политикин,
Данасов... Не знам шта је мислио, да ли нешто
(или неког) одређено(г), или је реч, односно
именицу „балван“ употребио као метафору.
Но, не сумњам да се Вук Јеремић разуме у
разне балване, којима су се својевремено, кад је
он био министар иностраних послова у влади ДС
(на чијем је челу формално био Мирко
Цветковић), правиле српске барикаде на Косову.
Балван револуције нису ником донеле добро, па
ни Демократској странци на челу са Борисом
Тадићем. Због чега га је Ангела Меркел пустила
низ воду у корист Александра Вучића.
Не верујем да се Митровица може данас, макар
и иронично, називати некаквим „Балванградом“.
Без обзира што постоји момак са сличним
надимком, који уствари локалном ДС-у служи као
маркирант за скретање пажње са сопствених
лопова и битанги. А, чак и кад би то било могуће,
то би свакако био значајан напредак у односу на
период од када некадашњи царски град слови као
„Кењиград“.
Било је то још у време када је одлучио да се из
њега заувек исели познати драмски писац Синиша Ковачевић.
Као и толики Митровчани уосталом. После је „Кењиград“
еволуирао у „Жвалојицин Кењиград“ или „Жвалојицино Село“.
Што је било нарочито актуелно у време док је онај неокупани
професор гуслања држао међу својим играчкама готово све
политички релевантне људе у овом граду.
Ако и постоје балвани које у Сремској Митровици види Вук
Јеремић, то је свакако значајан напредак у односу на време
слинаваца који су вирили из „Жвалојициног“ прљавог веша.
За разлику од Вука Јеремића, председничког кандидата
ДСС-а Александра Поповића није видело ни толико људи који
могу да стану у скроман простор градског Позоришта. Посебно
га нису видели чланови ДСС-а. Тако да су чланови ДСС-а за
долазак свог председничког кандидата чули из друге руке. Ако
су чули уопште.
Има оних који ово што се у Сремској Митровици десило са
ДСС-ом виде и као део освете Ненада Лемајића, некадашњег
првог човека Коштуничине странке, а данас узорног члана ДС.
Кажу да је Лемајић имао амбицију да постане министар у
Коштуничиној влади, али му се ствар искундачила. После је,

радећи на рушењу ДСС-а, основао Митровицу европску
регију и учествовао у стварању Групе грађана Вредна
Митровица.
ада је Вредна Митровица колективно ушла у Српску
напредну странку, њен лидер Бранислав Недимовић је
постао министар у актуелној Вучићевој влади. Лемајић је
остао изван те приче.
А када је Недимовић постао све оно о чему је Лемајић могао
само да сања, овоме је остало само да се труди да се
актуелној митровачкој власти наметне као омиљени
опозиционар.
Колико и да ли ће у томе успети, видећемо. За сада се труди
из све снаге. Зато, без обзира колико Вук Јеремић причао о
балванима и осталим дирецима, ништа од тога.. Овде се и
даље осећа препознатљиви мирис носталгичног „Кењиграда“,
који дува из правца страначке јазбине у којој се окупља
преостала братија онога што је преостало од Пајтићевог,
Кендришићевог и Лемајићевог ДС-а.
Тај мирис баш се добро осећа. Иако Митровица нема ни
јавни клозет.
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ВЛАДИМИР САНАДЕР, ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Решавамо проблеме
Апотеке и паса луталица

Нама се сваки
дан на улици
појављују други
пси. О томе смо
обавестили
полицију и само
је питање када
ће неко од њих
бити ухваћен.
У договору са
саобраћајном
полицијом биће
појачане
контроле на
уласку у град,
па ћемо да
видимо ко
избацује псе

Владимир Санадер, градоначелник Сремске Митровице

П

рошле среде, 15. марта на сед
ници Градског већа донета је
одлук а о продаји парцеле у
Радној зони Север 2 италијанском
инвеститору који ће ту градити
фабрику за производњу обуће у којој
би запослење нашло око 600 радни
ка. Обука дела радника је у току,
будући запослени се обучавају у
погону овог инвеститора у Владимир
цима.
Градоначелник Сремске Митрови
це Владимир Санадер за М новине

каже да се ускоро очекује да се пот
пише уговор о продаји парцеле, те
чим инвеститор исплати парцелу,
креће са припремом пројектно – тех
ничке документације.
- По њиховим најавама извесно је
да би крајем године хала могла бити
завршена. Инвеститор је добио и
позитивно решење комисије Развојне
агенције Србије у вези са субвенција
ма које може да оствари по основу
броја запослених и по основу инве
стиције – наводи Санадер.

: Како напредују радо
MМNOVINE
НОВИНЕ:
ви на изградњи базена, подвожња
ка и школе у Мачванској Митрови
ци? Када ће бити завршена реали
зација ових капиталних пројеката?
ВЛАДИМИР САНАДЕР: Ми смо у
планираној динамици што се тиче
изградње подвожњака и мислим да
ће радови који се односе на сам под
вожњак бити завршени до јуна или
јула. Изградња сервисних саобраћај
ница зависиће од брзине којом ћемо
добити пројекат и завршити тендере,
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Крајем фебруара пробијен је тунел кроз подвожњак

али мислим да ће до новембра ком
плетно све бити готово и да ћемо
добити употребну дозволу за тај обје
кат.
Кренула је друга фаза радова на
изградњи базена. С обзиром на то да
смо имали веом
 а ниске температуре,
морало се сачекати да отопли мало.
Ускоро ће бити постављени стаклени
делови на објекту и фасада, почели
су и унутрашњи радови, постављају
се инсталације. Када се затвори обје
кат, почеће се са постављањем кера
мике на обе шкољке базена. На крају
остаје да се монтира машинска сала
и базенска техника. Мислим да ће
отварање базена бити највероватни
је у септембру.
Ускоро треба да се наставе радови
и на изградњи нове школе у Мачван
ској Митровици. Уговорени су радови
у износу од девет милиона динара, а
средства су обезбеђена из Покраји
не. Конкурисали смо и код Министар

ства привреде за одређена средства
и очекујемо резултате конкурса.
Након тога расписаћемо јавну набав
ку за завршетак прве фазе радова,
како би ђаке могли да уселимо у нову
зграду школе и да се крене у рушење
старе школе.
Прошле недеље у Сремској
Митровици отворена је Канцелари
ја за смањење сиромаштва. Коли
ки је значај овог пројекта за Град?
У питању је пројекат који се ради у
сарадњи са невладином организаци
јом „Дуга“. Град као партнер учествује
са 1,640.000 динара у овом пројекту.
Желимо социјално угрожено станов
ништво радно да ангажујемо. Кори
сници новчане социјалне помоћи из
Лаћарка и Мачванске Митровице, за
сада, који су радно способни биће
преусмеравани у Канцеларију за сма
њење сиромаштва. Град ће склопити
уговор са ЈКП „Комуналије“ и ЈКП

Александар Вучић сматра да
смо модерна локална самоуп
 рава
Председнички кандидат Александар
Вучић своју предизборну кампању је запо
чео у Сремској Митровици. Након Врања,
предизборни митинг је 3. марта одржан у
Сремској Митровици. Митровачки градо
начелник Владимир Санадер сматра да је
Вучић препознао Сремску Митровицу као
одговорну и модерну локалну самоуправу
и да је то један од разлога због чега је
председничка кампања започета у граду
на Сави.
- Сремска Митровица у Србији слови за

модерну локалну самоуправу. У многим
стварима смо први, испред осталих и сва
како да та чињеница, као и то што имамо
велики број страних инвеститора и нових у
најави, као и наше индустријске зоне, нас
издваја. Мислим да је председник Вучић
препознао да људи који раде у локалној
самоуп
 рави имају промењену свест у
односу на стереотипе. Без промене све
сти, тешко да ћемо кренути напред – сма
тра Владимир Санадер, митровачки
градоначелник.

„Водовод“ и код њих ће корисници
бити ангажовани, али за свој рад
неће добијати новац, него помоћ у
натури. Исто тако, Град ће склопити
уговоре са неколико трговинских
ланаца, а корисници ће добијати вау
чере за куповину намирница. Моћи
ће да добијају и дрва. За то време
док су радно ангажовани неће им се
исплаћивати једнократне новчане
помоћи. Циљ нам је да радно способ
не кориснике социјалне помоћи пове
жемо са послодавцима, да почну да
раде и да схвате да могу да живе од
свог рада.
Улице Сремске Митровице пуне
су паса луталица. Прича се да
Канис више не удомљава псе, јер
им Град не даје новац за храну.
Исто тако проблем представљају и
несавесни власници који пуштају
псе. Када ће азил коначно бити
изграђен, како би се решио овај
проблем?
Пси луталице су проблем целе
Србије. Сматрам да нисмо били
спремни за тако либералан закон
који је донесен пре неколико година,
по којем је на градовима да реше тај
комунални проблем. Градови ни
инфраструкт урно ни финансијски
нису били спремни да уђу у један
тако озбиљан подухват. Ми смо ура
дили планска документа, урађен је
идејни пројекат азила и расписан је
тендер за израду главног пројекта.
Определили смо парцелу, дошли смо
до идејног решења и сада је остало
да урадимо пројектну документацију
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Почела друга фаза радова на изградњи базена

до краја и да исходујемо грађевинску
дозволу. Пок ушаћемо изградњом
азила системски да решимо проблем
паса луталица, да у оквиру азила
постоји ветеринарска служба, служба
за хватање, збрињавање и удомља
вање паса. Пси ће морати да се чипу
ју и стерилишу, али азил ће бити
ограниченог капацитета, те док га
будемо градили мораћемо да разми
шљамо шта ћемо када се попуне
капацитети.
Проблем је и то што се код нас
избацују пси из других општина. Нама
се сваки дан на улици појављују други
пси. О томе смо обавестили полицију
и само је питање када ће неко од њих
бити ухваћен. У договору са саобра
ћајном полицијом биће појачане кон
троле на уласку у град, па ћемо да
видимо ко избацује псе. Надам се да
то не раде организовано лок алне
самоуп
 раве.
Максимално ћемо појачати надзор
комуналне полиције и инспекције, они
ће добити читаче за чипове и крену
ћемо у акцију кажњавања несавесних
власника у граду. Ту нећемо имати
милости, кажњаваћемо све оне чији
се пси нађу без власника на улици.
Помажемо Удружењу Канис које
има прихватилиште за напуштене
псе, и ове године ћемо им помоћи.
Није истина да Канис не добија новац
за храну. Чињеница је да је популаци
ја паса коју су они прихватили велика,
а средства из буџета су ограничена,
то је проблем.
Почетак године обележио је и
штрајк запослених у Апотекарској
установи. Локална самоуправа се

Кренула је друга фаза радова на изградњи
базена. Ускоро ће бити постављени стаклени
делови на објекту и фасада, почели су и уну
трашњи радови, постављају се инсталације.
Када се затвори објекат, почеће се са поста
вљањем керамике на обе шкољке базена
ангажовала у решавање овог про
блема. Колико новца је исплаћено
из градског буџета за плате и
отпремнине и који су следећи кора
ци ка стабилизацији пословања
Апотеке Сремска Митровица?
Одређен број људи, нездравствено
особље, проглашено је за техноло
шки вишак. Исплатили смо пет зао
сталих зарада и отпремнине, што је
Град до сада коштало око седам
милион
 а динара. Сада се потписују
судска поравнања са добављачима и
очекујем да се што пре одблокира
рачун Апотеке, како би почело снаб
девање лековима. Што се нас тиче,
све што смо се договорили са радни
цима смо и испоштовали. Покушаће
мо да решимо проблем Апотеке, ако
се покаже да може да послује на
позитивној нули, оставићемо је да
ради. Ако не, тражићемо ново реше
ње, да ли кроз јавно - приватно парт
нерство, или ликвидацију и препу
штање објек ата неком другом уз
услов да преузме запослене, видеће
мо. У сваком случају, нећемо дозво
лити да се и даље прави било какав
губитак.
Често су запослени у Апотеци
локалну самоуправу истицали као

главног кривца за стање у овој
здравственој установи. Директора
нико не спомиње, као да он не сно
си одговорност за установу коју
води. Чак га је Скупштина, да тако
кажем наградила, када му је недав
но продужен в.д. статус.
Држава је донела прописе, а да пре
тога није припремила своје апотеке
да се снађу на тржишту. Тиме је
направљен озбиљан проблем. Све
градске апотеке су у свакој смени
имале по једног фармацеута, док дру
ге апотеке то нису поштовале. Отва
рали смо апотеке и у селима како би
лекови били доступнији грађанима. У
једном моменту предност коју је има
ла државна апотека, а то је да издаје
лекове на рецепт се гаси, све од горег
наведеног остаје и онда настају про
блеми. Можда је раније требало спро
вести рационализацију броја запо
слених, али то нису лаки кораци.
Можда је директор у том правцу тре
бао да сугерише, могуће да би то био
део решења. Али то се није десило,
тешко је доносити такве одлуке.
Мислило се да ће се временом стаби
лизовати рад, нажалост до тога није
дошло. Али свакако да се није знало
да ће данас у граду бити 55 апотека.
Биљана Селаковић
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Посао за радно способне
кориснике социјалне помоћи
М
инистар за рад, запо
шљавање, борачк а и
соц ијалн а
пит ањ а
Александар Вулин отворио је
прошле среде, 15. марта Кан
целарију за смањење сирома
штва у Сремској Митровици,
на адреси Рибарске обале 8,
као део пројекта „Повећање
ефикасности социјалне услу
ге кроз међуопштинску сарад
њу и промоцију активације
рањивих група на локалном
нивоу“. Град Сремска Митро
вица, као партнер са 1.640.000
динара учествује у овом про
јекту.
Циљ пројекта је имплемен
тација нових мера лок алне
социјалне политик е ради
идентифик овања потребне
помоћи, као и активације нај
сиромашнијих и најугрожени
јих чланова заједнице. Кроз
радни ангажман незапослени,
а радно способни корисници
добиће прилику да се упознају
са потенцијалним будућим
послодавцима и тако унапре
де свој положај. Пројекат реа
лизује Удружење грађана „Ду
га“ из Аде, а финансира га
Европска унија. Ова актив
ност је део ширег пројекта
„Подршка Европске уније
инклузивном друштву“ који
спроводи Делегација Европ
ске уније у Републици Србији
у сарадњи са Министарством
за рад, запошљавање, борач
ка и социјална питања.
- Град Сремска Митровица
ће подржати овај пројекат с
обзиром на то да желимо да
радно способну, а социјално
угрожену категорију становни
штва радно активирамо.
Желимо да сви они који имају
проблем са запошљавањем,
за сада лица из Лаћарка и
Мачванске Митровице, а
касније и сви остали са тери
торије Града, дођу овде и при
јаве се, а ми ћемо покушати
да их повежемо са свим
послодавцима у Граду, како
бисмо им помогли да нађу
запослење и живе од свог
рада – рекао је градоначелник
Владимир Санадер и додао
да ће Град Сремска Митрови
ца учествовати у овом пројек
ту са 1.640.000 динара, а уко
лик о буде потребе биће

Отварање канцеларије

издвојена додатна средства.
Министар за рад, запошља
вање, борачк а и социјална
питања Александар Вулин
истакао је да ће рад Канцела
рије за смањење сиромаштва
сигурно помоћи људима да се
изборе са својим положајем.
Новчана социјална помоћ не
може да буде занимање, то је
стање у коме се у једном тре
нутку неко налази и то се, уз
помоћ друштва, мора проме
нити. Ова Канцеларија је
управо помоћ да се то прева
зиђе, рек ао је министар
Вулин.
Весна Циврић, председни
ца Удружења грађана „Дуга“
рекла је да је вредност пројек

та који финансира Европска
делегација у Србији, 127.000
евра.
- Циљ је да социјално угро
жено становништво, без обзи
ра да ли прима социјалну
помоћ, ако се нађе у неком
проблему може да се обрати
Канцеларији тако што ће испу
нити молбу и прил ожити
здравствену књижицу, наве
сти чланове домаћинства.
Новац не могу добити али ће
се уплатити електрична енер
гија, купиће се дрва, основне
животне намирнице, аутобу
ске карте детету за пут, књи
ге... Минимална је цена рада,
али ће људи бити осигурани
прек о осигуравајућег дру

Канцеларија и у Руми
Канцеларија за смањење
сиромаштва у Руми такође је
званично отворена 15. марта,
а отварању је присуствовао
Владимир Илић, државни
секретар у Министарству за
рад, запошљавање, борачка
и социјална питања.
- Најбољи начин борбе про
тив сиромаштва је подизање
привредних активности. То
наше опредељење се показа
ло као исправно, јер смо
током три протекле године
успели да упослимо преко

2.500 лица у инвестицијама
које смо реализовали, што се
позитивно одразило и на „крв
ну слику“ нашег буџета, а
тиме имамо и могућности за
подизање нивоа социјалних
услуга. Ми смо определили
преко 142 милиона динара за
пружање социјалних услуга,
знатно више него ранијих
година. У томе ће бити знача
јан и рад ове Канцеларије рекао је Стеван Ковачевић,
предс едн ик
Скупш тин е
општине Рума.

штва. Оно што је јако важно је
да ћемо направити социјалну
карту канцеларија. Тада ћемо
знати колико имамо сеоских
сиромашних домаћинстава,
стар ачк их
дом аћ инс тава,
деце без смештаја, деце рат
них војних инвалида. Самим
тим, добијамо базу којом ћемо
помагати прво локалну зајед
ницу, Покрајину па Републику
– појаснила је Циврић.
Снежана Станисављевић,
директорка Центра за социј
лни рад „Сава“ у Сремској
Митровици каже да је од укуп
ног броја људи који добијају
новчану социјалну помоћ
половина радно способних.
- Мачванска Митровица има
526 корисника новчане соци
јалне помоћи, од тога је 259
радно способно. У Лаћарку
имамо 609 корисника, од којих
су 297 радно способни. Тре
нутно, на територији Града
Сремска Митровица имамо
4.153 корисник а новчане
социјалне помоћи, од којих су
2.172 радно способни и 1.981
радно неспособни. Ова акти
вација је одлична шанса да се
они активирају и да се ствара
ју радне навике. За сад ће
имати прилику да раде у јав
ним комуналним предузећима
„Водовод“ и „Комуналије“ –
рекла је Станисављевић.
Сања Станетић

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Стара Пазова као пример
јавно - приватног партнерства

Нама је све у
привреди, и ми
много пажње
посвећујемо
привредницима.
Захваљујући
добром
пословању
привредника у
нашој општини
у јануару смо
имали 12 одсто
већи прилив
новца у буџет
него прошле
године. И поред
умањења које
смо имали

Ђорђе Радиновић, председник Општине Стара Пазова

У

општини Стара Пазова реализо
ване су неке идеје које су за
остатак Србије још увек мисаона
именица, као што је јавно - приватно
партнерство и муниципалне обвезни
це. Председник Општине Стара Пазо
ва Ђорђе Радиновић каже да је задо
вољан таквим видом реализације
инфраструктурних објеката. Посебно
због тога што су у питању скупи пројек
ти који не би могли да се реализују
средствима буџета у тако кратком року.
- У прошлој 2016. години доста ства
ри смо завршили. Имали смо великих
инвестиција. Изградили смо дечји

вртић у Белегишу и спортску халу у
Голубинцима. За то смо емитовали
муниципалне обвезнице и тај новац
смо наменски потрошили. Задовољни
смо поверењем грађана у Општину.
Обвезнице су плануле за седам дана.
Кад бисмо хтели успели бисмо да про
дамо много, али нећемо, јер нећемо
да се задужујемо. Што се тиче другог
модела, асфалтирали смо по принци
пу приватно – јавног партнерства 38
километара пута у 116 улица на тери
торији општине. То је занимљиво за
друге локалне самоуправе као при
мер, јер се општина на тај начин не

задужује, не повећава се јавни дуг, а
завршавају се крупни и скупи капитал
ни објекти који не би могли да се завр
ше само средствима из буџета општи
не. У градовима Аустрије и Немачке са
којима сарађујемо јавно – приватно
партнерство је начин да се изграде
такви објекти од јавног значаја. Ми смо
узели тај рецепт и сматрам да смо га
успешно применили у Старој Пазови.
Имали смо помоћ НАЛЕД-а и Сталне
конференције градова и општина. То
су били први пројекти јавно – приват
ног партнерства у Србији - каже Ђорђе
Радиновић.
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: Најавили сте изград
MМNOVINE
НОВИНЕ:
њу канализацион
 е мреже на целој
територији пазовачке општине. Да
ли ће и тај пројекат бити реализо
ван на принципу јавно – приватног
партнерства?
ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ: По том
принципу хоћемо да радимо и канали
зацију. Имали смо расписан међуна
родни тендер на ком је прошао дански
фонд. Пред сам потпис уговора они се
нису појавили. Пустили смо гаранције,
око 2,85 милиона евра. Те паре су
орочене, али већ у априлу ћемо их
потрошити у инвестиције. Имали смо
несрећу са том данском фирмом која
је отишла у стечај. Нисмо ни добили
нека нарочита објашњења. Ми смо се
обештетили, али реализација пројек
та је застала. У фази су преговори са
неколико заинтересованих инвестито
ра. Вредност радова је 35 милиона
евра, рок изградње три године.
Ми смо направили и студију изво
дљивости и оправданости пројекта.
Тај посао је трајао око две године. Уз
канализацију планирамо и изградњу
пречистача отпадних вода. Ту смо
остварили сарадњу са немачком
покрајином Баден Виртемберг. Они
су нам платили судију оправданости
изградње коју је радио институт из
Штутгарта. То је веома важно, јер
ћемо моћи да аплицирамо код европ
ских фондова са препоруком инсти
тута.

