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Клинци из вртића учили
о важности очувања воде

М

итровачко ЈКП „Водовод“, у
сарадњи са Заводом за јавно
здравље Сремска Митровица
и Предшколском установом „Пчелица“, прошле среде 22. марта обележило је Светски дан вода. За предшколце је том приликом у Пословно
спортском центру „Пинки“ организована манифестацијом „Вода је живот“, која је за циљ имала да се кроз
игру и спортске активности на симболичан начин укаже на важност очувања воде као незамењивог природног
ресурса.
Како је истакао директор митровачког „Водовода“ Борислав Бабић,
овогодишњи Светски дан вода је обележен са најмлађима.
- Деци из митровачких вртића желели смо кроз игру да укажемо колики је значај воде и како би требали
да чувају овај ресурс. Истовремено старији ђаци обишли су фабрику
воде где су се упознали са начином
производње воде за пиће. Радимо на
едукацији деце и подизању свести о

потреби очувања овог природног ресурса – изјавио је Бабић.
ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица својим потрошачима обезбеђује
уредно водоснабдевање водом високог квалитета, константно унапређује систем ове комуналне делатности
и чува животну средину и воду као
природни ресурс. Поред тога, кроз
едукативне програме „Водовод“ настоји да подигне ниво свести, нарочито код најмлађих, о значају вода,
као и одговорном понашању према
водама.
На манифестацији „Вода је живот“
учествовало је преко 50 малишана
из девет вртића са територије Града. Подршку најмлађима пружили су
и родитељи и другари који су их током такмичења бодрили са трибина.
Манифестацију су помогли Завод за
јавно здравље Сремска Митровица,
Предшколска установа „Пчелица“ и
приватни вртић Стоногица, дечји хор
„Пиколо“, ПСЦ Пинки и Центар за
културу „Сирмијумарт“.

Проблем отпадних вода
Др Бранка Малбашић, специјалиста
социјалне медицине из Завода за јавно
здравље Сремска Митровица наводи да
се овогодишњи Светски дан вода обележава под слоганом „Зашто отпадне
воде“. Уједињене нације желе да скрену пажњу да су отпадне воде проблем
глобалних размера, јер број становника
који се суочава са проблемом недостатка воде свакодневно расте.
- Око 663 милиона људи користи воду за пиће која настаје из такозваних
неунапређених изворишта, изворишта

незаштићених од контаминације, пре
свега контаминације фекалним материјама. Трошкови за управљање отпадним водама су заиста велики, али
када знамо да је то за добробит здравља становништва и за очување животне средине, свакако да та средства
имају оправдање. Република Србија од
2017. до 2019. године председава бироом Протокола о води и здрављу, што је
веома значајно и што говори колико напредујемо у тој области – изјавила је др
Малбашић.

Победници
У такмичењу спретности учествовало
је девет екипа са по шест чланова, чији је задатак био да савладају препреке
носећи чаше са водом, трудећи се да
што мање воде проспу.
Најспретнији су били предшколци из
вртића „Маја“ и „Маслачак“, који су поделили прва места. Други су били малишани из вртића „Ђурђевак“, док су трећа места поделили вртићи „Стоногица“
и „Лане“. Захвалнице су добили предшколци из вртића „Лептирић“, „Звездица“, „Бубамара“ и „Чуперак“.
ЈКП „Водовод“ је за све учеснике
обезбедио пригодне награде.

Светски дан вода се обележава
сваког 22. марта од 1993. године како
би се указало на потребу и важност
заштите и очувања воде. Потребе
за водом су све веће, а обнављање
овог ресурса је дуг и спор процес. Зато је брига о води задатак свих нас,
поручују из ЈКП „Водовод“ Сремска
Митровица.
До 2025. године две трећине човечанства осетиће озбиљан недостатак воде. Процене стручњака кажу да око 1,1 милијарди људи нема
приступ пијаћој води, а 2,5 милијарди
нема обезбеђене елементарне санитарне услове. Шест хиљада деце
млађе од пет година сваког дана умре од болести проузрокованих загађеном водом, а више од пет милиона
људи годишње, што је десет пута више него број погинулих у свим ратовима годишње на свету.
Б. Селаковић
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МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ ПОСЕТИО НОВИ
СЛАНКАМЕН И НОВЕ КАРЛОВЦЕ