У току је изградња петље на
искључењу са ауто – пута у инду
стријској зони код Лидла и Делеза.

Асфалтирали
смо по принципу
приватно – јавног
партнерства
38 километара пута
у 116 улица на
територији општине.
То је занимљиво
за друге локалне
самоуправе као
пример, јер се
општина на тај
начин не задужује,
не повећава се јавни
дуг, а завршавају
се крупни и скупи
капитални објекти
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Кад се очекује наставак радова?
То је вишедеценијски пројекат и гра
ђани ће након завршетка ових радова
имати директно укључење на ауто –
пут. Радови су у току, чекамо пролеће
да се наставе. Тренутно се ради на
спуштању гасне инфраструктуре на
четири метра дубине. Све што се тиче
документације је завршено, ангажо
ван је добар извођач и очекујем да
неће бити никаквих проблема. Општи
на је решила имовинско правне одно
се, 18 приватних парцела смо откупи
ли, заменили и пребацили на државу
да би Путеви Србије могли да добију
дозволу. То је трајало две године и
коштало је милион евра. Ова петља је
за Пазову веома значајна. Када се све
заврши имаћемо три искључења и
укључења на 10-15 километара ауто пута и то сва три у индустријске зоне,
у Новим Бановцима, Новој Пазови и
Старој Пазови. Индустријска зона у
којој се ради петља је намењена
углавном за дистрибутивне центре. Ту
је велика фреквенција саобраћаја, а
налази се пре наплатне рампе када се
долази из Београда. За инвеститоре
је то веома значајно, да им камиони
не пролазе кроз наплатне рампе. У
Министарству привреде смо конкури
сали за пут којим бисмо спојили две
петље, Нову Пазову и Нове Бановце.
Тај пут би ишао паралелно са ауто –
путем кроз индустријску зону. Имамо
пројекат и дозволу, тако да очекујемо
да ће министарство сносити 50 одсто
трошкова.

Идејно решење нове кружне раскрснице код комплекса базена између Старе и Нове Пазове
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Прва фаза реконструкције регионалног пута Стари Бановци - Рума

Из којих земаља има највише
инвеститора у Старој Пазови?
Највише имамо фирми из Италије,
Немачке, Аустрије. Има тренутно 92
стране фирме, са тенденцијом пове
ћања броја. У плану су и проширења
производње у неким фирмама, као
што су Милшпед и Алумил. У најави
имамо још фирми које ће доћи у Ста
ру Пазову. Често се дешава да се
фирме преселе из Београда у Пазову.
Једноставније им је пословање и јед
ноставнија комуникација са председ
ником општине. Нама је све у привре
ди, и ми много пажње посвећујемо
привредницима. Захваљујући добром
пословању привредник а у нашој
општини у јануару смо имали 12 одсто
већи прилив новца у буџет него про
шле године. И поред умањења које
смо имали.
Радите озбиљно на томе да Стара
Пазова добије статус Града. Како
теку, да тако кажемо, припреме, како
се институције прилагођавају том
будућем статусу?
Многе општине у Србији су статус
Града добиле из политичких разлога.
Стара Пазова неће бити једна од
таквих општина. Ми се припремамо и
очекујемо да ће се то догодити негде
2019. године. До тада радимо на ства
рању услова за тако нешто. Све репу
бличке институције ће бити смештене
на једном месту, у згради Ерсте банке
коју смо откупили и коју треба да рено
вирамо. Када добијемо статус Града и

Многе општине
у Србији су статус
Града добиле
из политичких
разлога. Стара Пазова
неће бити једна
од таквих општина.
Ми се припремамо и
очекујемо да ће се то
догодити негде 2019.
године. До тада
радимо на стварању
услова за тако нешто

те институције ће прерасти у филија
ле. Ми радимо на томе да створимо
инфраструктуру за све институције
које су граду потребне, суд, тужила
штво, служба за запошљавање, сви
фондови, полиција. До 2019. године
ћемо бити спремни. То радимо јако
озбиљно и не журимо. Идеја је да се
након добијања статуса Града у Старој
Пазови формирају три градске општи
не, Бановци који би обухватали места
у Подунављу, Нова Пазова - Војка,
Крњешевци и Стара Пазова, Голубин
ци. Сматрамо да месне заједнице
сада немају неку нарочиту функцију
пошто су без овлашћења, а општине
имају надлежности и буџет тако би
систем функционисао ефик асније.
Грађани то у суштини и желе. То су
неке идеје која сам ја предлагао дав
но. Још пре него што сам постао пред
седник општине.
Колико је уложено у сеоске месне
заједнице и какве пројекте планира
те у будућности?
У Белегишу у плану је комплетна
адаптација основне школе. То ће
коштати између 40 и 50 милион
 а дина
ра, затим ту је пројекат адаптације
дома културе и изградња свлачион
 ице
на стадион
 у. Школска зграда највећа
је инвестиција. У овом селу смо све
довели у ред, сем дома културе. Има
мо изграђен вртић, реновирану цркву,
уређено гробље, капелу, амбуланту.
Сад је школа дошла на ред. Добро је
што се бележи све већи број првака,
тако да улагање у школу има смисла.
У Старим Бановцима биће изграђе
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на спортска хала, која ће обезбедити
услове за бављење спором за сва
места у Подунављу, Нове и Старе
Бановце, Белегиш, Сурдук и Бановце
Дунав. Ми сем Крњешеваца у сваком
селу имамо школску спортску халу. И у
Старим Бановцима је сређена амбу
ланта, црква, треба да се изгради још
вртић.
У Бановцима Дунав гради се црква
јер су грађани то захтевали, и градимо
зграду за истурено одељење основне
школе из Нових Бановац, до четвртог
разреда. Имамо у плану да урадимо
бициклистичко пешачку стазу од Бано
вац Дунав до Нових Бановаца у дужи
ни од једног километра. Завршавамо
уређење центра села. Викендом пла
нирамо да затворимо саобраћај, око
школе, цркве. То је центар културних
догађања у овом месту. Планира се
комплетна адаптација зграде основне
школе, која ће коштати око 60 милиона
динара.
У Новој Пазови радићемо школску
салу за физичко. Спортска хала је пре
оптерећена тако да ће ова бити само
за школу децу, док ће клубовима оста
ти на располагању постојећа хала.
Измештаћемо пијацу и уредити трг у
строгом центру места. Планира се и
реконструкција водоводне мреже и
замена азбестних водоводних цеви.
План је да се уреди центар Голубина
ца, асфалтира неколико старих улица,
и среди фудбалски стадиона. Прошле
године смо направили спортску халу са
кугланом, реновирали обе цркве, изгра
дили вртић, уредили гробље.
Уређење центра Војке по најмодер
нијим стандардима коштаће 60 милио
на динара и у том пројекту учествује и
министарство привреде. Урадиће се и
комплетна адаптација школе која је
била је доста запуштен школа, као и
завршетак водоводне мреже.
Такође уредићемо и центар Крњеше
ваца, средити школу, вртић и фудбал
ско игралиште.
Сурдук нам је важан због туриста
који у све већем броју долазе. У плану
је уређење центра, асфалтирање ули
ца. Гробље и капела су сређени. Школ
ска сала већ постоји. Амбуланте смо
реновирали у свим селима. Направили
смо одељење за дијализу. Планирамо
да проширимо то одељење, да повећа
мо капацитет и изградимо нови обје
кат.
Што се Старе Пазове тиче, градиће
мо спортску салу за ученике средње
школе. Општина је из буџета плаћала
превоз ученицима са територије наше
општине који су похађали пазовачку
средњу школу у висини од 80 одсто
цене карте. За оне који су се уписали у
школе ван Старе Пазове дотирали смо
50 одсто цене карте. И та мера је дала
резултате. Наша средња школа је пре
пуна. Наредне године ћемо урадити
комплетну реконструкцију зграде сред
ње школе. У плану је измештање ста
диона и изградње тржног центра.
В. Ћосић
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ЈКП „ЧИСТОЋА“ СТАРА ПАЗОВА

Чишћење дивљих
депонија
П
роблем дивљих депонија није зао
бишао ни општину Стара Пазова.
На територији општине започела
је акција чишћења дивљих депонија.
Радници Јавно комуналног предузећа
„Чистоћа“ су на терену и уклоњен је ве
лики број дивљих депонија које изнова
ничу или се појављују нове.
Неодговорним понашањем поједина
ца, њиховом небригом и немарношћу
стално ничу нове дивље депоније чиме
се шири непријатан мирис и надасве
угрожава животна средина и безбедност
самих грађана.
- У свим деловима општине имамо
подједнаки број депонија. Највећи про
блем је што ми те депоније чистимо, али
врло брзо се грађани враћају на та ме
ста или отворе нове депоније или бацају
смеће на атарске путеве - рекао је Јови
ца Гагрица, директор ЈКП „Чистоћа“.
Иако дивље депоније нису у надле
жности ЈКП „Чистоћа“, с обзиром на то
да радници овог предузећа по налогу Ко
муналне инспекције врше њихово укла
њање, у плану је решавање овог пробле
ма. Најкритичније тачке су према Војки
у Голубинцима, као и на потезу између
Старе Пазове и Старих Бановаца.
- Ми ћемо гледати у наредном периоду
да чак на неким депонијама поставимо
видео надзор да би могли да покажња
вамо један део предузетника или физич
ких лица, пошто се овде ради и о пред
узетницима и о физичким лицима, који
праве те дивље депоније и онда би на
тај начин могли да кренемо у њихово су
збијање - истакао је Јовица Гагрица.

Јовица Гагрица,
директор ЈКП „Чистоћа“

Током прошле недеље очишћени су
хангари у Новој Пазови и комплетан пут
ни појас између Старе и Нове Пазове,
као и један део пута од Старе Пазове
ка Војки. Такође, уклоњено је чак седам
дивљих депонија на потезу Нова Пазова
- Стари Бановци. Истовремено, уклања
се и отпад који је током зиме био затр
пан снегом.
- Радници Чистоће су ишли буквално
метар по метар и сакупљали по целој
територији општине Стара Пазова тај от
пад, ту има и комуналног отпада и неких
каучева, као и опасног отпада - додао је
Гагрица.
Сви грађани који примете неодг оворно
и недолично понашања појединаца који
доприносе стварању дивљих депони
ја неопходно да је фотографишу исте и
пријаве их ЈКП „Чистоћа“ или комуналној
инспекцији.

С. С.

МИНИСТАРКА АНА БРНАБИЋ У ПАЗОВИ

Узми рачун и победи
Влада Србије прогла
сила је 2017. и 2018.
годинама борбе против
сиве
екон ом ије,
а
наградна игра „Узми
рачун и победи“ је једна
од 68 подстицајних
мера. Наградна игра
траје до 30. марта,
последње извлачење
ће бити 31. марта.
Паралелно са наград
ном игром организује се
такмичење општина и
градова у броју прику
пљен их
фис калн их
Министарка Ана Брнабић
рачуна и слипова. Рачу
не треба слати искљу
чиво у брендираним ковертама и не милиона коверти, рекла је за РТВ Стара
треба мешати фискалне рачуне и слипо Пазова Ана Брнабић, министарк а за
ве. Сваки рачун мора бити већи од 100 државну управу и локалну самоуправу и
динара. До сада је за награду игру „Узми најавила још један круг наградне игре.
рачун и победи“ послато је близу пет
Ј. К.
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МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Школе у Срему су
у доста добром стању
Систем дуалног
образовања је
постојао код
нас као „школа
ученика у
привреди“, али
је он изгубљен
увођењем
усмереног
образовања.
У том систему
имали смо
и развијену
привреду
и привредне
субјекте
у којима
је постојала
потреба за тим
кадровима

О

бразовање и процес образовања
ће у будућности имати значајну
улогу, не само из перспективе
европских интеграција и приближавања
Србије чланству у Европској унији, већ
пре свега из пуке чињенице да модерног
и просперитетног друштва нема без
образованих грађана. Са замеником
покрајинског секретара за образовање,
прописе, управу и национ
 алне мањине
- националне заједнице Миланом Кова
чевићем разговарали смо о изазовима
који стоје пред образовним системом
Србије, и у организацион
 ом и у финан
сијско материјалном смислу.
Упркос годинама транзиције кроз које
ово друштво и држава пролазе, наш
саговорник сматра да је образовање
један од бољих сегмената овог друштва.
- Ниво образовања и наше школство
је цењено и ван граница Србије. Наши
ученици остварују изузетне резултате у
иностранству, то је својеврсно признање
систему образовања - каже Милан Кова
чевић.

: У последње време мно
MМ
NOVINE
НОВИНЕ:
го се прича о дуалном образовању
као неопходном услову развоја при
вреде и друштва у целини. Ако се
присетимо неких модела образовања
из прошлости, доћи ћемо до спознаје
да смо такав систем образовања
овде већ имали и да то није ништа
непознато ни ново.
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ: Ми смо иначе
имали доста добро уређен систем
образовања, то могу да кажем као
човек који је дошао из тог система.
Систем дуалног образовања је постојао
код нас као „школа ученика у привре
ди“, али је он изгубљен увођењем усме
реног образовања. То је била такозвана
Шуварова реформа школства. Покушај
да се у исту раван у првој години сред
ње школе ставе сви ученици без обзира
на постигнуте резултате у основној шко
ли, није се показао као добар. Некада
шња школа ученик а у привреди је
дефинисала два дана опште образов
них предмета и три дана образовне

праксе. У том систему имали смо и раз
вијену привреду и привредне субјекте у
којима је постојала потреба за тим
кадровима, рецимо за машинбравари
ма, заваривачима, месарима, пекари
ма... У таквој привреди су ученици
могли да стекну врло квалитетну прак
су. Ми смо то све изгубили услед лоше
приватизације која је све оно што је
било производно уништила. Сада се
стварају нови модели који се у суштини
ослањају на наш некадашњи модел.
Поменућу мађарски модел дуалног
образовања. Мађари су из средњих
стручних школа „извукли“ практичну
наставу, и у школама оставили само
опште образовне предмете. Практична
настава је пребачена у привредне комо
ре, тако да привреда сама структурира
оне кадрове који су јој потребни. У овом
систему нема пребацивања лоптице из
школе у привреду и обрнуто. Треба
казати да и у Мађарској има отпора у
реализацији овог модела, који је извор
но немачки модел.
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Кад се поменули отпоре, чини се да
се ни код нас новине не уводе без
отпора.
Ми заиста нисмо спремни за брзе и
динамичне промене. Ми још увек нисмо
увели наставу информатике као обаве
зан предмет и то у ери информатичког
друштва.
Да ли Вам се чини да су наша деца
по завршетку школовања неприпре
мљена за практичан живот. Како
ускладити потребе тржишта и обра
зовни систем?
Право питање је управо то, како ускла
дити привреду и образовање. Ми имамо
план уписа и сваки директор и свака
школа се бори да упише одређени број
ученика. Чим се упише мањи број учени
ка, у тој школи се појављује технолошки
вишак и директор има проблем да упо
сли одређен број професора. У таквим
околностима испада да су успешни само
они директори који успеју да упишу што
већи број ђака. Ево примера, ми смо
школовали кадрове у области пејзажне
архитектуре, ја не видим потребу при
вреде за тим кадром. Па смо огледно
школовали ренџере, а наш систем наци
оналних паркова још није усклађен са
ЕУ. Тако да ти наши ренџери немају шта
да раде. А са друге стране школујемо
медицинске техничаре и лекаре који
масовно одлазе у иностранство. Да се
разумемо, тај проблем имају и све
земље у окружењу, не само Србија.
Кажемо: одлазе нам стручњаци. Јесте,
одлазе, али нико не каже зашто, шта је
узрок. Немачко тржиште највише тих
људи апсорбује. Зато што највећи број
немачког медицинског особља одлази у
Швајцарску, Италију, Африку... Иду тамо
где су плате веће. Наши људи су тамо
веома цењени.
Како оцењујете наш образовни
систем у светлу динамичних дру
штвених и економских промена, про
цеса европских интеграција и изазова
модерног времена?
Ми смо део Европе, ма колико они то
нама опонирали. Ми смо ту. Са друге
стране, у односу на протекло време про
менила се структура капитала и власни
штва. То је кључ за све друштвене про
мене. Код нас се то догодило стихијски и
зато тој стихији плаћамо данак. Ми данас
субвенционишемо отварање нових рад
них места, а уништено је много тога
доброг. Ми смо имали модел задругар
ства који је био функцион
 алан. Италија
ни су наш модел преписали и данас
држе предавања по свету о том моделу
задругарства. Ми се полако враћамо на
оне гране на којима смо били, али за то
треба времена. Систем образовања би
требао да се иновира и реструктуира од
предшколског образовања. С обзиром на
масовне комуникације, на то да су роди
тељи данашње деце на вишем нивоу
образовања у односу на наше родите
ље. Деца већ у вртићу и основној школи
доста добро рукују мобилним телефони
ма, таблетима, рачунарима и већ у
раном детињству умеју да користе разне
апликације. Тај ниво и едукација про
светних радника и примене у образова
њу био би подложан променама. Посеб

Политичка
ситуација
стабилна
Каква су очекивања од изборне кам
пање? Игор Мировић очекује добре
резултате у Срему.
У Срему је доста урађено, од Старе
Пазове па до Шида. Дошло је доста инве
ститора. Сам географски положај Срема је
изврстан, пруга, ауто - пут, река Сава, бли
зина Београда, Новог Сада. Између оста
лог и то је допринело да се добар део
инвеститора лоцира управо у Срему. Сада
смо сведоци експанзије општине Рума.
Индустријска зона према ауто - путу се
попуњава, велики број становника митро
вачке општине ради у Руми. Вероватно
ћемо се у будућности суочити са недостат
ком радне снаге. Политичка ситуација је у
Срему стабилна, захваљујући томе што је
економска ситуација много боља него што
је била раније.