Задругарство предуслов за
развијену пољопривреду
М
Када се
пољопривредници удруже у
задруге,
ми као
Министарство
можемо
много више да
им помогнемо.
Више новца смо
предвидели за
задруге него за
пољопривредна
газдинства, јер
нам је циљ
да удружујемо
људе, наводи
министар
Бранислав
Недимовић

инистар пољопривреде и заштите
животне средине у Влади Републике Србије Бранислав Недимовић боравио је у општини Инђија
прошле недеље, 26. марта. Недимовић
је, заједно са председником Општине
Инђија Владимиром Гаком, најпре обишао хладњачу Земљорадничке задруге
„Воћар“ у Новом Сланкамену, а затим се
обратио и пољопривредницима у Новим
Карловцима.
Током обиласка хладњаче министар
се осврнуо на тренутно стање у воћарској производњи истакавши да је ЗЗ
„Воћар“ из Новог Сланкамена пример
како треба да функционише задругарски
систем у Србији.
- Када се пољопривредници удруже
у задруге, ми као Министарство можемо много више да им помогнемо. Више
новца смо предвидели за задруге него
за пољопривредна газдинства, јер нам
је циљ да удружујемо људе. Уколико
будемо имали више задруга, онда ћемо
добити оно што нам треба како бисмо
извозили, а то су количина и стандардизованост квалитета. Пре само осам
година извозили смо 8,5 тона јабуке у
Русију, а сада је то више од 160 хиљада тона српске јабуке. Зато кажем, да
ти међународни споразуми можда имају споро дејство, али када се једном
„заврти“ систем, онда он функционише.
Оспоравају нам причу са Кином, али
видећете, ми сада ударамо темеље за
наредних десет година – наводи министар Бранислав Недимовић.
Недимовић је додао да је Министарству пољопривреде у фокусу воћарство
и повртарство, јер се највећа додата
вредност прави управо са ове две гране
пољопривреде.
ЗЗ „Воћар“ из Новог Сланкамена основана је 2012. године и окупља 42 воћара
из тог, али из појединих околних села са

територије инђијске општине. Како истиче Никола Котарац, директор задруге, у
плану им је изградња још једне хладњаче у близини постојеће, која се налази
на излазу из села ка Крчедину.
- Извозимо 90 одсто наше јабуке за
Русију. Од министра Недимовића смо
затражили да нам помогне у спречавању увоза јабуке из Пољске, која је лошијег квалитета и због чега ми, као воћари, имамо доста проблема. Стандарди
за извоз јабуке на руско тржиште све су
оштрији, али сталним улагањима у производњу успевамо да одржимо неопходан квалитет - каже Котарац и потврђује да задруга има изузетну сарадњу са
локалном самоуправом.
Захваљујући доброј сарадњи са
Општином Инђија недавно је извршено
отуђење парцеле на којој ће се налазити
нова, друга хладњача ЗЗ „Воћар“.
редседник Општине Инђија Владимир Гак је истакао да ће та
локална самоуправа увек изаћи у
сусрет пољопривредницима и задругарима у оквирима својих овлашћења и
кроз финансијску помоћ.
- За разлику од претходне године,
средства за помоћ пољопривредној производњи у локалном буџету повећали
смо за 10 милиона динара. Трудићемо се да буџет за пољопривреду сваке године буде све већи, јер се општина Инђија у значајној мери ослања на
пољопривреду и због тога је неопходно
да помогнемо колико је у нашој моћи истакао је Гак.
Након обиласка хладњаче у Новом
Сланкамену, министар Недимовић и
председник Гак упутили су се у Нове
Карловце, где су паори из тог села, на
лицу места, имали прилику да се информишу о свим темама које су их интересовале.
М. Ђ.
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моменту кад овај број М новина буде на кисоцима од
председничких избора делиће нас четири дана.
Апсолутна звезда ове кампање је свакако Лука
Максимовић звани Љубиша Прелетачевић Бели. Човек који је
успео да обесмисли много тога у овом друштву. Надам се да
цео овај шоу програм који изводи последњих дана није за
њега бесплатан. Није ваљда баш толико блесав као што
покушава да изгледа? Наравно да није. Блесави смо ми.
Шта ја имам против Белог? Баш ништа, мислим ништа
ефикасно. Он је последица, и као последица није битан.
Слушам познанике како се одушевљавају Белим
Прелетачевићем. Који лудак... Баш је супер... Е, стварно
треба гласати за Белог... Само јако... И Бели све тако зезајући
се, у белом оделу и штриканим чарапама дошао на преко 10
одсто. Бар тако читам у новинама. Ако тако настави Бели
може у други круг пре дика и узданица грађанске Србије, ако
другог круга буде...
Замислите хипотетичку ситуацију у којој ће бити одржан
други круг председничких избора у коме су Вучић и Бели
Прелетачевић. Је л’ вам то изгледа могуће или звучи као
потпуна глупост? Не бих била сигурна да је то баш потпуно
немогућа ситуација. У сваком случају као хипотеза је могућа.
И замислите предизборну кампању за други круг, или
телевизијски дуел два кандидата Вучића и Прелетачевића. О
чему би они дискутовали и каква мишљења и ставове би
укрштали. Сећате се ваљда те-ве дуела Тадића и Николића?
Замислите како би Александар Вучић био понижен када би
морао у неку дебату са Белим. И замислите како бисмо сви
ми били понижени када бисмо морали тако нешто да
гледамо.
Ово са Белим највише ме подсећа на кампању белих
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Само јако!