но би наставу од првог до четвртог раз
реда требало растеретити. Данас првак
има обавезних пет часова, а има само
седам година. Па има изборни предмет,
па додатну наставу и тако даље. Дете од
седам година не може то да поднесе у
односу на свој психо-физички развој.
Још ако имате неке школе где су смене
статичне, тај мали првак кад иде попод
не нема времена ни да се одмори, роди
тељи га поподне већ чекају да ради
домаћи и он нема времена за игру, а то
се одражава на дечју креативност.
Протеклих месеци сте обишли мно
ге школе по Војводини. Каква је ситу
ација у војвођанским школама, где је
Срем у односу на Бачку и Банат?
Доста обилазим школе, и са поносом
могу рећи да су школе у Срему у доста
добром стању. Што се покрајинског
секретаријата тиче, доста се улаже у
обнову школских објеката, али улаже се
и у ученички стандард. Ми смо дигли
буџет за субвенционисање трошкова
пута за ђаке са 87 на 187 милиона дина
ра. Субвенционишемо превоз за све уче
нике средњих школе у стопостотном
износу. Средњошколцима је био обезбе
ђен и бесплатан улаз на недавно одржан
Сајам образовања на ком су се предста
виле све високошколске установе и
факултети из Војводине. Тај сајам је
посетило 10.000 ученика из унутрашњо
сти. Што се тиче стања објеката, први
пут смо определили 50 милиона за про
јекте и пројектну документацију за сана
цију школских објеката. Школе нису про
фитабилне установе, њима се ретко ко
бави. Због тога смо донели одлуку да
финансирамо пројекте који су потребни
школама како би могле да конкуришу за
средства. Без пројектне документације
тешко се могу добити средства за рекон
струкције и санације школских објеката.
Крајем марта ће бити завршен конкурс и
видећемо како ће се то завршити. Основ
не школе су до сада аплицирале за око
110 милиона, средње школе су аплици
рале ка неких 48 милиона а домови уче
ника за пет милиона динара. Ових дана
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расписан је и конкурс за предшколске
установе на који ће се јављати локалне
самоуправе с обзиром на то да су оне
оснивачи предшколских установа.
Покрајинска влада је помогла и
изградњу зграде основне школе у
Мачванској Митровици, али улаже и у
друге школе.
Покрајина ће значајно допринети
изградњи зграде основне школе. За дру
гу фазу смо у јануару дали девет милио
на динара и дали смо четири милиона
за реконструкцију крова зграде подруч
не школе „Јован Јовановић Змај“ у Јар
ку. Покрајински секретаријат активно
учествује у подршци како основним тако
и средњим школама у Војводини. У
последње време тесно сарађујемо са
покрајинским секретаријатом за пољо
привреду који финансијски помаже прак
тичну наставу у пољопривредним шко
лама. Помоћ се користи за набавку
садног материјала, противградних мре
жа, пољопривредне механизације итд. У
пољопривредној школи у Руми је завр
шен објекат за практичну наставу, ради
се о ветеринарским техничарима, напра
вљено је савремено прасилиште. Покра
јинска влада и Управа за капитална
улагања су у изградњу тог објекта уло
жила знатна средства, као и Општина
Рума и сама школа.
Кад се поменули Јарак, чињеница
је да сте Ви Сремац, а да се у послед
ње време Сремци полако „враћају“ у
покрајинску владу. Једно време их
није било. Да ли то значи да сада не
постоји анимозитет у војвођанским
структурама према Сремцима.
На неки начин сте у праву. Сада је
Сремаца у војвођанској влади много
више него што их је било раније. Битно
је да Покрајинска влада, на челу са Иго
ром Мировићем доста улаже у Срем.
Морам поменути и то да по Војводини
има доста нерационално грађених обје
ката. Рецимо у Бачком Добром Пољу
које има четири хиљаде становник а
изграђена је феноменална спортска
хала при школи која би могла да серви
сира 25 хиљада становника. И што је
још горе, у таквој хали није завршен
систем за грејање па ученици зими не
могу да је користе. Исти случај је са
Госпођинцима... Али ми ћемо то решити.
Какав је план Вашег секретаријата
за наредне године? Шта ће бити при
оритети?
Направљен је трогодишњи финансиј
ски план у области образовања. Апсо
лутни приоритет ће имати пројекти који
ма се избацује азбест, било да је реч о
кровним покривк ама или фасадама.
Друго по важности је санација санира
них чворова. Још ми нисмо достигли
задовољавајући ниво у тој области, кад
је реч о санитарним чворовима. Потреб
но је мало порадити на томе. Има разних
примера на терену, али примећено је да
тамо где је стабилан менаџмент, мислим
на директора који је два-три мандата на
челу школе, у таквој школи је ситуац
 ија
боља него у школи у којој се сваке две
године мења директор.
Владимир Ћосић
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СУДАНИЈА: СЛУЧАЈ СЛОБОДАН СТОКАНОВИЋ

Саслушани Ненад Лемајић
и Мирослав Кендришић

НЕГИРА ДА ЈЕ ОПСОВАО
СТОКАНОВИЋА: Ненад Лемајић

У

Прекршајном суду у Сремској
Митровици прошле среде, 15.
марта настављено је суђење у
поступку који се води против Слобода
на Стокановића, некадашњег начелника
Полиције. Саслушани су сведоци Ненад
Лемајић и др Мирослав Кендришић.
Полиција је по службеној дужности
поднела прекршајну пријаву против
Слободана Стокановића, који је опужен
да је 17. августа прошле године након
вербалног сукоба са Ненадом Лемаји
ћем испред зграде Скупштине, физички
напао Лемајића.
Ненад Лемајић је на саслушање
дошао у пратњи адвоката Борислава
Пупавца. Како је изјавио, 17. августа чим
је изашао из зграде Општине у Сремској
Митровици приметио је Слободана Сто
кановића који се када га је видео зале
тео према њему да га удари.
- Махинално сам ставио руке испред
лица и осетио сам да сам задобио пар
удараца, не знам тачно колико и не
могу прецизно да кажем да ли су ти
ударци били затвореном или отворе
ном шаком, јер је то био „тренутак“. И ја
сам се „отргао“ од њега и брзим кораком
сам се одаљио од њега и ушао у зграду
Општине, те сам портиру рекао да позо
ве полицију. У међувремену је дошла
полиција и ја сам дао полицији своју
изјаву, али сам такође и касније отишао
до тоалета у згради општине и приме
тио сам да имам посекотину у пределу
носа и испод ока, али сад не могу тачно
да се сетим да ли је била испод десног
или левог ока. Знам да сам после тог
догађаја отишао код лекара, односно

ПАРТИЈСКИ ДРУГ ПОТПИСУЈЕ ЛЕКАРСКИ
ИЗВЕШТАЈ: Др Мирослав Кендришић

на Хитну помоћ. На Хитној помоћи ме је
лекар прегледао и упутио ме код лекара
специјалисте за ухо, грло, нос – изјавио
је Лемајић.
Он је негирао да се уопште обраћао
окривљеном Стокановићу, те се окри
вљени противио исказу сведока. Дошло
је и до суочења Стокановића и Лемаји
ћа, на захтев Стокановића, а на окол
ност да ли је у критичном приликом

ЛЕМАЈИЋ МЕ ЈЕ ОПСОВАО, НИСАМ
ГА УДАРИО: Слободан Стокановић

дошло до физичког контакта.
Тада је Стокановић питао Лемајића
следеће:
- Ненаде, када смо се први пут сре
ли код Општине, када сам ја силазио
низ степенице, рекао сам „Где налетих
на баксуза“. Ти си притрчао до мене, ја
сам се држао за гелендер и рекао си ми
„Марш у три п.... материне“. Тад контак
та физичког између нас није било и ти си

Партијски другови и саучесници
М новине ни после седам месеци
нису добиле одговоре на питања која
су упутила др Мирославу Кендришићу.
Питали смо га следеће:
1. Да ли је нормално да Ви прегледа
те свог страначког колегу Ненада Лема
јића и издајете му лекарски извештај,
иако знате да ће се тај извештај кори
стити на Суду као доказ?
2. Зар не мислите да би то могло
бити протумачено на Суду као при
страсност?
3. Како ће тај лекарски извештај бити
протумачен на Суду, с обзиром на то да
Ви и Ненад Лемајић имате исти инте
рес?
4. Због чега нисте Ненада Лемајића
упутили на преглед код другог, незави
сног лекара?
О овоме се ни Суд није изјашњавао,
иако је и Слободан Стокановић питао
да ли су Лемајић и Кендришић партиј
ски другови.
Ово није први случај у којем су глав
ни актери Лемајић и Кендришић, обоји
ца чланови Демократске странке. Пред

Тужилаштвом се води предистражни
поступак по питању анонимне кривич
не пријаве против функционера Демо
кратске странке др Мирослава Кендри
шића и Ненада Лемајића, а у вези
пљачке градског буџета. Мада, предис
тражне радње трају већ годину дана.
Правда је спора, али свакако достижна.
Прошло је скоро годину дана од како
су М новине затражиле одговоре од
функционера Демократске странке у
Сремској Митровици, председника
Градског одбора др Мирослава Кен
дришића и председника Извршног
одбора ГО Ненада Лемајића, а поводом
афере подметања лажног рачуна као
страначког Градској управи за буџет и
финансије, чиме је опљачкано 1,100.000
динара буџетских средстава.
Међутим јавност и даље није обаве
штена зашто су функционери ДС над
лежнима у Градској управи за буџет и
финансије, приватни рачун лажно под
метнули као страначки и где је завр
шио милионски износ који је из буџета
уплаћен за строго одређене намене?
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утрчао у зграду. Јел тако било? – питао
је Стокановић.
Лемајић се на суочењу држао своје
изјаве, односно да се он уопште није
обраћао Стокановићу.
Адвокат Ненада Лемајића Борислав
Пупавац је информисао судиницу да
постоји медицинска документација,
односно извештај лекара са Хитне помо
ћи и лекара специјалисте о задобије
ним повредама Ненада Лемајића. Исто
тако је навео да уколико Суд сматра да
је потребно, може да се достави видео
снимак са сигурносне камере са зграде
Општине, јер је цео догађај снимљен.
Након Лемајића, саслушан је и др
Мирослав Кендришић, који ради као
специјалиста оториноларингологије у
служби ОРЛ и максилофацијалне хирур
гије при Општој болници у Сремској
Митровици.
Др Кендришић је током саслушања
рекао да је он 17. августа прошле годи
не радио у амбуланти ОРЛ као једини
лекар тог дана, јер је била среда, када и
иначе ради у амбуланти.
- Ненад Лемајић је упућен на преглед
код мене као хитан случај, од стране
лекара примарне здравствене зашти
те, односно Дома здравља. Сећам се да
сам прегледао тог дана Ненада Лема
јића, као и све остале пацијенте који су
били упућени у моју амбуланту тог дана.
Након извршеног прегледа ја сам Нена
да Лемајића упутио да изврши рендгент
ски преглед носа. У лекарском извешта
ју сам констатовао да постоји огуљотина
носа са леве стране, а на основу ренд
гентског снимка профила носа да не
постоје знакови прелома носних костију
– рекао је др Мирослав Кендришић.
Стокановић је питао и да ли су Кен
дришић и Лемајић партијски другови,
међутим судиница није признала то
питање. Исто тако Стокановић је приго
варао исказу сведока и наводи да се тог
дана Ненад Лемајић није уопште јавио
на Хитну помоћ.
Подсетимо, како стоји у чињенич
ном опису прекршаја „постоји основа
на сумња да је дана 17.8.2016. године
у 9.50 часова у Сремској Митровици у
ул. Трг Светог Димитрија наспрам броја
13, испред зграде Скупштине општине
Сремска Митровица, Стокановић Сло
бодан извршио прекршај Закона о јав
ном реду и миру из чл. 9 ст. 1 вршењем
насиља над другим. Наведеног дана и
времена пријављени Стокановић Сло
бодан је дошао у вербални сукоб са
Лемајић Ненадом, на тај начин што му се
прво обратио речима: „Куд на тебе бак
сузе да налетим!“, а затим му је након
краће вербалне расправе задао један
ударац отвореном шаком десне руке у
пределу леве стране лица. Лице Лема
јић Ненад се јавио у Медицински центар
у Сремској Митровици где су му конста
товане лакше телесне повреде. Лице
Стокановић Слободан је алкотестиран и
том приликом је утврђено да исти има
0,00 промила алкохола у организму“,
стоји у захтеву за покретање прекршај
ног поступка.
Биљана Селаковић
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Др Васа Петровић, бивши директор Дома здравља у Инђији

КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ БИВШЕГ ДИРЕКТОРА
ИНЂИЈСКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

За шта се све терети
др Васа Петровић?

Остаје отворено питање због чега се раније
није кренуло у контролисање пословања Дома
здравља у Инђији? Да ли је разлог томе што су
тада на челу сремске Полиције и Општине
Инђија била два пријатеља Зоран Смајић и
Горан Јешић?

П

рипадници Министарства уну
трашњих послова у последњих
неколико месеци спровели су
неколико акција на сузбијању кривич
них дела прања новца, финансијског
криминала и корупције, посебно
везано за злоупотребе службених
положаја у државним органима. У
свакој од ових полицијских акција,
које су реализоване на територији
читаве Србије, учествовали су и при
падници Полицијске управе Сремска
Митровица.
Последња организована акција,
када је полиција ухапсила 47 особа и
поднела кривичне пријаве у редов
ном поступку против 19 лица због
постојања основа сумње да су почи
нили више коруптивних кривичних
дела, спроведена је почетком марта.
У акцији „Плутон 2“ том приликом

приведен је и бивши директор Дома
здравља у Инђији др Васа Петровић,
за којег постоје основи сумње да је
од 2005. до 2016. године, искоришћа
вањем свог службеног положаја и
прекорачењем граница свог службе
ног овлашћења, у намери прибавља
ња користи за себе и другог, починио
кривична дела кроз незаконите рад
ње у поступцима јавних набавки и
пословне сарадње са другим прав
ним лицима, и оштетио Дом здравља
„Др Милорад Мика Павловић“ у Инђи
ји за 15.971.194 динара. Након што је
приведен, Тужилаштво је одредило
да се бивши директор инђијског Дома
здравља брани са слободе.
Примаријус др Васа Петровић из
Новог Сада на функцију директора
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ВЛАДИМИР ГАК: Правна држава
функционише
Први човек Општине
Инђија Владимир Гак
очекује да за своје
пропусте у раду
одговарају и остала
бивша одговорна лица
у јавним предузећима
и установама, још
једном подсећајући,
да је целокупан
наслеђен дуг у тој
општини након
преузимања
одговорности,
био око две
милијарде динара

Дома здравља „Др Милорад Мика
Павловић“ у Инђији ступио је 2005.
године. Према незваничним подаци
ма до којих су дошле М новине, за
директора инђијског Дома здравља
др Петровића је препоручило то што
је био пријатељ мајке Горана Јешића,
који је у то време био „господар“ у
свим инђијским јавним предузећима
и установама.
Када је дошао у Инђију за директо
ра, др Петровић је са собом довео и
извођача радова из Новог Сада,
Душка Живковића, човека који има
регистровану СТР радњу, а притом
нема ниједног запосленог. Од те
2005. па до 2016. године све послове
везане за интервентно одржавање у
инђијском Дому здравља обавља
Живковићева фирма.
Оно што је, како незванично сазна
јемо, посебно „упало у око“ инспекто
рима за привредни криминал је чиње
ница да су потраживања Дома здра
вља према Живковићевој фирми
била преко 50 милион
 а динара и да
је фактуре директор редовно измири
вао. Са друге стране дуг према оста
лим добављачима када је др Петро
вић постао директор износио је око

Председник Општине Инђија Влади
мир Гак истакао је да је задовољан да
правна држава у овом делу функциони
ше, јер је наслеђени дуг у Дому здра
вља један од највећих у Србији, када су
такве институције у питању што, по
његовим речима, не може да прође без
утврђивања одговорности лица која су
тада руководила том здравственом
установом.
- Ја нећу да прејудицирам да ли ту
има одговорности или нема, али лично
сматрам да има елемената, док је на
надлежним државним органима да то
установе, након чега ће целокупна јав
ност бити обавештена како је тај посту
пак окончан.
Председник Општине Инђија потвр
дио је да су поднели три кривичне при
јаве против бившег директора Дома
здравља на основу установљених про
пуста у раду.
- После нас су и надлежни за при
вредни криминал ушли у документацију
Дома здравља и мислим да су они про
нашли још нека кривична дела, која ми
нисмо успели да лоцирамо у прва два
месеца откако смо преузели одговор
ност за Дом здравља. Исто, принципи
јелно, како ово кажем за било кога дру
гог, кажем и за себе и за директоре који
су из моје партије и наше коалиције и са
којима ја данас сарађујем, да свако тре
ба да одговара за евентуалне пропусте
у раду или ако на било који начин злоу
потребе службени положај - каже пред
седник Општине Инђија.
Гак је на крају навео да се у претход
них десет месеци, од како су преузели

одговорност за све грађане, нису бави
ли креативним стварима, јер су морали
да „гасе“ пожаре у јавним предузећима,
установама, школама и вртићима јер,
како каже, ниједну установу нису зате
кли без проблема и дугова. Већину
дугова у јавним предузећима успели су
пре Нове године да сервисирају, али за
дугове у Дому здравља требаће много
више времена и средстава.
Такође, први човек Општине Инђија
очекује да за своје пропусте у раду
одговарају и остала бивша одговорна
лица у јавним предузећима и установа
ма, још једном подсећајући, да је цело
купан наслеђен дуг у тој општини након
преузимања одговорности, био око две
милијарде динара.
М. Ђ.

18 милиона динара, да би за време
његове „владавине“ потраживања
отишла на 205 милиона динара. Исто
тако постоји сумња да су надувавали
фактуре.
Када је др Петровић прошлог јуна
смењен, у исто време је и Живкови
ћева фирма угашена, власник је под
нео захтев за пензију, а када су
инспектори дошли да му „чешљају“
папире, он им је како незванично
сазнајемо рекао да је ето баш пре
неколико дана имао пожар и сва
документација му је спаљена.
Међутим, Живковић као да није
знао да се данас пословање фирме
води електронски и да постоје дупле
фактуре.
Оно што чуди у целој овој ситуаци
ји, како наводи наш извор, је то што
су радницима плате у Дому здравља
касниле неколико месеци, а да при
том нико не говори о томе. Свакако
да инђијски Дом здравља, као ни дру
га јавна предузећа која су у дуговима,
у такво стање нису довели они који су
из фирми износили репроматеријал,
већ они који су крали на оловку и у
кафанама потписивали ко зна шта.
На крају остаје отворено питање

због чега се раније није кренуло у
контролисање пословања Дома здра
вља у Инђији? Да ли је разлог томе
што су тада на челу сремске Полици
је и Општине Инђија била два добра
друга, два пријатеља, Зоран Смајић и
Горан Јешић? Да ли се штета која је
настала могла предупредити? Или
није било политичке воље, што је у
држави Србији често случај?
Свакако да Дом здравља у Инђији
није усамљен случај када је у питању
финансијски криминал, корупција и
злоупотреба службеног положаја.
Сада је ова прича актуелна јер је сре
дином прошле године дошло до про
мене власти у Инђији, када су напред
њаци, на челу са Владимиром Гаком,
преузели вођење ове сремске општи
не.
Када би Полицијска управа у Срем
ској Митровици имала више инспек
тора за привредни криминал, свакако
би било и већих резултата. Мада за
две године откако је на челу сремске
полиције Ђура Мандић, знатно је
повећан број откривених кривичних
дела из области привредног кримина
ла.

Биљана Селаковић

Владимир Гак, председник
Општине Инђија
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ВЛАДА СРБИЈЕ: РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Општина Инђија међу
15 најеф
 икаснијих

П

отпредседница Владе Републике Ср
бије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић саопштила је, представљајући
резултате пописа бесправно изграђених
објеката, да у Србији има више од 2,2 мили
она нелегалних објеката, од чега је до сада
пописано готово 1,4 милиона.
Михајловић је на конференцији за нови
наре одржаној у среду, 15. марта у Влади
Србије прецизирала да је до сада укупно
пописано 1.353.463 бесправних објеката, а
само у јануару ове године 509.932 објекта.
Према њеним речима, попис је заврши
ло 100 локалних самоуправа, а остало је да
још око 50 градова и општина то приведу
крају у наредних седам дана.
Представљању резултата пописа неле
галних објеката присуствовали су градо
начелници и председници општина из ло
калних самоуправа које су најефикасније
спровеле попис, међу њима и председник
Општине Инђија Владимир Гак.
Општина Инђија, према речима Михајло
вићеве, сврстана је међу 15 најеф
 икаснијих
у попису бесправно изграђених објеката.
- То признање од стране потпредседни
це Владе Србије је за нас веома значајно, и
морам да се захвалим мом тиму који је за
служан за такве резултате, начелнику Оп
штинске управе и начелници Одељења за

Зорана Михајловић представила резултате пописа бесправно изграђених објеката

СА САСТАНКА СИСТЕМА 48 У ИНЂИЈИ

Почела грађевинска сезона

С

а лепим временом, почела је грађе
винска сезона на територији општи
не Инђија. Према извештају ЈП „Ин
ђија пут“, увелико се ради на асфалтирању
паркинга и прилаза ка амбуланти у Бешки.
Такође, актуелни су и радови на ревитали
зацији пешачке стазе и постављању јавне
расвете код зграде Месне заједнице у Но
вом Сланкамену.
- У разговору са мештанима Новог Слан
камена уочили смо да је то један од вели
ких проблема, поготово због најмлађих који
се тим делом села враћају из школе. По
четак грађевинске сезоне искористили смо
за радове који се могу завршити у кратком
периоду, уједно припремајући пројекте за
чију реализацију нам је потребно више
времена - каже Владимир Гак, председник
Општине Инђија.
Радници ЈП „Инђија пут“ претходних да
на били су ангажовани на крпљењу удар
них рупа на путевима у свим насељеним
местима инђијске општине. Према Гаковим
речима, почињу и радови на сређивању де
ла пешачке стазе и паркинга испред школе
у Љукову. Такође, у том селу инђијске оп
штине, крећу и радови на изградњи тротоа
ра у дужини од 500 метара са десне стране

Замењене
цеви у Бешки
Услед честих пуцања цементно азбестних водоводних цеви у Бешки, ЈКП
„Водовод и канализација“ извршило је
замену полиетиленским цевима које ће
омогућити квалитетну и редовну испору
ку воде мештанима у Бешки. Како кажу
представници ЈП „Водовод и канализа
ција“, сада је смањена могућност појаве
нових хаварија.

Стиже тобоган
Завршена је јавна набавка за куповину
тобогана који ће бити постављен на
Градском базену у Инђији, известили су
представници Установе Спортски центар
на последњем састанку Система 48 у
Инђији. Потписан је уговор са извођачем
радова и тобоган дужине 60 метара биће
постављен до краја маја.

Улице Николе Тесле, главне сеоске улице
према Руми.
- Непостојање тротоара у главној сеоској
улици у Љукову проблем је са којим се де
ценијама уназад суочавају мештани тог се
ла. Они су до сада морали да се крећу по
веома фреквентном путу, што је било изу
зетно небезбедно - каже Гак и додаје да су
актуелни и радови на осветљавању пешач
ке стазе између улица Тихомира Јовића и
Дунавске у Чортановцима, стазе која води
ка железничкој станици.
- У Марадику радимо паркинг испред се
оске амбуланте, ниједно село нисмо запо
ставили и тамо где се тренутно не врше,
ускоро ће почети радови на санацији одре
ђене инфраструктуре – наводи Владимир
Гак.
Поред радова у селима, у току је изград
ња индустријске саобраћајнице у дужини
од 1.200 метара у североисточној радној
зони у Инђији.
До 25. марта биће завршена прва фаза
радова на доградњи централног објекта
вртића у Улици Душана Јерковића у Ин
ђији.

18

M NOVINE

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

22. MART 2017.

ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У МАРАДИКУ
урбанизам. Посао који се тиче пописа бес
правно изграђених објеката није значајан
само са правног аспекта, већ ће сада наши
суграђани коначно моћи да укњиже објекте
који су бесправно саграђени. То, данас-су
тра значи да ће моћи лакше да их продају
и вредност тих објеката биће неупоредиво
већа – рекао је Владимир Гак.
Гак је подсетио да сада постоји додатна
евиденција за порез на имовину, од чега се
очекује више средстава у локалном буџету,
најмање 40 милиона динара ће више при
ходовати, што ће бити употребљено за уна
пређење инфраструктуре, изградњу нових
путева, обнову школа и вртића.

Поносни на то што су
другачији од осталих

Више
социјалних
давања
Општина Инђија добила је 5,5 милиона
динара трансферних средстава од Мини
старства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања. То је за два милиона
више у односу на прошлу годину, каже Гак
и додаје да је то још један пример колико
Влада Србије води рачуна о најугрожени
јим категоријама становништва.
- Ми смо до сада пописали око 14 хиља
да објеката, у последњем кругу око седам
хиљада, од чега је издато 1.900 решења.
Радимо пуном паром, и први циљ је био да
се сви објекти попишу, што смо реализова
ли, а сада нам следи издавање решења истакао је на крају Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија.
М. Ђ.

Избори за
савете мз
Председник Општине Инђија Влади
мир Гак најавио је да ће избори за чла
нове савета месних заједница бити одр
жани за месец и по дана. Такође, навео
је да се представници пет инђијских
села, од када су они преузели одговор
ност за грађане, нису ниједном обрати
ли њему нити било коме у локалној
самоуправи, због чега је изразио неза
довољство и наду да ће, након избора
за нове чланове савета месних заједни
ца, све много боље функционисати.
- Већ сада су формирани боравци, ход
ници и остале просторије. Са доградњом
централног објекта вртића нећемо задо
вољити све потребе општине Инђија за
предшколским смештајем, али ћемо упи
сати 100 малишана који се налазе на ли
сти чекања. То је свакако велики помак у
односу на то што смо имали пре извесног
времена. Неопх одно је започети пројекат
и изградњу новог вртића, који ће се на
лазити на општинској парцели у близини
Храма Светог цара Константина и царице
Јелене. Тек изградњом тог објекта ћемо
моћи да одговоримо свим потребама за
предшколским смештајем у нашој општи
ни - истиче на крају Гак.
М. Ђ.

Обележен Дан школе

Преко 180 ученика распоређено је у десет одељења,
а наставу похађају на српском и мађарском језику, због
чега се ова образовна установа издваја од свих других
на територији општине Инђија

Ш

колство у Марадику има дугу
традицију. Прва образовна
установа отворена је 1826.
године и у питању је била православ
на школа, да би након тога биле фор
миране реформаторско-хришћанска,
затим и римокатоличка. Данашњи
назив школа носи од 1969. године,
по чувеном српском песнику Бранку
Радичевићу. Преко 180 ученика распо
ређено је у десет одељења, а наставу
похађају на српском и мађарском јези
ку, због чега се ова образовна устано
ва издваја од свих других на територи
ји општине Инђија.
Основна школа „Бранко Радичевић“
из Марадика у среду, 15. марта обеле
жила је свој дан. Ученици су уз помоћ
наставника и учитељица припремили
приредбу, а гости су им, поред родите
ља и запослених, били и ученици ОШ
„Бранко Радичевић“ из Новог Сада.
Звонко Чаушевић, директор школе у
Марадику каже да су од прошле школ
ске године формирали једно комбино
вано одељење за ученике од првог до
четвртог разреда, у којем се настава
одвија на мађарском језику.
- Поменуто одељење формирали
смо прошле школске године, јер се
доста родитеља определило за поха
ђање наставе на мађарском језику у
Новом Саду. Да деца не би путовала
у Нови Сад, запослили смо учитељи
цу која им држи наставу на мађарском
језику - каже Чаушевић.

Како истиче директор школе, посеб
но су поносни на пројекат „Бранкови
основци“ који реализују у сарадњи
са истоименом основном школом из
Новог Сада. Такође, ове године плани
рају да осветле простор око поменуте
образовне установе. Веома су успе
шни на покрајинским и републичким
конкурсима, те су захваљујући доби
јеним средствима опремили школу и
кабинете.
- Успели смо да заменимо сву сто
ларију, опремимо информатички каби
нет и фискултурну салу. Изградили
смо терен за рукомет, који је делом за
кошарку и за мали фудбал, тако да се
трудимо да привучемо што више дона
ција и да осавременимо рад у школи.
Учествовали смо у пројекту ДИЛС-а и
тако обезбедили најмодерније учило
за наставнике - интерактивну таблу каже Чаушевић и додаје да се доста
разликују од осталих инђијских основ
них школа јер имају велики број учени
ка који су путници.
- Марадик се налази на једној вели
кој раскрсници тако да деца са Бансто
ла, која не могу да путују за Чортанов
це, долазе код нас, њих десетак. Исто
тако, имамо децу која долазе из Кру
шедола, који припада иришкој општи
ни, али због близине нашег села, гра
витирају ка нама. Они, нажалост, имају
проблема са доласком и одласком, јер
нема организованог превоза од Кру
шедола ка Марадику.
М. Ђ.
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ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ У БЕЧУ

Сарадња са Аустријом

П

ривредни потенцијали пећиначк е
општине представљени су 16. марта
у Привредној комори Беча, пред 25
представника привреде аустријске престо
нице. Ово представљање организовано је
уз подршку Амбасаде Републике Србије у
Аустрији, а пећиначку делегацију предводи
ла је председница Oпштине Дубравк а
Ковачевић Суботички, која је тим поводом
изјавила да је презентација за циљ имала
да се бечки привредници упознају са могућ
ностима за улагање у пећиначку општину.
- Присутне привреднике смо упознали са
свим предностима за инвестирање на тери
торији наше општине, од близине Београда
и аеродрома до ефикасне локалне админи
страције и пуне логистичке подршке коју
пружамо инвеститорима од првог контакта
са локалном самоуправом до коначне реа
лизације инвестиције, а током презентације
имали су прилику да сазнају које велике
светске компаније већ годинама успешно
послују у нашој општини. Драго ми је што су
нашем представљању присуствовали и
успешни привредници из српске дијаспоре
у Бечу, који могу да буду темељ повезива
ња наше и аустријске привреде – рекла
нам је прва жена пећиначке општине и
додала да су током посете Бечу успоста
вљени контакти који у будућности могу
допринети већем броју аустријских инве
ститора у пећиначкој општини.
- Успоставили смо контакт и са госпођом
Ериком Теоман Бренер, економским савет
ником у представништву Привредне комо

Представљени потенцијали пећиначке општине у Бечу
ре Аустрије у Београду и ја се надам да
ћемо у наредном периоду бити у могућно
сти да продубимо сарадњу у обостраном
интересу – изјавила је Ковачевић Суботич
ки.
У представљању општине Пећинци у
Бечу учествовао је и Гинтер Фридрих из
централе концерна Лагермаx у Аустрији.
Он је присутне упознао са овом компани
јом, којој је већ годинама седиште за целу
Србију у Шимановцима, али и са предно

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Улога Културног центра

Н

а 74. седници Општин
ског
већа
Општин е
Пећинци, одржаној 15.
марта већници су, између оста
лог, дали позитивно мишљење
на извештаје о раду за 2016.
годину пећиначког Центра за
социјални рад, Црвеног крста
Пећинци, ЈУ „Спортски цен
тар“, Савета за безбедност
саобраћаја на општинским
путевима и улицама насеље
них места општине Пећинци и
пећиначког Културног центра.
Културни центар Пећинци
носилац је културних дешава Седница Општинског већа
ња на територији пећиначке
општине и као такав свој рад заснива, пре народне музике. Такође, веома је значајан и
свега, на креирању квалитетних културно - дечји музички фестивал Мини - тини фест
образовних садржаја који су прилагођени који сваке године организујемо у октобру
свим старосним структурама друштва. Пре месецу, а важно је споменути и драмске
ма речима директора Културног центра смотре попут 32. Општинске смотре рецита
Јована Деврње циљ ове установе је, са јед тора „Песниче народа мог“, Општинске смо
не стране да из године у годину увећава број тре дечјег драмског стваралаштва, које су
културних дешавања, а са друге да културне припрема за Зонску смотру под називом
активности из Пећинаца као центра проши „Мајски сусрети“, као и 59. Смотру дечјег
драмског стваралаштва Срема. Поред тога,
ри на свих 15 насеља пећиначке општине.
- Најзначајнија манифестација коју смо треба истаћи и 38. Смотру фолклорног
организовали током прошле године је Пећи изворног стваралаштва Срема, 4. Срем
начко културно лето, у оквиру којег су током филм фест и Светосавску академију. Про
јула и августа одржане бројне активности - шле године организовали смо и прво такми
од позоришних представа, креативних ради чење у ритмичкој гимнастици и шоу денсу –
оница и изложби до концерата рок, поп и рекао је Деврња.

стима пословања у општини Пећинци.
Након презентације у Привредној комори
Беча делегацију пећиначке општине, у којој
су поред председнице Oпштине били и њен
заменик Зоран Војкић, начелник Општинске
управе Жељко Трбовић, помоћник пред
седнице Дејан Живановић, Радивој Мило
шевић из општинског Одељења за привре
ду и директор пећиначког Културног центра
Јован Деврња, примио је амбасадор Репу
блике Србије у Аустрији Перо Јанковић.

ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ

Стипендије студентима
Председница Општине Пећинци Дубравка
Ковачевић Суботички 13. марта потписала
уговоре са студентима који су на основу кон
курса остварили право на општинску стипен
дију. Пећиначка локална самоуп
 рава ће у
овој школској години стипендирати укупно 36
студената, а како је рекла прва жена пећи
начке општине, студентске стипендије су
само једна од мера подршке образовању
младих које спроводи локална самоуп
 рава.
- Знамо да већини родитеља није лако да
обезбеде новац за финансирање студента и
трудимо се да помогнемо колико можемо. С
друге стране надамо се да ће студентима
стипендија бити подстицај да уложе додатни
труд у стицање знања и да студирање при
веду крају у року. Без обзира на наслеђена
дуговања која оптерећују општински буџет и
због којих није увек лако обезбедити сред
ства, ми не одустајемо од ове мере подршке
студентима, јер је сматрамо врло значајном.
Поред тога, трудимо се да створимо што
бољи амбијент за долазак нових инвестито
ра, како по завршетку школовања млади не
би морали да одлазе у потрази са запосле
њем и како би своју професионалну каријеру
могли да започну овде где су рођени – изја
вила је Ковачевић Суботички.
Студенти који су испунили услове конкур
са, њих 22, добијаће стипендију у износу од
9.000 динара месечно током десет месеци, а
Општина ће за 14 студената слабијег мате
ријалног стања обезбедити стипендије у
износу од 5.000 динара месечно, такође
током десет месеци ове школске године.
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ЦРВЕНИ КРСТ

Предавање
о наркоманији

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
фондација Тијана Јурић на Светски дан
безбедности на интернету.
Ј. К.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Кабинет за
практичну наставу

До болести зависности, односно нарко
маније доводи негативна ситуација у дру
штву, родитељи често не виде или не желе
да виде да је њихово дете наркоман, про
мене се уочавају код куће и у школи, а
веома често почињу да нестају новац и
вредне ствари из куће, речи су којима је
ученике старопазовачке гимназије у про
блематику наркоманије увео др Алексан
дар Омеровић, директор Дома здравља у
Старој Пазови. Драган Врањеш, заменик
командира Полицијске испоставе Стара
Пазова је саопштио податак да је просе
чан животни век наркомана 26 година, а
указао је и на кривично правне аспекте
поседовања и уживања опојних дрога.
Црвени крст, је организовао предавање, а
до краја месеца биће организовано и за
ученике техничке и економско трговинске
школе.
М. М.

Иако је пракса у већини средњих струч
них школа изгубила смисао, ученици Еко
номско трговинске школе „Вук Караџић“ у
Старој Пазови који похађају смер трговац и
поред тога што имају обавезну практичну
наставу имају потребу да се додатно едуку
ју и стекну знање и вештине када је у пита
њу профил за који се образују. Пре три
године при Економско – трговинској школи
„Вук Караџић“ у Старој Пазови оформљен је
кабинет за извођење практичне наставе у
којој свакодневно будући трговци имају при
лику да се додатно едукују и спреме за
посао. Иако је посао трговца углавном при
сутан код женског пола, све више је дечака
који желе да се баве овим послом истичу
професори стручних предмета у поменутој
средњој стручној школи трудећи се да изне
дре квалитетне трговце који ће одмах након
стечене дипломе наћи запослење. У овој
школи тренутно се образује око 100 будућих
трговаца који уочи обављања обавезне
практичне наставе у продавницама стечено
знање примењују у кабинету за извођење
практичне наставе захваљујући, између
осталог и немачкој организација за техничку
сарадњу ГИЗ која је обезбедила донацију за
опремање самог кабинета.
С. С.

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Трибина о безбедној Тестирање
употреби интернета будућих првака

Основна школа „Симеон Араницки“ у
Старој Пазови организовала је у уторак, 14.
марта са Министарством трговине, туризма
и телекомуникација и фондацијом Тијане
Јурић за ученике 7. и 8. разреда трибину о
безбедној употреби интернета „Безбедност
на интернету - безбедност у животу“. Еду
кација и здрави породични односи су кључ
превенције и заустављања интернет наси
ља, које се дешава свакодневно, некад с
врло тешким последицама, каже Игор
Јурић, оснивач Фондације „Тијана Јурић“ и
отац девојчице коју је 2014. године отео и
убио Драган Ђурић, месар из Сурчина који
је због тог злочина добио 40 година робије.
Фондација је припремила Предлог измена
закона којим би било омогућено да се уби
цама деце одреди доживотна робија, који
ће Скупштини ће бити достављен након
избора. На трибини су приказани филмови,
рађени по истинитим причама, који говоре
о темама насиља, интернет насиља и трго
вине људима. Овом приликом додељена је
награда ученици Љубици Огњеновић, нај
бољој у Србији у квизу Шта знам о безбед
ности на интернету, који је реализовала

За нешто више од десет дана у старопа
зовачким основним школама почиње тести
рање будућих ђака првака. Према Закону о
основама система образовања и васпита
ња у први разред уписује се свако дете које
до почетка школске године има најмање
шест и по, а највише седам и по година.
Све предшколце рођене у периоду од 1.
марта 2010. до краја фебруара 2011. годи
не за неколико дана очекује тестирање за
упис у први разред које обухвата проверу
спремности детета коју врши психолог шко
ле. Утврђивање зрелости детета за полазак
у школу врши педагог или психолог који
приликом тестирања прво разговарају са
родитељима деце, након чега следи спро
вођење самог тестирања детета, а након
обављеног теста родитељ одмах добија
повратну информацију. Циљ тестирања је
боље упознавање са дететом како би се
утврдио најбољи начин за рад и постизање
оптимално могућих резултата чиме се
добија општа слика генерације и ниво пси
хофизичког развоја све деце.
С. С.