листића на прошлим председничким изборима. Свима који су
ту кампању подржавали и који су је најгласније промовисали,
обила се о главу. Толико су ружили Тадића као да је у
најмању руку командант нацистичког логора. Све им је
његово било мрско и страшно, А сад им је, ваљда, сто пута
боље. Безобразлук се увек обије о главу, ту нема дилеме.
Историја је то показала. Добро, не баш историја, али искуство
свакако. Бојим се да се и ово са Белим неком не обије о
главу.
еђутим, има у целој овој слици један детаљ који мени
ствара већу мучнину од могућности да буде другог
круга са Вучићем и Белим. Страшнија од тога је Србија
у којој је Бели уопште могућ. А изгледа да то многима није
страшно, нити представља било какав проблем. Додуше,
кажу и да су други народи имали своје беле прелетачевиће.
Рецимо Италијани оног њиховог Бепа Грила. Може бити.
Мада нисам приметила да је Грило исто што и Бели. Није то
исти ниво зајебанције са демократијом и системом у целини.
Имали су и Хрвати Синковића и Живи зид, разне друге
необичне фигуре попут Миреле Холи и Ораха... али право да
вам кажем Бели је за њих све цар над царевима. Нико као
Бели није тако оригиналан и нико као Бели није љубимац
народних маса. Јер, ако сте у Хрватској били за Живи зид,
онда сте вероватно наивно веровали да ће они да вам
отпишу кредит код неке банке или да ће да спрече да вас
избаце из стана ако сте престали да враћате дуг. Ако сте у
Италији били за покрет Пет звездица, вероватно сте веровали
да ће тај покрет да искорени корупцију или тако нешто. А ако
сте за Белог Прелетачевића, у шта заиста верујете? Шта ће
ОН да уради за вас и шта ће да промени? Размислите о
томе. Али, само јако!!!
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Отварање нове фабрике компаније „Хачинсон“ у Руми

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НА ОТВАРАЊУ ДРУГЕ ФАБРИКЕ „ХАЧИНСОНА“ У РУМИ

До краја године
око 800 запослених
У Руми све врви
од живота и
новоотворених
фабрика и то јесу
наше победе. Само у
првих 20 дана
марта је овде посао
добило 148 људи,
а у фебруару 106.
Ми ћемо наставити
да их помажемо,
истакао је премијер
Александар Вучић

С

амо после годину дана од отва
рања прве фабрике „Хачинсон“,
коју су отворили амбасадорка
Француске Кристин Моро и премијер
Александар Вучић, отворена је, одмах
уз прву и друга фабрика ове францу
ске компаније. Отварању су прису
ствовала оба премијера, републички и
покрајински, али је Александар Вучић
„уступио“ званично пресецање врпце
Игору Мировићу.
У новом погону тренутно ради 135
радника. Вредност инвестиције је три
милиона евра. Уз тренутно 312 радни
ка у првој фабрици, „Хачинсон“ укупно
сада упошљава 447 радника, а до кра
ја године тај број ће бити око 800 запо
слених.
Но, управа „Хачинсона“ је на овом
отварању најавила у априлу почетак
градње треће фабрике, тако да би, по
бизнис плану до 2020. године у Радној
зони „Запад“ било четири фабрике у
којој ће посао имати око 1.600 радни
ка, а производиће се различити произ
води намењени аутомобилској инду
стрији.