БИТКА ЗА ЗНАЊЕ

Роботи у школама
Како би се унапредила настава информа
тике и у Основну школу „Растко Немањић
Свети Сава“ у Новој Пазови стигли су робо
ти, у оквиру акције „Битка за знање“ коју је
организовала Фондација Б92. Роботи делују
као играчке, али они ће допринети да се
ученици на један интересантан начин, а
ипак кроз програмски режим рада упуте у

22. MART 2017.
програмирање и уједно повежу информа
тичка са техничким знањем. Ова акција се
спроводи на територији целе Србије, а у
старопазовачкој општини роботе су за сада
добиле Основна школа „Симеон Араницки“
у Старој Пазови и „Вера Мишчевић“ у Беле
гишу. Циљ је да се све основне школе опре
ме са по пет робота. Фондација Б92 органи
зоваће и такмичење, ревијалног карактера
К. Л.
за све заинтересоване ученике.

ДРАМСКА СЕКЦИЈА
ОШ „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“

Гостовање
у Словачкој

Након премијере 4. марта, ансамбл
Драмске секције Основне школе „Херој
Јанко Чмелик“ из Старе Пазове отпутовао
је на гостовање у Словачкој републици.
Прву репризу представе „Деца из Павлове
улице“ извео је тако на „Кубинским позори
шнин данима“. Овај фестивал, који се одр
жава у месту Доњи Кубин има 35.годишњу
традицију. За два дана трајања изведено је
девет представа. Пазовачко позориште
једини је ансамбл из иностранства на овом
фестивалу, који представља круну позори
шне сезоне у региону Орава у Словачкој.
Ј. К.

АП „МИРКО ТАТАЛОВИЋ ЋИРА“

Премијера представе
Аматерско позориште „Мирко Таталовић
Ћира“ из Нове Пазове извело је у суботу,
18. марта, премијерно представу „Браћо и
сестре“ Душка М. Петровића у режији Алек
сандра Бака, који потписује и сценографију
и адаптацију текста, савременог српског
песника и сатиричара. У питању је сатирич
на пасторала о актуелним догађајима у
Србији и о тражењу пута у Европу. Главне
улоге тумаче Милан Дудић, Ненад Сладић,
Антонела Бијелић, Дијана Влаинић Драгин.
Ово је прва Бакова режија у новопазовач
ком позоришту, које већ за две недеље
очекује гостовање у Пивницама на затвара
њу фестивала ЂИДА, а премијерно извође
ње представе гледао је и селектор Золтан
Фридман.
З. К.

ФИЛМ „БИСЕР БОЈАНЕ“
У СТАРИМ БАНОВЦИМА

Награђена
стохиљадита
гледатељка
Смиља Воларов из Старих Бановаца је
стохиљадити гледалац филма „Бисер Боја
не“ и као награду добила је викенд у бео
градском хотелу Метропол. Додела награ
де је била у суботу, 18. марта, након емито

M NOVINE

22. MART 2017.
вања овог домаћег кинематографског
остварења, када је део глумачке екипе био
да се поклони пред публиком. Награду је
добитници уручио продуцент и глумац
Мима Караџић, изразивши задовољство
што је награђена управо гледатељка из ове
средине, у којој се ових дана успешно
наставља снимање нових епизода попу
ларне серије „Комшије“, а где је снимљен и
део филма „Бисер Бојане“.
З. К.

СТАРА ПАЗОВА

Прошле године
122 развода
У старопазовачкој општини чести су раз
води како грађанских бракова, тако и оних
бракова који су закључени пред Богом.
Процедура за развод грађанског брака про
писана је законом, док се процедура разво
да црквених бракова разликује у зависно
сти од епархије. Иако закон не тражи раз
лог за развод, поступак развода брака се
може покренути на два начина: тужбом коју
подноси један од брачних другова и спора
зумним разводом који представља најбржи
и најефикаснији начин решавања пробле
ма развода. Готово је исти број супружника
који се одлуче да брак закључен у цркви
разведу. Подаци Основног суда у Старој
Пазови показују да је у 2016. години на
територији старопазовачке општине разве
дено 122 грађанска брака, док је у Епархији
сремској разведено 118 бракова закључе
них пред Богом.
С. С.

лечење петогодишњег Стојана Радеке из
Старе Пазове који се бори са мијелобла
стичном леукемијом укључили су се и
запослени у Предшколској установи „Поле
тарац“, као и деца која похађају овај вртић.
Претходних месеци у овој установи органи
зоване су дечије представе и низ активно
сти, а према речима директорке поменутог
вртића Милице Блешић, у акцијама је при
купљено преко 3.000 евра.
На хуманитарном „Златном колтићу“ у
Сурдуку, у недељу 19. марта, је за лечење
Стојана Радеке сакупљено 84.000 динара,
а Национални кластер беспилотних лете
лица, који је снимао промо филм овог
места, уплатиће на Стојанов рачун још
61.000 динара, изјавио је за РТВ Стара
Пазова Милорад Јеремић, председник
Савета месне заједнице Сурдук. Прво
место у кувању рибље чорбе освојила је
екипа Ловачког друштва из овог села, а
манифестацији је присуствовао и Ђорђе
Радиновић, председник Општине Стара
Пазова са сарадницима. Председник Ради
новић изразио је наду да ће бити сакупље
на сума неопходна за Стојаново лечење.
Програм су употпунила удружења жена из
Срема и наступ Гаравог сокака.
З. К. и М. М.


стицање развоја пољопривреде, као и пре
зентација на тему „Технологија прилагође
на климатским променама, удруживање
произвођача и осигурање засада, гарант
успеха у воћарској производњи“, а било је
речи и о информационим технологијама на
путу ка одрживој пољопривреди. С обзиром
на то да ово није први пут да се овакви ску
пови организују у општини Стара Пазова,
представници старопазовачк е лок алне
самоуправе истичу да је овакав вид разме
не искустава и упућивање у могућност
коришћења средства у пољопривреде зна
чајан. Развојни фонд Војводине представио
је своја три конкурса која се тичу кредити
рања регистрованих пољопривредних
газдинстава од којих су два за дугорочно, а
један за краткорочно кредитирање. С. С.

ПОЧЕЛА ПЧЕЛАРСКА СЕЗОНА

Преглед кошница

МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКА

Загађеност све већа

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

За Стојана Радеку

Осамдесет и четврто посело Феникс и
пријатељи донело је у уторак, 14. марта у
Клубу за дневни боравак у старопазовач
ком парку промоцију збирке песама и при
поведака под називом „Васкрсла песма“
аутора Здравк а Кнежића. У питању је
његова друга књига, у којој се прожимају
живот и духовност. О књизи су говорили
професори књижевности Божидар Бата
Томић и Сава Ђурђевић, гост вечери је
била млада песникиња из Попинаца Кри
стина Арсенијевић, али су чланови Феник
са такође спремили лепе стихове за госте
и све посетиоце овог традиционалног дру
жења. Књига „Васкрсла песма“ се могла
купити уз ауторов потпис, а сва средства
прикупљена од продаје и добровољних
прилога на поселу су уплаћена на рачун
породице Радека из Старе Пазове. Од про
даје књиге прикупљено је 12.300 динара,
од добровољних 7.330 динара. Друштво
Феникс је и на претходна два посела ску
пљало средства за Стојана и укупно је
прикупљено 35.690 динара и 40 евра. Сле
деће Фениксово посело је најављено за
васкршњи уторак.
У акцију прикупљања новчане помоћи за
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Иако реке представљају непроцењиво
природно богатство оне су из дана у дан
све загађеније, па се 14. марта обележава
Међународни дан река како би се јавности
скренула пажња на велики значај вода и
подигла свест јавности о потреби њиховог
очувања. Поред тога што се реке загађују
од отпада из индустријских постројења и
канализације, у њима има много и пластич
них флаша, гума, беле технике и другог
баченог ђубрета, које не може да се разгра
ди природним путем, а које грађани уместо
у канте и места предвиђена за одлагање
отпада бацају у реке, рекао је Марко Про
дановић, председник Клуба екстремних
спортова „Пустолов“ у Старим Бановцима.
Без обзира што ЈКП предузеће „Чистоћа“
Стара Пазова редовно односи смеће и што
се обала пред сезону у Подунављу чисти и
уређује још увек има грађана који свој
отпад бацају у Дунав. Како данас, тако и
сваког дана треба бити свестан великог
значаја река и са одговорношћу се односи
ти према њима.
К. Л.

ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Подстицаји
за пољопривреду
Акционарско друштво за осигурање
ДДОР Нови Сад и Задружни Савез Војво
дине организовали су састанак на коме су
представљена доступна средства за под

У марту када почиње пчеларска сезона,
пчелари врше први преглед кошница, при
чему се утврђује јачина сваког друштва,
квалитет и количина легла, здравствено
стање пчела и легла. Душан Васиљевић,
пчелар из Војке каже да је претрпео велике
губитке, јер му је услед јаке зиме, угинуло
25 од 85 кошница, док је Бранислав Ранков
задовољан, јер има само око седам одсто
губитака. У току зиме било је потребно
прихрањивање, јер није било довољно
хране, а сада се већ полако активност дру
штава све више повећава и код слабих
друштава матице већ почињу да полажу
јаја. Чим се стекну временски услови, и
ноћна температура достигне 15 степени,
кошнице ће се селити на прву испашу, јер
шума је сада богата кажу ови искусни пче
лари, задовољни прошлогодишњом коли
чином пчелињих производа, јер им је до
првог овогодишњег, остало довољно меда
из претходне сезоне.
З. К.

СЕТВА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ

Радови при крају
Ових дана је у старопазовачком атару
почела сетва шећерне репе. Према плану
од укупних површина овом пољопривред
ном културом би требало ове године да
буде засејано око 10 одсто, или око 3.000
хектара. У Акционарском друштву Напре
дак са сетвом су почели прошле недеље, а
и поједини индивидуални пољопривредни
произвођачи су ушли у њиве. Време за
сетву је идеално, оцењује Владимир Муже
вић, агроном, јер у сетвеном слоју земљи
шта температура износи од 14 до 15 степе
ни. Сетва ове културе би требало да буде
завршена око 24. марта, а по оцени струч
њака, киша би добродошла, јер се повр
шински слој земљишта, јако брзо исушује,
што не би било добро за клијање семена.

З. К.

22

ТРЕЋЕ ДОБА

M NOVINE

22. MART 2017.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУМА

„Дугме спаса“ за помо
Имамо
све чешће
случајеве
да стара лица
падну кад иду
у купатило, или
преко ноћи ако
им је лоше, а у
тој ситуацији
немају никога да
им помогне. Са
овим уређајем
су 24 часа под
контролом

Госпа Орлић и Гордана Травица

Ц

ентар за социјални рад
Рума има већ дужи низ
година услугу помоћ и
нега у кући за стара лица на
којој је ангажована 21 геронто
домаћица и једна медицинска
сестра, а услугу користи пре
ко 200 старих и инвалидних
лица. За многе од тих старих и
болесних људи геронтодомаћи
це су једине које о њима бри
ну - колико често и дуго у току
радне недеље зависи и од тога
колико су корисници здравстве
но угрожени. Зато није ни чудо
да су за њих геронтодомаћице
најбољи и најпоузданији при
јатељи од којих готово потпуно
зависе.
Ова услуга бриге о старима
је унапређена увођењем јед
ног апарата - који за почетак
добија 20 корисника - „Дугме
спаса“, које подразумева да
старо лице, ако му затреба хит

на помоћ - било да је пало, или
због неких других проблема,
активира апарат. То се просле
ђује кол центру, а овај позива
лице које је именовано као оно
у случају хитности, тако да се
одмах реагује, а стара лица се
могу тако контролисати свих 24
сата.
- Имамо све чешће случа
јеве да стара лица падну кад
иду у купатило, или преко ноћи
ако им је лоше, а у тој ситуаци
ји немају никога да им помог
не. Са овим уређајем су 24
часа под контролом, само сти
ском на дугме активира се кол
центар, он ће лоцирати где се
налази корисник и јавити нај
ближем лицу које је наведено
и оно реагује било да позива
хитну помоћ, полицију, ватро
гасну службу и слично. Циљ
је да стално имамо могућност
за контакт са корисницима и

да они осете сигурност. Креће
мо са 20 корисника. Ово није
скупо, износи око 2.500 дина
ра месечно по кориснику, а
уколико се покаже као добар
потез, а ми то очекујемо, про
ширићемо број корисника који
ће добити овај апарат. Уређај
корисници добијају на реверс,
а уговор са београдском фир
мом „Контакта“ потисали смо
на рок до краја ове године каже Слободан Красић, дирек
тор Центра за социјални рад
који додаје да је ово омогуће
но захваљујући помоћи локал
не самоуправе.
Госпа Орлић је једна од кори
сница која је прва добила „Дуг
ме спаса“. Она живи сама, а
велике проблеме има са куком
и креће се уз помоћ штапа.
- Ова услуга геронтодомаћи
ца ми заиста пуно значи. То је
за мене био спас, живим сама,

са малом пензијом, тако да не
могу плаћати некога да брине
о мени. Презадовољна сам и
захвална Центру за социјални
рад, али и жени која ми долази
Гордани Травици, која се мак
симално труди и професионал
но ради свој посао. Три пута
сам до сада оперисала кук и
сада чекам још једну операци
ју - рекла нам је Госпа Орлић,
која је добила и упутство како
да употребљава овај апарат.
Јелица Милишић (79) је
такође корисница услуге помо
ћи у кући, а живи у Хртковцима.
- Овај апарат ће ми заиста
пуно значити. Имам пробле
ме са кретањем, ако бих пала,
сама не могу устати. Сада сам
сама, муж ми је недавно умро.
Овај програм пуно значи нама
старим људима, ето ту у ком
шилуку је једна бака сама
живела и пала је и поломила
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ТРИ ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ ИЗ РУМЕ

Од сада у
својим кућама

Овај апарат ће
ми заиста пуно
значити. Имам
проблеме са
кретањем, ако
бих пала, сама
не могу устати,
прича Јелица
Милишић
Мирјана Ненадић и Слађан Манчић

Притиском
на дугме се
остварује
двосмерна
гласовна
комуникација са
нашим центром,
каже Маја Фатић
из кол центра

ногу, а два дана то нико није
знао. И мени се дешавало да
сам пала неколико пута, али
на срећу, увек је неко био тада
у кући. Видела сам тај апарат
на телевизији и помислила
како је то згодан апарат, баш
за такве као ја, који без шта
па нигде не могу. Овај ми апа
рат даје сигурност да могу на
време добити помоћ - рекла је
Јелица.
Приликом доделе ових апа
рата са директором Центра
за социјални рад Слободаном
Красићем били су и представ
ници „Контакте“ који су кори
сницима објашњавали како
апарат функционише.
Маја Фатић је оператер у кол
центру фирме „Контакта“.
- Притиском на дугме се
остварује двосмерна гласовна
комуникација са нашим цен
тром. Ми претходно узимамо

податке о здравственом ста
њу, терапији и лице која може
мо контактирати ако се нешто
деси кориснику. У зависности
од ситуације ми реагујемо,
било да је у питању здравстве
на помоћ, неке психолошке
кризе - упућује се позив хит
ној помоћи, полицији, ватрога
сцима. Притиском на дугме ми
видимо и локацију где се кори
сник налази, улица и место да
би могли упутити помоћ - каже
Маја.
Она истиче да апарат има и
пуњач, а да они прате и стање
апарата.
- Када дође до 20 процената
пуњења, ми добијамо сигнал и
ако је корисник заборавио да
га пуни, ми га зовемо и подсе
ћамо да допуни батерије апа
рата, како би он стално био у
функцији - објашњава Маја
Фатић. 
Смиља Џакула

На уговоре су потписе 16. марта у Град
ској кући ставили купци, продавци и Сла
ђан Манчић, председник румске општине.
Свака породица је за куповину куће доби
ла по 9.500 евра плус 1.500 евра за адап
тацију

Ј

ош три избегличке по
родице су, захваљујући
средствима Комесари
јата за избегла и расеље
на лица и румске општине,
решилe трајно своје стамбе
но питање добијањем сред
става за куповину куће са
окућницом.
На уговоре су потписе 16.
марта у Градској кући стави
ли купци, продавци и Сла
ђан Манчић, председник
румске општине.
- Реч је о наставку пројек
та Комесаријата за избегла
и расељена лица и наше оп
штине кроз који смо прошле
године обезбедили куповину
14 кућа и сада, кроз додатна
средства, смо обезбедили
још три породице. То су по
родице из Руме, Краљеваца
и Платичева. Две су купиле
куће у Руми, а једна у Ви
тојевцима. На тај начин су
они трајно решили један од
свакако највећих проблема,
становање. Желим им да у
њима дуго уживају, а ми ће
мо наставити да подржава
мо и наредне конкурсе, тако
да верујем да ће Комесари
јат и у овој години обезбеди
ти средства за куповину ку
ћа са окућницом - истакао је
Слађан Манчић.

Свака породица је за ку
повину куће добила по
9.500 евра плус 1.500 евра
за адаптацију.
Своје потписе на ове уго
воре су ставили Мирјана
Ненадић, Зорица Ђурђевић
и Милан Вицковић.
Мирјана је у румску оп
штину дошла пре 25 година
из Двора на Уни. Сада има
шесточлану породицу и до
скора су живели у Краљев
цима.
- Први пут сам, после то
лико година, колико сам ов
де, нешто добила. Јако сам
срећна због тога. У поро
дици је још мој супруг, моја
мајка која има 86. година,
син, снаја и унук. У Краљев
цима смо живели у изнајм
љеној кући, а били смо у
селу зато што је ту нешто
мало јефтиније. Кућа коју
смо купили је добра. Мало
ћемо је и доградити, оно
што треба, кров, купатило...
Муж и ја смо у пензији, јако
су мале пензије, син ради,
али сва та примања су тек
да преживимо, али ово је
сада наше и биће нам мно
го боље и лакше - рекла је
за наше новине задовољна
Мирјана.
С. Џ.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА

Више средстава верским
заједницама и црквама

Седница Општинског већа

Ч

ланови Општинског већа Рума,
на седници одржаној 14. марта,
дали су сагласност на измене
статута више установа и јавних пред
узећа, као и на њихове средњорочне и
дугорочне планове рада и развоја што
је последица усклађивања са одред
бама Закона о јавним предузећима и
Закона о култури.
Како је објаснио директор ЈП „Гас Рума“ Рада Маравић, јавна предузећа
су у обавези да, сходно Закону, у року
од годину дана донесу своје средњо
рочне и дугорочне планове рада и раз
воја.
- Ми смо у прошлој години повећали
физички испоруку гаса за десет проце
ната у односу на 2015. годину, а у пла
ну развоја до 2021. године план нам
је да се сваке године потрошња пове
ћава за 2,5 процената. О ценама не
можемо говорити, јер ми нисмо само
стални у њиховом одређивању. У овом
документу направили смо и план инве
стирања у наредних пет година. Када
је реч о дугорочном плану који доноси
мо на рок до 2026. године, јасно је да
овде не можемо говорити у егзактним
цифрама, већ је то више план и визија
праваца у којима ће се наше предузе
ће развијати. Румска општина је пот
пуно гасификована, када је реч о раз
водној мрежи, а о ширењу у иришкој
општини, пре свега Врднику, можемо
говорити ако буде економског оправ
дања за то. Наравно, у плану нам је
и осавремењивање нашег дистрибу
тивног система - појаснио је директор
Рада Маравић.
Исто је важило и за средњорочни и

дугорочни план пословне стратегије и
развоја ЈП „Комуналац“ о чему је гово
рио директор Бранко Јовичић. Он је
подсетио да ЈП „Комуналац“ има девет
области рада у својој надлежности и
да је свака од њих посебно анализи
рана.
- У оба плана смо покушали да одре
димо обим свог рада, приходе и тро
шкове. Крајњи циљ нам је повећање
обухвата свих услуга у нашим делат
ностима. У средњорочном плану све
делатности би се вршиле са истим бро
јем запослених - можда само мењање
структуре у смислу више извршних, а
мање административних радника. За
дугорочни план сматрамо да би тре
бало више радника и то непосредних
извршилаца. За израду смо користи
ли и стратегију развоја румске општи
не. Посебно је битно решити проблем
садашње градске депоније која се
може користити још годину дана. Зато
је потребно интензивирати активности
на концепту регионалне депоније или
налажењу прелазног решења за овај
проблем. У овој години треба урадити
и пројекат изградње трансфер стани
це и рециклажног дворишта - истакао
је директор ЈП „Комуналац“ Бранко
Јовичић.
Дата је и сагласност на измене ста
тута Завичајног музеја, а сви ови доку
менти ће се наћи и пред одборницима
СО Рума.
Чланови Општинског већа су усво
јили и предлог о додели средстава
из општинског буџета за програме и
активности цркава и верских заједни
ца.

По
образложењу
Светислава
Дамјанчука, шефа Одељења за дру
штвене делатности за ове намене је
предвиђено 10 милион
 а динара, а по
затварању конкурса подељено је око
9,4 милион
 а динара. Остатак средста
ва је остављен у резерви.
Поднето је десет захтева, а одобре
но пет. Највише средстава - седам
милион
 а динара добила је СПЦ „Храм
силаска Светог Духа на апостоле“
у граду којој су потребни темељни
захвати како би се објекат сачувао. Ту
су још храмови у Вогњу и Стејановци
ма, као и Католичка црква и храм Ваз
несења Господњег у граду.
Слађан Манчић, председник Општи
не Рума је истакао да је Комисија
приликом доделе средстава уважила
сугестије верских заједница које су
конкурисале, али и да се износ сред
става по овом конкурсу из године у
годину повећава.
а својој 22. седници чланови
Општинског већа су прихватили
и извештај о раду Општинског
правобранилаштва за прошлу годину
који је поднела Босиљка Ђурђевић,
заменица општинског правобрани
оца. Она је истакла да је у прошлој
години било највише парничних пред
мета - 174 нова, уз додатна 104 ста
ра предмета која су у раду. Други по
броју су предмети у којима правобра
нилаштво заступа странке у ванпар
ничном поступку, а потом предмета у
управном поступку - њих 238. У укуп
ном раду правобранилаштва налази
се 1.267 предмета.
С. Џакула
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ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ У СРЕМУ

Мора постојати
контрола власти
К

андидат Српске ра
дикалне странке за
председника Србије
др Војислав Шешељ је,
у оквиру своје кампање,
19. марта боравио у Сре
му.
Он је рекао да је кампа
ња кратка, а и страначки
ресурси нису такви да би
држали митинге у свим
местима где би желели.
- Ми на овим избори
ма желимо победу зато
што није добро ни за на
род, ни за државу да сва
власт буде у истим ру
кама. Власт мора имати
контролу, ако победи Ву
чић сва ће контрола бити
у његовим рукама, ако
победим ја он ће имати
Војислав Шешељ у Шиду
поприличну контролу, би
ћу председник који ће враћати Народној убачен од страних амбасада, иза њега
скупштини све законе који нису добри, стоје моћни кругови - рекао је Војислав
који ће штитити Устав и људска права - Шешељ у Руми.
рекао је Шешељ.
На наше питање да ли очекује да он
Он је указао да је његов циљ да преу буде у другом кругу др Војислав Ше
смери оријентацију Србије од Европске шељ каже:
уније ка интеграцији са Русијом, јер се
- Ја сам убеђен да ћу ући у други круг,
само тако могу решити катастрофални али све зависи од народне воље. Како
економски проблеми, социјална беда и год народ одлучи ја ћу то прихватити. Ја
питање одбране Србије.
нисам поступао никад попут Вука Дра
- Кампању смо поделили у два дела шковића тако што бих нападао народ,
јер би било сувише амбициозно побе незадовољан изборним резултатима.
дити Вучића у првом кругу, али морам
У оквиру своје председничке кампа
победити ове остале главне претенден ње Шешељ је посетио и Шид и Сремску
те - Сашу Јанковића, Вука Јеремића, Митровицу, где је разговарао са грађа
а сад се појавио и овај Прелетачевић, нима. 
С. Џ.

НАГРАДНА ИГРА „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“

Такмиче се и
локалне самоуправе

У

Градској кући у Сремској Митровици
прошлог четвртка, 16. марта одржана
је конференција за новинаре пово
дом наградне игре „Узми рачун и победи“
коју је покренула Влада Републике Србије
у сарадњи са Националном алијансом за
локални економски развој Републике Срби
је (НАЛЕД). Упоредо са наградном игром,
почело је и такмичење општина и градова у
прикупљању фискалних рачуна и слипова,
тако да је и митровачка локална самоупра
ва узела учешће у овом пројекту.
За 12 најактивнијих локалних заједница
из којих се пошаље највећи број коверата
за наградну игру биће обезбеђена бесплат
на интернет зона у делу града, док је за пет
градова или општина предвиђен фонд за
локална улагања у висини од 20.000 евра.
Ова средства биће намењена за опремање

школа, болница, вртића, паркова или ре
шавања неких других проблема у локалној
заједници, а одлуку о томе ће донети сами
грађани.
Вршилац дужности начелника Градске
управе за буџет и локални економски развој
Душко Шарошковић истакао је да је ова ак
ција врло корисна и позвао грађане да узму
учешће у наградној игри како би Град Срем
ска Митровица освојио неку од награда.
Како би свака општина или град имали
подједнаку шансу да учествују у такмичењу
и освоје награду, посматра се број прику
пљених фискалних рачуна и слипова у од
носу на број становника и просечну зараду
на територији локалне самоуправе. На овај
начин елиминишу се разлике у величини и
куповној моћи међу општинама и градови
ма.
С. С.
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КПЗ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Приказан филм
о насиљу
У суботу, 18. марта у Казнено поправном
заводу у Сремској Митровици, у Дому кул
туре, осуђеним лицима приказан је филм
„Смрт очева погледа“, редитеља Игора
Чолака. Филм је сниман по аутобиографској
истоименој књизи Митровчанина Видомира
Павловића и приказује породично насиље.
И поред тога што је пројекцији филма
присуствовало стотинак осуђеника, нико од
њих, након завршетка филма није желео
јавно да говори о томе да ли је, и на који
начин филм утицао на њих. Породично
насиље је осетљива тема, о којој се, како
смо могли видети, још увек не говори отво
рено. 
С. С.

СТАРОПАЗОВАЧКА ПОЛИЦИЈА

Комуникација
преко мејла
Полицијска станица у Старој Пазови је
једна од ретких у Србији која је за комуни
кацију са грађанима, поред телефона или
шалтера, прошле године регистровала и
имејл адресу: policijastpazova@gmail.com.
Иако сада грађани могу и електронском
поштом
послати
полицији
неку
информацију или поставити питање, ипак
и даље се више опредељују за телефон
или долазак у полицијску станицу, каже
Драган Врањеш, заменик командира
Полицијске испоставе Стара Пазова. У
време када скоро свако има мобилни
телефон са камером, и када полицији
може бити драгоцена брза мултимедијална
информација о неком сумњивом понашању
или догађају, требало би запамтити адресу
електронске поште полиције. Од раније на
располагању су бројеви телефона: 192,
затим, 022/311-310, 310-009, 322-410 и
323- 227.
М. М.

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Поезија Олге
Перуновић

Промоција збирке песама „Да ли знаш
шта је срећа“ Олге Перуновић, одржана је
прошлог четвртка, 16. марта у Библиотеци
„Глигорије Возаревић“. Како је изјавила
ауторка, књига говори о изгубљеној љуба
ви, са надом да ће да се деси срећан крај.
У питању је збирк а љубавне поезије,
рефлексивне која је инспирисана личним
импресијама.
Рецензент књиге је Мирјана Марковић.
В. Ц.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА

Пројекат Млади предузетник

Учесници пројекта „Млади предузетник“

У

сали Скупштине општине Шид,
у четвртак 16. марта представ
ници Високе пословне школе за
економију и предузетништво из Бео
града у оквиру пројекта „Млади пред
узетник“ одржали су две радионице са
ученицима средњих школа из шидске
општине.
До сада су представници Високе по
словне школе посетили више од десет
градова и 35 школа у којима су, пре
ма њиховим речима, за свој пројекат
имали велику подршку локалних само
управа. Подршку за овај пројекат до
били су и од стране председника Оп
штине Шид Предрага Вуковића:
- Пројекат има две радионице. Пр
ва се састоји у изради бизнис плана,
док је друга вештина презентовања истакла је мр Александра Стојановић,
менаџер за маркетинг и односе са јав

ношћу Високе пословне школе из Бе
ограда.
На такмичењу у вештинама предста
вљања пословних идеја које предсто
ји, учествоваће девет ученика из шид
ске Гимназије и СТШ „Никола Тесла“.
- На такмичењу ће се представити
три компаније из наше школе. Једна
компанија се бави производњом дома
ћег сапуна, друга производњом здра
вих слаткиша за децу и трећа је такође
на бази здраве исхране, производња
инстант напитка. Деца су била изу
зетно заинтересована за овај пројекат
поготово што знају да их чека послов
ни изазов и нешто ново где могу да се
покажу и презентују, а такође очекују
да то и примене у будућности када за
врше школовање - рекла је Јелисаве
та Тутић, професор рачиноводства из
шидске Гимназије.

За ученике средњих школа, ово так
мичење је од великог значаја, посебно
што кроз овај пројекат имају могућност
да испоље своје идеје и креативност у
оквиру ученичких компанија.
- Било ми је веом
 а занимљиво при
премити се за овај пројекат. То је за
нас велики пословни изазов с обзиром
да похађамо економску школу.То је и
прилика да научимо нешто ново због
посла којим ћемо се бавити у будућно
сти - каже ученица Маријана Ивковић.
На финалном такмичењу које ће би
ти одржано крајем априла, ученици ће
имати могућност да представе своју
пословну идеју. Жири ће оцењивати
њихову иновативност, реалност иде
је, тимски дух, креативност и вештину
презентације. Најбољи ће бити аде
кватно награђени.
M. Н.

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКАТ

Уручена
ИТ опрема

О

пштина Шид је у оквиру
пројекта прекограничне
сарадње Србија-Босна и
Херцеговина „Одговор на ван
редне ситуац
 ије – САДА“, који
финансира Европска унија,
набавила опрему намењену
члановима пројектног тима из
Републике Србије.
Осам компјутера и два про
јектора са платном су уручени
представницима Oпштине Шид,
као носиоц
 у пројекта са ове
стране границе.

Лица ангажована на пројекту
ће добијену опрему користити
у свакодневном раду, а у скла
ду са циљем пројекта.
Циљ је јачање сарадње и
координације између корисни
ка, јачање капацитета у сми
слу адекватног опремања и
усавршавања јединица за
заштиту и спасавање како би
се унапредила ефик асност
хитног одговора у случају при
родних катастрофа.
М. З.

Пројекат „Шид: Град по мери свих нас“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

22. MART 2017.
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УМЕТНИЦА ИВАНА ЖИВКОВИЋ ИЗ РУМЕ

Уметност израде
гравура на стаклу
Било је јако тешко, али и довољно изазовно и интере
сантно да се стаклу посветим и у њега заљубим. Опчи
нила ме је гравура у стаклу као један вид уметничког
изражавања

П

о струци правни техничар, а по
опредељењу самоук а уметница,
Ивана Живковић из Руме бави се
израдом гравуре на стаклу. Прошла је
кроз различите фазе уметничког изража
вања, од цртања и сликања, преко умет
ности на телу, па до уметности на стаклу,
тј. ручне гравуре, која је постала основни
вид њене уметничке експресије. У
њеном раду, поред гравуре на стаклу као
основе дела, може се видети комбина
ција различитих техника, које примењује
на ручно рађеним рамовима, тематски
уско повезаним са самим делом. Спој
тих техника и готово увек спој „топлог и
хладног“, њена дела чини аутентичним,
јединственим и несвакидашњим.
- Одувек сам се од свега склањала
тако што сам цртала, сликала, преносе
ћи неку своју енергију на папир, дрво, на
различите материјале. Углавном сам
сликала, а бавим се и рељефним сли
карством, и скоро све рамове својих
гравура радим том техником. Пре неких
10 година пробала сам линијску гравуру
на стаклу и то је било довољно изазов
но и интересантно да се стаклу посве
тим и у њега заљубим. Опчинила ме је
гравура у стаклу као један вид уметнич
ког изражавања – наводи Ивана.
Ова млада уметница о алату који
користи и самом начину израде гравуре
каже:
- Алат који користим је врло једноста
ван. Углавном је то дијамантски врх
којим радим тзв. тачкасту гравуру, где
густином тачака правим сенку. Највише
радим на тамном стаклу, накнадно уно
сим сребро да би се све боље видело.

Када радим на природном, белом ста
клу, комбинујем са неким другим врста
ма гравуре да би ефекат био другачији и
тада не радим дијамантом него каме
ном. Стакло накнадно полирам, а све
тлом постижем ефекте. Тачкастом гра
вуром успевам на слици да добијем
готово фотографску гравуру, постигнем
скоро хиперреализам. Мислим да сам
својим начином рада изашла из неког
званичног колосека и готово да радим
контра од неког школског учења у целом
свету.

Изложба
у Италији
Радови Иване Живковић из Руме су
стигли и до Италије, где је у градићу Рове
рето имала изложбу, која је наишла на
изузетно добар пријем. Захваљујући томе
Ивана је добила позив да у неколико гра
дова у близини Роверета држи радионице
гравуре ученицима.
- Занимљиво је што сам добила понуду
да продам једну слику на којој сам на ста
клу урадила лик Светог Василија Остро
шког. Слику је купио католички свеште
ник, и поклонио је својим родитељима, уз
једноставно образложење, сви смо ми од
истог Бога – присећа се Ивана и каже да
излагати у иностранству није ни мало лак
посао. Потребно је много ангажовања и
улагања у себе и свој рад, како би се
истакли у маси јако различитих и квали
тетних уметника, а потребно је и огромно
стрпљење, закључује наша саговорница.

Ивана Живковић није имала никаквог
ментора, никога ко би јој могао помоћи.
- Сама сам све учила и савладала.
Можда сам и из тог разлога кренула
супротно од свега и на срећу то је имало
смисла – каже наша саговорница.
Млада уметница напомиње да се
овим видом стварања у Србији не бави
велики број људи, па чак ни у свету где
постоје школе. Крајем прошле године
имала је своју самосталну изложбу у
митровачкој Царској палати, на којој је
публици приказала ручне гравуре на
стаклу.
- Пре неколико година сам пожелела
да баш у Царској палати одржим изло
жбу, јер је то једно очаравајуће место,
културни и историјски споменик, који
сам по себи плени. Циљ изложбе био је
да посетиоц
 има прикажем како изгледа
гравура на стаклу и граниту. Изложила
сам веома различите радове, и темат
ски и технички, рађене у три различите
граверске технике. Зато је назив изло
жбе био „Мy wаy“ – каже Ивана Живко
вић.
Поред гравуре на стаклу и граниту,
гравира и стаклене чаше и флаше, јер
како каже, такве ствари су људима мно
го приступачније и углавном су персона
лизоване, што их поред тога што су
уникати, чини и врло личним и једин
ственим поклоном.
За крај наводи да тежи ка томе да јој
уметност буде једини и довољан извор
прихода, али од уметности се тешко
може живети у Србији.
Б. Селаковић
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VREMEPLOV
22. март
1876. Рођен српски писац
Борисав Станковић, један од
зачетника модерне српске про
зе. Приказујући живот родног
Врања с краја XIX века, дао и
психолошку анализу личности,
уносећи први пут у српску лите
ратуру еротику и сензуалност.
23. март
1903. Браћа Рајт патентирала
су авион.
1903. У демонстрацијама око
5.000 студената, ђака и радни
ка против апс олутистичк ог
режима српског краља Алек
сандра Обреновића које су
организовали студенти соција
листи Димитрије Туцовић и
Триша Кецлеровић, у Београду
је у сукобу с полицијом погину
ло пет, а рањено шест људи.
24. март
1736. У Будиму је мучењем на
точку уморен вођа српских
устаника Пера Сегединац, који
је 1735. у Поморишју, Бачкој и
Посавини подигао Србе против
Беча. Да би застрашиле бун
товне Србе, аустријске власти
су мртвог Сегединца однеле у
Печку и обесиле. Срби су се
дигли на буну због мобилиза
ције у аустријску војску, а уста
нак се проширио међу сељаци
ма. Српски писац Лаза Костић
написао је драму „Пера Сеге
динац“.
25. март
1669. Ерупција Етне убила је
20.000 људи.
1844. Проглашен је први срп
ски грађански законик, који је
одиграо значајну улогу у прав
ном и друштвеном животу
Србије. Укинут је 1945. дола
ском комуниста на власт.
26. март
1953. Амерички микробиолог
Џонас Едвард Салк објавио да
је изумео вакцину против дечи
је парализе.
27. март
1941. У Београду је, пред зору,
у официрском пучу свргнут
регент кнез Павле Карађорђе
вић и на престо је доведен
малолетни краљ Петар II Кара
ђорђевић. Збачена је и влада
Драгише Цветковића и Влатка
Мачека и образована нова с
генералом Душаном Симови
ћем на челу. Касније током
дана народ је поздравио пуч
масовним демонстрацијама у
Беог раду и другим градовима
Србије. Јавно су спаљиване
немачке и италијанске заставе,
цепане слике Адолфа Хитлера
и Бенита Мусолинија и извики
ване пароле „Боље рат него
пакт“, „Боље гроб него роб“.
28. март
1797. Натанијел Бригс из Њу
Хемпшира патентирао је веш
машину.
1939. Окончан је Шпански гра
ђански рат.
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HOROSKOP
ОВАН: Покушавате
да промените уста
љена правила на
пословној сцени, али
примећујете извесно негодова
ње. Околина није заинтересова
на да подржи ваше савремене
идеје о пословању. Довољно сте
сналажљиви да остварите раз
личите емотивне контакте, али
не волите да се налазите на
мети нечијег испитивања.

ВАГА:
Изнен адн е
промене на послу
ремете ваш свако
дневни ритам, али у
свом типичном маниру делујете
врло енергично и не одустајете
од зацртаних циљева. Задовољ
ство и хармонија која вас прати у
породичном животу или у односу
са вољеном особом, позитивно
се рефлектује на ваше понаша
ње и изглед.

БИК: Осећате креа
тивну инспирацију и
потребу да прошири
те своје видик е.
Важно је да прилагодите свој
професионални стил и вредно
сне критеријуме према заједнич
ким интересима. Емотивни
занос у вама буди нове идеје и
подстиче велику радост. Љубав
на хармонија позитивно утиче
на ваше комплетно самопоузда
ње и на велики занос.

ШКОРПИЈА: Прати
вас неизвесност у
процени нових дога
ђаја на пословној
сцени. Не кријете да су ваша
очекивања велика, међутим при
мећујете да сарадници цесто
мењају своје мишљење. Ослони
те се на практичан дух и на спо
собност аналитичког расуђива
ња. Иако ваш љубавни однос
није претерано идиличан , то вам
неће сметати да се представите
у позитивном светлу.