Ваља истаћи да је „Хачинсон“ добио
и награду Националне службе за запо
шљавање „Најбољи послодавац Срби
је“ јер је током прошле године са еви
денције незапослених запослио 180
лица на неодређено време.
Премијер Вучић се у свом говору
прво обратио запосленима честитајући
им на добро обављеној обуци и квали
тетном раду, те изразио задовољство
што млади људи виде будућност у сво
јој земљи. Он је истакао да је Влада
Србије дала субвенције за први погон,
али да за други те субвенције нису ни
тражили. Такође, изразио је наду да ће
се број француских инвестиција пове
ћати, као и обим трговинске размене.
- По том питању треба радити и
мислим да ће наше посете премијеру
Валсу и стални билатерални разговори
значити много за ту сарадњу. Гледаће
мо да помогнемо Руми, као и свим
сремским општинама колико можемо,
јер данас новца у каси имамо па и
можемо да помогнемо. За нас је важно
да правимо фабрику по фабрику, да
људи могу да виде да њихова деца
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Обилазак погона

имају перспективу, будућност, да отва
рамо нова радна места. То су наше
победе и наши успеси, јер тада и
општина има већи прилив новца и тада
може да гради путеве и решава основ
не проблеме грађана. Поносан сам на
наше раднике који овако добро раде и
помажу и компанији да оствари добар
профит. Добродошли сте у Србију са
новим инвестицијама и за овај трећи
погон који правите, увек сте добродо
шли у Владу Србије ако вам је потреб
на помоћ. Вас из француске амбасаде
молим да и даље француским фирма
ма предлажете да дођу у Србију, јер и
не видим на које би то боље место у
Европи могли да уложе. Ми смо ста
билна земља, растуће економије,
ниског дефицита и инфлације, са ква
литетним пословним амбијентом.

У „Хачинсону“
је тренутно
447 радника, већ
у априлу отварамо
непалску компанију,
а у мају „Ла Линеа
Верде“, изјавио
је председник
румске општине
Слађан Манчић

Интересовање француских
фабрика за Србију
Жан Пјер Гасто, економски саветник у
Амбасади Француске је истакао да и ово
отварање потврђује интерес овање
француских фабрика за Србију. Чиње
нички - трговинска размена између две
државе се развија и сада износи преко
810 милиона евра и у сталном је пора
сту. Србија има добар геог рафски поло
жај и квалитетну радну снагу.
- У Србији тренутно ради стотинак
француских предузећа са око 10.000
радника. Само пре годину дана били смо
овде на отварању прве фабрике, а са
овом новом фабриком од 3.700 квадрат

них метара и улагањем од три милион
а
евра биће отворено 250 додатних рад
них места до краја године. И нова два
пројекта ширења „Хачинсона“ у Руми
покрећу се ове године. До краја 2018.
године, како је најављено, предузеће ће
имати 1.000 запослених. „Хачинсон“ се
уписује на листу предузећа која допри
носе обнови аутомобилске индустрије у
Србији. Радујем се овој новој инвестици
ји која илуструје и динамику којом се
крећу економски односи Француске и
Србије - рекао је економски саветник
Жан Пјер Гасто.