БЛИЗ АНЦ И:
У
достојанственом сти
лу и без сувишних
питања прихватате
нечије критичко мишљење које
вам се не допада. Усмерите сво
ју креативну енергију у корисном
правцу и стрпљиво сачекајте на
одговарајуће услове. Своја осе
ћања не можете да подведете
под нека разумна мерила, али
то вам неће сметати да оствари
те своје љубавне намере.
РАК: Налазите се у
сјајној форми и има
те врло амбициозне
планове. Уз одређе
ну дозу мудрости и са добро
осмишљеним потезима лако
можете да остварите своје
пословне намере. Стало вам је
да одржите романтичну слику у
односу са блиском особом.
Ваша емотивна инспирација
понекад превазилази и нечија
скривена маштања.
ЛАВ: На врло успе
шан и ефик асан
начин можете да
заврш ит е
низ
пословних договора на различи
тим странама. На ваше самопо
уздање додатно утичу позитив
ни коментари и сјајан утисак о
коме се говори. Партнер поне
кад уме да поремети ваш емоти
ван ритам, на срећу умете да се
оријентишете према креативним
садржајима и новим изворима
радости.
ДЕВИЦА: Врло сте
енергични у ситуаци
јама када браните
своје
пословн е
циљеве и интересе, али немате
довољно концентрације да се
посветите детаљној анализи
догађаја. Важно је да рационал
но користите своју енергију и
време. Комплименти које доби
јате од некога са стране, наводе
вас на погрешна очекивања.

СТРЕЛАЦ: Стало вам
је да будете запажени
у пословним кругови
ма, али све има своју
цену или разумну границу, до
које вам је дозвољено да импро
визујете са оригиналним идеја
ма. У љубавном животу углав
ном се управљате према својим
емотивним импулсима и потре
бама. Партнер са приметним
негодовањем слуша ваше идеје.
Пронађите складну формулу.
ЈАРАЦ: У неким изне
надним догађајима
морате деловати тре
звен о.
Понек ад
постоје проблеми који захтевају
фазу креативне инкубације, пре
него што се искристалише доба
одлука. У односу са партнером
честе промене распол ожења
стварају додатну нервозу. Дога
ђаји из вашег љубавног живота
не треба да заокупљају пажњу
јавности. Будите дискретни.
ВОДОЛИЈА: Умете
да процените повољ
ну ситуацију и верује
те у своје знање.
Важно је употребите практично
искуство и да правилно заштити
те своје интересе. У односу са
вољеном особом, боље је да
неке ствари мудро прећутите
него да заговарате дијалог који
води ка ривалству или распири
вању ниских страсти.
РИБЕ: Захваљујући
доброј вештини пре
говарања успевате
да се уклопите и
пословне договоре. Проширите
своја професион
 ална интересо
вања у различитим правцима
изражавања. Негативна тензија
која постоји између вас и воље
не особе треба да вас покрене
на нови импулс и љубавно збли
жавање. Учините све да усрећи
те вољену особу.

Crkveni
kalendar
Среда, 22. (9) март
Св. 40. Муч. Севастијских –
Младенци; Св. 42 муч. Моми
шићка
Четвртак, 23. (10) март
Свети мученик Кодрат Коринт
ски
Петак, 24. (11) март
Свети Софроније Јерусалимски
Субота, 25. (12) март
Преп. Симеон Нови Богослов;
Св. Григорије Двојеслов
Недеља, 26. (13) март
Пренос моштију Светог Никифо
ра Цариградског
Понедељак, 27. (14) март
Преподобни Бенедикт Нурсијски
Уторак, 28. (15) март
Свети мученици Агапије, Плиси
је и други

Пица кроасани
Састојци: 350 г брашна, око 350
г маргарина, 20 г шећера, 15 г ква
сца, 5 јаја, кашика крупног шеће
ра, со. Фил за пицу по жељи: сец
кане печурке, сецкана шунка, кач
каваљ, кечап, оригано.

Припрема: Од 175 г маргарина,
шећера, мало соли, квасца расто
пљеног у млеку, брашна и 4 јајета
замесите тесто. Преостали марга
рин држите неко време на собној
температури да омекша. Оклаги
јом развуците тесто у правугаони
облик или круг. У средину ставите
маргарин, обавијте га тестом пре
савијајући га као књигу. Tесто раз
вуците и поново пресавијте наче
творо. Оставите тесто у фрижиде
ру да одстоји 15 минута. Поново га
развуците, пресавијте и оставите у
фрижидеру да одстоји 15 минута.
Развуците кору у правугаони облик,
исеците на шире шните, ивице
премажите размућеним жуманце
том, напуните пица-смесом. Пећи
на температури од 220 степени.

• На њему је све вештач
ко, само је природно
глуп.
• За оне који се слабо
сналазе у књигама, уве
дене су књижице.
• Имао је тако велику
душу да је хиљаде људи
носио на њој.
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ГОДИШЊА СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ СЛОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА ЖЕНА

П

осле деценије рада, која је обележена прошле године Асоцијација словачких удружења жена (АСУЖ) по
први пут је Годишњу скупштину одржала у
Старој Пазови у просторијама Словачког
народног дома. На седници одржаној 18.
марта биле су присутне представнице 18
од 20 чланица Асоцијације. Уз мале допуне
усвојен је извештај о прошлогодишњем
раду, план рада за ову годину, финансијски
извештај и план рада за ову годину.
Асоцијација словачких удружења жена
настала пре 11 година из године у годину
све више остварује свој циљ афирмисање
жене и сваког облика женског стваралаштва. Прошлогодишња активност била је у
знаку обележавања десете годишњице
рада Асоцијације. Централна прослава
била је на Словачким народним свечаностима у Бачком Петровцу у августу, када је
организована изложба под називом „Радови у прошлости у нашим срединама“ и при-

По први пут у Старој Пазови

казани већ заборављени занати, традиционални обичаји и богатство народних
ношњи. Изложба је изазвала велико интересовање посетилаца, истакла је Марија
Гашпаровски, секретар Асоцијације. На
свечаној седници Националног савета Асоцијацији је додељена Златна плакета Националног савета за дугогодишњу активност.
На Словачким народним свечаностима је
презентовано чак 13 књига које су у једној
години написале жене. С пролећа је успешно организовано такмичење у уметничком
казивању поезије и прозе, чије су победнице учествовале на такмичењу у Словачкој у
Банској Бистрици и Старој Љубовњи, где су
биле међу најбољима. У Старој Пазови је
успешно организована радионица под
називом Сачувајмо старе занате – ткање и
машинско везење такозвано штиковање,
истакла је Гашпаровска. Удружења жена из
Војводине су са изложбама учествовала на
фолклорном фестивалу Словака „Танцуј,
танцуј“ и на фестивалу словачких изворних
песама „У Пивничком пољу“. Поред тога
свако удружење организовало је у својој
средини неку специфичну активност као
што су прела, тортијаде, чајанке, изложбе
ручних радова, ускршњих јаја, фестивал
вишања, манифестације којима се од заборава чувају обичаји и традиција Словака.
Представнице удружења су биле и на
вашару уметности у Румунији.

План рада за
2017. годину амбициозан
Асоцијација словачких удружења жена
је непрофитна организација која се финансира из пројеката. За ову годину су већ
написали четири пројекта у Национални
савет Словака, исто толико Канцеларију
за дијаспору у Братислави, у плану је
писање пројеката у покрајински секретаријат за националне мањине и родну равноправности. По речима председнице Асоцијације Виере Мишковиц овогодишњим
пројектима се наставља радионичарски
рад. На једној ће израђивати венчиће за
младе такозвану парту, део народне
ношње а за потребе изложби. Друга радионица ће се фокусирати на израду лутака

у народној ношњи, као сувенира. Пројектом се планирају обезбедити средства за
опремање канцеларије Асоцијације у Бачком Петровцу. У сарадњи са одбором за
културу Националног савета АСУЖ ће
организовати изложбу традиционалних
народних ношњи, ручних радова и гастрономских специјалитета за време одржавања мањинских фестивала фолклора и
народних песама. Посебну пажњу ће
посветити удружењима жена у мањим срединама, којима је најчешће свака врста
помоћи неопходна. Мишковицова каже да
ће не само наставити сарадњу са државном научном библиотеком у Банској
Бистрици у Словачкој већ се планира и
проширење сарадње у виду изложбе
ношњи и књига са представљањем ауторки на фестивалу поезије и прозе. Такође
ће наставити сарадњу са Унијом жена у
Словачкој. Поред финансирања из пројеката активност Асоцијације помажу и неке
локалне самоуправе као што је то Бачки
Петровац, Ковачица и Стара Пазова. Све
то је мало како је истакла председница,
јер највише средстава потребно је за путовања како би се оствариле заједничке
акције. Зато ће се у овој години више ангажовати на обезбеђењу више средстава и
од других локалних самоуправа. На Годишњој скупштини усклађен је и план активности сваког удружења, тако да ће жене
наставити дружење јер сваког месеца у
некој средини ће бити барем једна манифестација.

Жене су највећа
снага друштва
Идејни творац оснивања Асоцијације
словачких удружења жена 2006. године
била је Људмила Беређи Ступавски из
Кисача, која је са неколико тада активних
удружења желела да се удружења уједине
и да се у мањим срединама оснују нова.
Људмила је била и прва председница Асоцијације два мандата. Жеља и главни
циљ, да се жена и њен рад афирмише, да
жена изађе из куће и у друштву покаже
своје способности и умеће, остварили су
се, али како каже остало је још неостваре-

них циљева. Чињеница да удружења сарађују са сличним удружењима у земљи и са
Унијом жена из Словачке, али још у потпуности није заживео Клуб жена који би омогућио да жене своје рукотворине и пласирају на тржиште и на тај начин остваре
додатну зараду. Други делимично остварен циљ је заједнички кувар са гастрономским специјалитетима из сваке средине.
За сада је неколико удружења издало
кувар са својим специјалитетима. Најбитније је да су се удружења удружила и да
својим радом не само доприносе очувању
традиције, обичаја, културе и матерњег
језика Словака већ да све то и успешно
презентују у земљи и иностранству.

Старопазовчанке
добре организаторке
Једно од неколицине најактивнијих је
Удружење жена у Старој Пазови које ради
при Словачком КУД „Херој Јанко Чмелик“
због чега је Годишња скупштина одржана у
Старој Пазови. По речима Либушке Лакатош, председнице друштва Чмелик ова
програмска форма СКУД-а је најактивнија
и у овом културно - уметничком друштву.
Либушка Лакатош је поздрављајући присутне изразила задовољство што је Годишња скупштина АСУЖ одржана у Старој
Пазови а удружење се потрудило да госте
дочека на домаћински начин. За добродошлицу припремљен је кратак музичко поетски програм. Поезију су говориле успешне
рецитаторке Валентина Хуђец, Јана Руман
и Ема Кочиш, чланице литерарно - рецитаторске секције „Људмила Хурбан“, које ће
ово друштво представљати и на покрајинској смотри рецитатора. Лепоту изворних
словачких народних песама пренео је
оперски певач Борис Бабик. Чланице пазовачког удружења и Скупштине општине
Стара Пазова су се потрудиле да представнице сваког удружења добију пригодне
ускршње поклоне, календар и књигу Стогодишњица позоришта у Старој Пазови. За
ову прилику пазовачке жене су припремиле и мини изложбу народне ношње прилагођену ускршњим празницима.
Ана Симоновић
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Прегледи будућих првака
у Иригу и Врднику

С

лужба за здравствену заштиту
деце Дома здравља Ириг као и
претходних година организује
лекарске прегледе деце за упис у први
разред основне школе, с обзиром на то
да на основу члана 98. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања, постоји законска обавеза родитеља да за упис деце у основну школу
достављају и доказ о здравственом прегледу детета.
У оквиру припрема за полазак у основну школу ради се систематски преглед
детета при чему се процењује његово
здравствено стање. Систематски преглед детета обухвата преглед следећих
специјалиста: оториноларинголог (ОРЛ),
офтамолог, логопед, физијатар, психолог. Након извршених прегледа од стране наведених специјалиста изабрани
педијатар врши процену здравственог
стања детета и у зависности од тога
издаје потврду за упис детета у први разред основне школе.
Како је у питању сложен посао који
подразумева обилазак неколико различитих служби и специјалиста, неопходно
је издвојити значајно време и финансијска средства. Како би се олакшала процедура прегледа деце и родитељима
уштедело време и финансијска средства
због неколико одлазака са децом у Дом
здравља Рума ради вршења неопходних
прегледа, Дом здравља Ириг је у сарадњи са оснивачем, локалном самоуправом, организовао долазак лекара специјалиста.
Лекари специјалисти ће вршити лекарске прегледе деце током два дана у Иригу и један дан у Врднику, при чему ће
бити прегледано око 90 деце која ће

Седиште Дома здравља у Иригу

бити уписана у први разред основне
школе у школској 2017/2018. години.
Трошкове доласка специјалиста сносиће оснивач Дома здравља Ириг, локална самоуправа, а о терминима доласка
поменутих специјалиста родитељи ће
бити благовремено обавештени.
Ова заједничка акција Дома здравља
Ириг и Општине Ириг као нашег оснивача свакако ће у великој мери допринети

ефикаснијем и једноставнијем спровођењу неопходних лекарских прегледа
деце, а при томе и уштеди времена и
финансија родитељима деце који неће
имати потребу да ради обављања свих
прегледа и по неколико пута заказују и
одлазе код свих лекара специјалиста,
уместо чега ће комплетан преглед детета бити завршен за један дан и на једном месту.

Радови у Крушедол Селу

Н

акон два велика пројекта која су
током 2015. године реализована у
Дому здравља Ириг, енергетске
санације објекта и постављања штедљиве унутрашње расвете, на путу ка реализацији налази се још један значајан пројекат, а то је адаптација зграде амбуланте у Крушедол Селу.
У питању је пројекат који је од изузетног значаја за локалну заједницу, а чији
је циљ да се побољша и унапреди
систем примарне здравствене заштите
не само у матичној установи Дома здравља у Иригу, већ и у амбулантама по
селима.
У оквиру Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и
социјалне заштите који спроводи Влада
Републике Србије – Канцеларија за управљање јавним улагањима, извршена је

селекција пројеката по приоритетима
при чему је Општини Ириг као оснивачу
Дома здравља Ириг одобрен пројекат
„Санација и адаптација објекта амбуланте у Крушедол Селу“.
За пројекат санације и адаптације
здравствене амбуланте у Крушедол Селу
одобрена су бесповратна средства у
висини од око 6.500.000 динара, а предвиђени радови су грађевинско занатски
радови на комплетној замени крова и
кровног покривача, израда фасаде са
заменом дотрајале столарије ПВЦ столаријом, унутрашњи молерско фарбарски
радови, замена санитарије, замена унутрашњих врата и подова, израда приступне рампе за инвалидна лица и слично.
За овај пројекат Општина Ириг је у обавези да прибави грађевинску дозволу
након чега ће се приступити спровођењу

јавне набавке за избор извођача радова
који би уколико све буде текло по плану
требало да буду готови до краја октобра
месеца ове године.
Како је у питању амбуланта која се
налази у руинираном објекту, адаптацијом објекта обезбедиће се бољи услови
за рад лекара као и пружање квалитетније здравствене заштите пацијентима.
Такође истичемо да смо изузетно задовољни сарадњом са локалном самоуправом, оснивачем Дома здравља Ириг која
се свесрдно труди да побољша квалитет
пружања здравствене заштите становницима општине Ириг и овакви пројекти су
резултат пре свега доброг рада локалне
самоуправе у претходном периоду који је
остао препознат у републичким и покрајинским органима као и добре пројектне
припреме за аплициране пројекте, кажу
из иришког Дома здравља.
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Већи буџет за спорт

О

пштина Инђија у 2017. години
определила је 10 милиона дина
ра за развој спорта и рад спорт
ских клубова. То су предочили и покра
јинском секретару за спорт и омладину
Владимиру Батезу који је у четвртак, 16.
марта боравио у овој сремској општини.
Владимир Гак, председник Општине
Инђија информисао је Батеза и о про
блемима са којима се сусрећу када је
његов ресор у питању. Ту је пре свега
акценат стављен на недовршену спорт
ску дворану која се гради од 2008. годи
не. Гак је, такође, најавио да ће се буџет
за спорт у наредним годинама значајно
увећати.
- Спорт је веома важан за нас, јер се
кроз спортске колективе развијају млађи
нараштаји који уче да побеђују и губе.
Само за ову годину смо, кроз буџет Са
веза спортова, предвидели 10 милиона
динара за улагање у спортску инфра
структуру, а посебно смо одвојили сред

Поклони за
школе и клубове
Током посете општини Инђија, покра
јински секретар за спорт и омладину Вла
димир Батез посетио је и основну школу
„Петар Кочић“ где је уручио одбојкашке и
фудбалске лопте за потребе часова
физичког васпитања. У обиласку старе
спортске хале доделио је и спортским
клубовима лопте и разговарао са пред
ставницима спортских клубова.

Састанак у Општини Инђија

ства за нову спортску салу у Бешки, што
јасно показује да смо посвећени развоју
спорта - истакао је Гак.
Током посете општини Инђија, Влади
мир Батез обишао је и стару спортску ха
лу која, према речима представника ло
калне самоуправе, испуњава све услове
за одржавање спортских приредби.
Општина Инђија конкурисаће за сред
ства код покрајинског секретаријата за
спорт и омладину, те постоји могућност
да ће један од пројеката предвидети до
датно улагање у постојећу спортску халу.

- Приоритет покрајинског секретари
јата је да са локалним самоуправама
у партнерском односу развија спорт у
делу где постоји обострани интерес, од
афирмације и развијања спорта до ин
фраструктурних објеката. Ово је само
прва у низу посета и заједничких акци
ја које планирамо у наредном периоду
и сигуран сам да ћемо ускоро доћи до
позитивних резултата који ће бити ви
дљиви - рекао је Батез и додао да након
посете носи позитиван утисак из Инђије.
М. Ђ.

КАРАТЕ КЛУБ „СИРМИЈУМ“

Златни у Темерину
П
рвенство
Војводине
у каратеу одржано је
у Темерину 19. мар
та у организацији Војвођан
ске карате уније. Наступило
је 195 такмичара из 15 клу
бова који су се такмичили у
осам дисциплина у катама и
борбама. Карате клуб „Сир
мијум“ наступио је са својим
такмичарима који иза себе
имају велико такмичарско
искуство у земљи и иностран
ству. Наступ је био убедљив
и врхунски изведен у сва
кој дисциплини било да су у
питању борбе или кате. Дуго
годишње искуство на свим
нивоима такмичења старији
такмичари су пренели жељу за
успехом на млађе категорије
тако да је заједничким радом
тренера и такмичара оства
рен резултат за понос свих у
клубу. Златом су се окитили

Вук Петровић, Ема Петро
вић, Бранислав Лазаревић,
Јелена Томић, Срђан Илић,
Владимир Павлешин, Лара
Форо, Калина Максимовић,
Вања Грујић, Бојан Ћорић,
Ђорђе Грујић, Емилија Цве
тенић, Дуња Станивуковић,
Владимир Пашић, Анастасија

Павлешин и Владимир Лиже
нес у појединачним наступи
ма. Екипно златне медаље
освојили су: Дамјан Миливо
јевић, Марко Гарић, Влади
мир Пашић, Хана Тупенарац,
Соња Јовановић, Никола
Хољевац, Душан Ђорђевић,
Александар Сикин, Милица

Баланац и Милица Крстић. За
најуспешније такмичаре про
глашени су такмичари Карате
клуба „Сирмијум“ Вања Грујић
у женској категорији са осво
јених осам златних и једном
сребрном медаљом. У мушкој
конкуренцији
најуспешнији
такмичар је био Ђорђе Грујић
са освојених шест златних и
две сребрне медаље. У гене
ралном пласману „Сирмијум“
је освојио прво место са укуп
но 93 медаље и то златних
47, сребрних 26 и бронзаних
20 медаља. Захвални смо
свим такмичарима за постиг
нуте резултате њиховим тре
нерима и родитељима, кажу
из клуба.
Наредно такмичење које је
велики изазов за такмичаре
„Сирмијума“ је 26. марта код
Емира Кустурице, на Мокрој
Гори. 
С. Раковић
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СУПЕР ЛИГА

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резултати утакмиц а 27.
кола: Београд: Рад – Напредак
0:1; Суботиц а: Спартак –
Борац1:0; Београд: Чукарички
– Црвена Звезда 3:4; Ивањица:
Јавор-Матис – Металац 1:0;
Нови Сад: Војводина – Мла
дост 0:1; Београд: Партизан –
Вождовац 4:0; Бачка Паланка:
Бачк а – Раднички1:2; Нови
Пазар: Нови Пазар – Радник1:0.

Резултати утакмиц а 18.
кола: Инђија: Инђија – Синђе
лић 1:1; Челарево: ЧСК Пивара
– ОФК Београд 1:0; Борча: БСК
– Будућност 3:0; Оџаци: ОФК
Оџаци – Јагодина 2:0; Лазаре
вац: Колубара – Динамо 1:1;
Пирот: Раднички – Бежанија
(игра се 22. марта); Нови Сад:
Пролетер – Мачва 0:2; Земун:
Земун – Слобода 2:1.

Резултати утакмиц а 17.
кола: Нови Сад: Црвена Зве
зда – Омладинац1:1; Сакуле:
Борац - Раднички (З) 2:0; Стари
Бановци: Дунав – ТСЦ 1:0;
Вршац: Вршац - Раднички (СМ)
4:1; Беочин: Цемент – Желе
зничар 1:2; Темерин: Слога Бачка 1901 0:0; Шид: Раднички
- Братство 1946 0:2; Раднички
(НП) је био слободан.

Резулт ат и
утакм иц а
17.кола: Белегиш: Подунавац
– Кабел 1:3; НовиСад: Индекс
– Младост 0:1; Војка: Сремац
– СОФЕКС 2:0; Чуруг: Хајдук –
Славија 0:0; Жабаљ: ЖСК –
Борац 1:4; Ердевик: Слога Хајдук (Б) 3:1; Лаћарак: ЛСК –
Јединс тво 2:1; Ветерн ик:
Ветерник – Купиново 1:1.

01. Ц.Звезда
02. Партизан
03. Војводина
04. Напредак
05. Раднички
06. Младост
07. Јавор
08. Спартак
09. Вождовац
10. Чукарички
11. Рад
12. Металац
13. Бачка
14. Радник
15. Н.Пазар
16. Борац

01. Мачва
02. Слобода
03. ЧСК
04. Земун
05. Раднички
06. Инђија
07. Пролетер
08. БСК
09. Будућност
10. Синђелић
11. Динамо
12. Бежанија
13. Јагодина
14. Оџаци
15. Колубара
16. ОФК Беог.

01. Омлад.
02. Братство
03. Дунав
04. Борац
05. ТСЦ
06. Бачка
07. Вршац
08. Железн.
09. Цемент
10. Рад. (СМ)
11. Слога
12. Рад. (НП)
13. Рад. (З)
14. Рад. (Ш)
15. Ц. Звезда

01. Младост
02. Кабел
03. Сремац
04. Хајдук (Ч)
05. Подунавац
06. Слога
07. Јединство
08. ЛСК
09. Индекс
10. Купиново
11. Борац
12. СОФЕКС
13. Славија
14. Хајдук (Б)
15. Ветерник
16. ЖСК

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

22
20
18
12
12
12
10
10
11
9
7
6
7
5
5
4

4
4
3
7
7
5
9
7
4
6
8
8
3
6
5
6

1
3
6
8
8
10
8
10
12
12
12
13
17
16
17
17

67:24
52:15
49:21
29:23
36:32
29:27
31:35
36:41
29:34
33:40
23:32
19:29
16:34
22:40
21:46
22:41

70
64
57
43
43
41
39
37
37
33
29
26
24
21
20
18

18 13 2 3 27:10 41
18 8 6 4 22:16 30
18 7 7 4 20:16 28
18 6 9 3 18:11 27
17 8 2 7 17:13 26
18 7 5 6 15:14 26
18 6 6 6 16:17 24
18 7 3 8 18:20 24
18 6 6 6 18:24 24
18 5 8 5 17:16 23
18 6 5 7 19:25 23
17 4 9 4 13:11 21
18 6 3 9 22:24 21
18 4 7 7 11:14 19
18 2 10 6 13:17 16
18 1 6 11 11:29 9

СРЕМСКА ЛИГА

МОЛ СРЕМ

Резултати утакмиц а 17.
кола: Адашевци: Граничар
1923 – Хртковци 1:0; Попинци:
Напредак – Хајдук 0:4; Мачван
ска Митровица: Подриње –
Доњи Петровци 3:2; Сремска
Митровица: Митрос – Рудар
1:0; Љуково: Љуково – Борац
2:1; Голубинци: Јадран –
Будућност 1:0; Рума: Словен Први Мај 1:1; Доњи Товарник:
Слобода – Партизан 1:0.

Резултати утакмиц а 17.
кола: Платичево: Јединство –
Младост 0:3; Инђија: Железни
чар – Хајдук 8:0; Обреж: Грани
чар – Напредак 4:1; Кузмин:
Граничар – Слога 2:2; Брестач:
ОФК Брестач - Обилић 1993
2:0; Путинци: ПСК – Борац 0:0;
Моровић: Јединство – Зека
Буљубаша 0:1; Фрушкогорац је
био слободан.

01. Хајдук
02. ПрвиМај
03. Подриње
04. Слобода
05. Јадран
06. Љуково
07. Будућност
08. Граничар
09. Словен
10. Борац
11. Напредак
12. Хртковци
13. Рудар
14. Митрос
15. Партизан
16. Д.Петровци

01. Железн.
02. Борац
03. ПСК
04. Хајдук
05. Фрушк.
06. Брестач
07. Слога
08. Граничар (К)
09. Младост
10. Зека Б.
11. Граничар (О)
12. Обилић
13. Напредак
14. Једин. (М)
15. Једин. (П)

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
9
9
10
9
8
8
8
7
6
6
7
6
5
5
2

3
5
4
0
2
4
3
3
4
4
4
0
1
1
1
1

3
3
4
7
6
5
6
6
6
7
7
10
10
11
11
14

28:9
41:9
33:11
20:19
27:20
26:30
24:18
35:32
18:19
21:17
19:23
21:27
15:34
16:25
23:34
10:50

36
32
31
30
29
28
27
27
25
22
22
21
19
16
16
7

16 14 2 0 64:6 44
16 9 6 1 27:14 33
16 8 4 4 24:16 28
16 9 1 6 34:29 28
15 8 3 4 28:22 27
16 8 2 6 27:24 26
16 7 5 4 24:23 26
16 7 2 7 20:16 23
16 7 1 8 25:27 22
16 6 2 8 25:31 20
16 6 1 9 27:37 19
16 5 0 11 20:29 15
16 4 2 10 31:44 14
15 3 4 8 22:41 13
16 0 1 15 11:50 1

КУПИНОВО

Полигон спретности
Деца из све три основне шко
ле и предшколске установе са
територије општине Пећинци,
као и најмлађи полазници
Теквондо клуба „Змај“ из Пећи
наца и клуба за ритмичку гим
настику из Шимановаца, 19.
марта су се такмичили у савла
давању препрека на полигону
спретности, у присуству настав
ника физичког васпитања и тре
нера. Друге по реду овогоди
шње „Игре без граница“ за децу
узраста од четири до десет
година, одржане су на спорт
ским теренима у дворишту
Основне школе „Душан Вукасо

вић Диоген“ у Купинову у орга
низацији Спортског савеза „Раз
вој спортова“, а под покрови
тељством пећиначке локалне
самоуправе.
Прем а
речим а
Синиш е
Ђокић, председника Спортског
савеза „Развој спортова“ циљ
ове манифестације није само
такмичење, него пре свега раз
вијање спортског духа код нај
млађих, можда и будућих шам
пион
 а.
На полигону спретности у
Купинову такмичило се и заба
вило укупно 130 малишана, а
на крају су сви добили медаље.

16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16

12
11
9
7
7
6
7
5
5
5
3
4
4
4
2

1
3
3
4
3
4
1
6
4
4
8
4
3
2
6

3
2
4
4
6
6
8
5
7
7
5
7
9
10
8

26:9
33:11
22:17
23:16
22:14
17:16
20:23
21:19
19:22
20:24
18:22
18:23
15:30
11:29
14:24

37
36
30
25
24
22
22
21
19
19
17
16
15
14
12

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
12
10
9
9
9
8
8
7
6
6
5
3
4
2
1

2 1 37:9
2 3 32:18
3 4 34:16
5 3 26:19
4 4 37:19
3 5 42:24
2 7 32:18
2 7 17:19
3 7 24:20
3 8 24:23
2 9 20:35
3 9 18:27
7 7 19:23
2 11 21:47
3 12 18:41
0 16 11:54

44
38
33
32
31
30
26
26
24
21
20
18
16
14
9
3

ДОЊИ ТОВАРНИК

Ревија фудбала

У

спортској хали у Доњем
Товарнику прошле неде
ље одржано је окружно
такмичење у малом фудбалу
основних школа у категорији
за дечака и девојчица. Так
мичење је одржано у орга
низацији Спортског савеза
„Развој спортова“ Пећинци.
Школа домаћин, као победник
општинског такмичења у обе
категорије, била је Основна
школа „Душан Јерковић Уча“
из Шимановаца, а покровитељ
Општина Пећинци.
Иначе, Општина Пећинци
први пут је имала прилику да
буде домаћин окружног спорт
ског такмичења, а испред
пећиначке локалне самоу
праве младим такмичарима
добродошлицу је пожелела
начелница Одељења за дру
штвене делатности Снежана
Гагић, која је том приликом
нагласила да је ово такмиче
ње у новоопремљеној спорт
ској хали у Доњем Товарнику
резултат програма развоја
спорта Општине Пећинци, у
оквиру којег је посебна пажња
посвећена развоју школског
спорта.
У спортској хали у Доњем
Товарнику окупили су се нај
бољи из свих седам срем
ских општина: ОШ „Душан
Јерковић Уча“ Шимановци,
„Слободан Савковић“ Стари
Бановци, „Бранко Радичевић“
Шид, „Јован Јовановић Змај“
Сремска Митровица, „Душан
Јерковић Уча“ Инђија, „Доси
теј Обрадовић“ Ириг и „Милош
Црњански“ Хртковци.

Победници такмичења су
дечаци из инђијске основне
школе, који су у финалу савла
дали вршњаке из Сремске
Митровице резултатом 8:1,
док је треће место заузела
екипа основне школе из Шида.
Титулу најбољег играча понео
је млади фудбалер из Инђи
је Бојан Ћалић, а за најбољег
стрелца проглашен је Милан
Лекић, такође из Инђије.
Другог дана окружног так
мичења у малом фудбалу,
на терену спортске хале у
Доњем Товарнику своје фуд
балско умеће показале су
најбоље девојчице Сремског
округа. Победнице такмичења
су девојчице из ОШ „Душан
Јерковић Уча“ из Руме, које
су савладале вршњакиње из
ОШ „Душан Јерковић Уча“ из
Шимановаца резултатом 3:2.
Треће место припало је екипи
из ОШ „Бранко Радичевић“ из
Кузмина.
За најбољег играча турнира
проглашена је Милица Шарић
из Руме, а за најбољег стрел
ца Хелена Хост из Шиманова
ца.
Током другог такмичарског
дана фер плеј игру али и тале
нат на терену спортске хале у
Доњем Товарнику приказале
су девојчице из: ОШ „ Душан
Јерковић“ из Руме, ОШ „Душан
Јерковић Уча“ из Шиманова
ца, ОШ „Бранко Радичевић“ из
Кузмина, ОШ „Филип Вишњић“
из Моровића, ОШ „Симеон
Араницки“ из Старе Пазове
и ОШ „Бранко Радичевић“ из
Марадика.
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БОЈАНА ШАРАЦ ИЗ ЛАЋАРКА ДРЖАВНА ПРВАКИЊА У БИЛИЈАРУ

Б

ојана Шарац из Лаћарка на државном првенству Србије у билијару,
у женској сениорској конкуренцији,
освојила је прво место и тиме стекла титулу првакиње државе. Ово такмичење одржано је 12. марта у Београду.
Четрнаестогодишња Бојана билијар је
почела да игра пре годину дана. Тренутно тренира у Билијар клубу „29“ у Тржном
центру „Мадеса“. Ову игру је заволела захваљујући оцу Горану.
- Прво сам гледала тату како игра билијар и искрено, није ме занимало у почетку. Тата је имао жељу бар да покушам да
играм и убрзо сам и заволела билијар кад
сам стала пред сто. Тренирам у Билијар
клубу „29“ у Сремској Митровици. Добри
су услови за тренирање, али свакодневно
мора да се ради. Тренирам три до четири сата дневно, али пошто сам почетник
требала бих и више. Тренутно ми је тата
тренер, али најчешће вежбам сама, тако
је и најбоље, станем за сто и тренирам.
Са мном тренирају углавном мушкарци,
има нас троје, четворо младих, има још
једна девојка која је мало старија али ретко тренира. Играм са мушкарцима, побе-

Девојчица која
побеђује у мушкој игри
ђујем их, али су се већ навикли на то – каже млада Бојана, иначе ученица Основне
школе „Свети Сава“.
Билијар је спорт којим могу да се баве
све старосне групе. Никад није касно да
се почне. Једном кад се осети драж игре,
јавља се љубав која не престаје. То је
спорт који захтева врхунску координацију
ока, главе и руке, те као такав представља једну од најкомплекснијих спортских
дисциплина. Kaко каже Бојанин отац Горан, следеће године планирају да Бојана
учествује и на Европском првенству. Иако
је тренутно првакиња Србије у деветка
дисциплини, Горан сматра да је Бојани
неопходно да стиче још искуства, јер је
суштина игре у концентрацији, психологији, вештини покрета, где око и рука морају
бити мирни и додаје да би се за неколико година ова млада спортискиња могла
опробати и у снукеру.
У школи су, каже Бојана, сви одушевљени. Омиљена је међу другарима а и
наставници јој излазе у сусрет када јој је
то потребно.
- Сви су одушевљени и другари мисле
да сам ја сад најбоља у свему. Излазе ми
у сусрет и наставници и углавном имају разумевања. Свака медаља коју сам
освојила ми је драга на свој начин, али
ипак најдража ми је златна медаља са државног првенства која ми је донела титулу
првакиње државе. Било је шест државних
првенстава до сада у овој сезони и имам
шест медаља са сваког државног – истиче
Бојана.

Б

илијар као спорт, по многима неправедно је запостављен. Међутим, Бојана има искрену подршку са свих
страна, како у клубу, тако и међу такмичарима. Сви су у њој препознали таленат. Отац је, како каже, неће форсирати,
тренираће све док буде хтела. Међутим,
као и у сваком спорту, тако и билијару, има
нешто изнад игре а то је склапање пријатељстава, упознавање људи и путовања.
Самим тим, вештине које примењује у билијару, веома су корисне и у свакодневном
животу. Битно је бити смирен и одлучан у
свакој ситуацији.
Планови за будућност су врло реални
и оптимистични. Пошто је прва у Србији,
Бојана наредне године креће у поход на
Европу.
- Планирамо да настави и даље игра
наша државна првенства и ако буде тренирала вредно и буде радила плански,
наставиће да ниже успехе код нас, а онда
евентуално следеће године да се опроба
у Европи. Морамо отићи једном да видимо
колико каскамо за њима, да ли смо у истој равни или смо можда напреднији. Тек
ћемо онда знати где смо. Србија по резултатима не заостаје за Европом, имамо вештину и знање, само финансије недостају
да се чешће одлази на такмичења, онда
би се чешће и освајало – сматра Горан.
У овој игри, као и свакој потребно је и
мало среће, па се уз вештину и знање могу постићи завидни резултати што свакако
Бојани предстоји у наредном периоду.
С. Станетић
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Накондведеценије
кровза40породица
И

вица Дачић, министар спољних
послова и председник Комисије
за координацију процеса трајне
интеграције избеглица Владе Срби
је присуствовао је прошлог петка, 17.
марта почетку радова на изградњи
зграде у Сремској Митровици, у Насе
љу Камењар, намењене избеглицама
из Босне и Херцеговине и Хрватске.
Сремска Митровица је прва од девет
локалних самоуправа у којима ове го
дине почиње градња станова у оквиру
другог потпројекта Регионалног програ
ма стамбеног збрињавања, а градиће
се укупно 200 станова, у Крушевцу, Па
раћину, Вршцу, Прокупљу и Бајиној Ба
шти по 20, у Шапцу и Кикинди по 25 и у
Шиду 10 станова.
У овим општинама избеглице ће ста
нове добијати у закуп, са могућношћу
каснијег откупа по повлашћеним цена

ма, док је 40 станова у Сремској Митро
вици намењено за социјално станова
ње у заштићеним условима, односно
за најугроженије категорије избеглица,
стара лица и једнородитељске породи
це и оне са болесним чланом, без мо
гућности откупа.
Министар Дачић подсетио је да је
Србија 90тих година прошлог века
примила преко 600.000 избеглица из
Хрватске и Босне и Херцеговине и пре
ко 200.000 интерно расељених лица са
Косова и Метохије.
Помажући онима који су тренутно
без дома, који долазе из области пого
ђених сукобима, тероризмом и екстре
мизмом, имамо још већу обавезу и не
смемо да заборавимо људе у дуготрај
ном расељењу који су из својих домова
били протерани пре више од две деце
није и који још увек чекају одржива ре

Градобезбедиопарцелу
икомуналнеприкључке
Град Сремска Митровица дао је подр
шку решавању стамбеног питања избе
гличких породица.
 Обезбедили смо парцелу на којој ће
бити изграђена зграда, обезбедићемо
све потребне прикључке и уредити про
стор око зграде када буде завршена.
Све укупно Град Сремска Митровица ће
уложити око 34 милиона динара, што ми

слим да су значајна средства. Желимо и
на овај начин да покажемо да смо зајед
но са Републиком Србијом спремни да
подржимо све државне пројекте, али и
наше суграђане да након дугог низа годи
на реше своје стамбено питање како би
се активно укључили у друштвену зајед
ницу  рекао је градоначелник Владимир
Санадер на полагању камена темељца.

шења, рекао је Ивица Дачић.
Избећи из сопственог дома је врло
тешко, болно, истакао је Дачић и додао
да живети у некада јако тешким и гото
во нехуманим условима избеглиштва,
толико дуго година, захтева посебну
пажњу и помоћ друштва.
 Ови станови су намењени социјал
ном становању најугроженијих кате
горија избеглица и надам се да ће им
улити осећај сигурности и заштићено
сти и потврдити да држава брине за
њих, да нису остављени по страни и да
им је обезбеђен дом  изјавио је мини
стар Ивица Дачић.
омесар за избеглице и миграције
Владимир Цуцић истакао је да по
ред изградње станова, очекује да
ће у овој години неколико хиљада љу
ди добити грађевински материјал, сео
ске куће и да ће се завршити са програ
мима изградње монтажних кућа.
Изградња станова у Сремској Митро
вици трајаће 11 месеци, а радове изво
ди новосадска грађевинска фирма.
Регионални програм стамбеног збри
њавања заједнички је вишегодишњи
програм Републике Србије, Босне и
Херцеговине, Црне Горе и Републике
Хрватске, који има за циљ да обезбеди
трајна стамбена решења за око 27.000
најугроженијих избегличких породица,
односно за око 74.000 људи у региону.
Од тог броја 16.780 породица је у Срби
ји, тачније око 45.000 људи.
Б.Селаковић
Фото:В.Цуцанић
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