Наше пријатељство са Француском
нико није ни доводио у питање, а ми
ћемо извршавати наше обавезе, не
тако лаке, јер желимо да припадамо
друштву европских народа - истакао је
премијер Александар Вучић и још јед
ном изразио задовољство што ће се од
почетних 200 радника, ускоро доћи до
цифре од 1.000 запослених.
- У Руми све врви од живота и ново
отворених фабрика и то јесу наше
победе. Само у првих 20 дана марта је
овде посао добило 148 људи, а у
фебруар
 у 106 радника, то је велика
ствар за нас, на томе им честитамо, а
ми ћемо наставити да их помажемо обећао је Александар Вучић.
Компанија „Хачинсон“, која послује у
оквиру групације „Тотал“, упошљава
41.185 радника и има погоне у 25 зема
ља, уз промет од четири милијарде
евра.
- Прошле године смо отворили прву
фазу фабрике у Руми и предвидели
запошљавање 200 радника, на дана
шњи дан нас има 300 запослених, од
тога су 50 инжењери и техничари. Реч
је о нових три милиона евра (претход
на инвестиција 7,3 милион
 а евра) а у
овој другој фабрици већ ради 135
људи, од тога 25 инжењера и технича
ра. До краја ове године упослићемо
додатних 200 - 250 радника како бисмо
наставили наш развој. У априлу ове
године покренућемо изградњу још два
нова објекта, један објекат од 3.700
квадратних метара, сличан овоме, и
други од 2.700 квадратних метара.
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Тако да ће број запослених до краја
2018. године на овој локацији бити
1.000 радника. Морам истаћи да смо
увек имали одличну сарадњу са пред
седником румске општине и Службом
за запошљавање како бисмо све про
блеме решили на задовољавајућ
начин - рекао је Оливије Шато, дирек
тор „Хачинсона“.
Он је истакао да ће ова година бити
година афирмације фабрике и њеног
развоја.
Игор Мировић је истакао да је у
последњих 45 дана присуствовао отва
рању четири фабрике - од тога три у
Војводини и додао да, ако желимо да
тако буде и убудуће, морамо подржа
вати политичку и економску стабил
ност земље, што је основно за долазак
моћних компанија какав је и „Хачин
сон“.
- Друга важна порука је да морају
заједно радити сви нивои власти. То
смо показали и у Руми и широм Срема.
Заједнички припремамо и нову инду
стријску зону у Шиду, као и у наредним
годинама изградњу Фрушкогорског
коридора који ће помоћи Иригу да
постане место развоја. Трећа порука је
да ћемо у свим општинама наставити
са развојем комуналне инфраструкту
ре. Током прошле године Покрајинска
влада је у Руми инвестирала преко 176
милиона динара, што није довољно, а
ове године трудићемо се да инвести
рамо и више. Ово са „Хачинсоном“
превазилази општинске оквире и ми
ћемо им пружати апсолутну подршку.
Рума се развија на најбољи могући
начин и постаје пример за многе друге
општине у Србији - указао је Игор
Мировић.
Председник румске општине Слађан
Манчић је истакао задовољство што
румска општина има такав развој и
инвестиције које могу бити пример и
другим срединама.
- Ми смо схватили да је поента
нашег рада отварање нових радних
места. Од почетка 2015. године до
данас смо упослили са евиденције
укупно 2.022 лица, мада мислим да је
тај број и већи. Имамо само 500 људи
из суседних општина који раде код нас.
Имамо добро уређене радне зоне и уз
нашу сарадњу са Владом Србије то је
оно што инвеститоре опредељује за
нас. У „Хачинсону“ је тренутно 447 рад
ника, већ у априлу отварамо непалску
компанију, а у мају „Ла Линеа Верде“.
Нама су данас аутобуси пуни радника
који свако јутро иду на посао, то је
успех свих нас. Ми настављамо даље,
потписали смо и уговор са Републич
ком агенцијом за имовину о преносу
власништва за изградњу Фабрике за
пречишћавање отпадних вода поред
„Хачинсона“ - истакао је председник
Манчић пожелевши радницима дуг
радни век и добре плате.
Смиља Џакула
Фото: Жељко Петрас

Гради се пречистач
отпадних вода

Јован Воркапић и Слађан Манчић

Колектор отпадних вода ће бити доступан свим
инвеститорима, свим фабрикама које се налазе у
индустријској зони „Румен“. Румски „Водовод“ ће
одржавати и управљати колектором

У

говор о преносу власништва над
парцелом од око 40 ари у За
падној индустријској зони (инду
стријска зона „Румен“) у Руми потписа
ли су 23. марта директор Републичке
дирекције за имовину Јован Воркапић
и председник румске општине Слађан
Манчић. Републичка влада је одобри
ла пренос власништва над том парце
лом у корист румске општине, тако да
се сада може потписати уговор са Ми
нистарством привреде о преносу 100
милиона динара, које је Влада обезбе
дила за изградњу пречистача отпад
них вода, који ће се градити поред фа
брике „Хачинсон“.
- Ускоро потписујемо уговор са Ми
нистарством привреде, тако да посто
је услови за изградњу пречистача. По
добијању новца ми ћемо расписати
јавну набавку велике вредности која
траје 50 дана, плус жалбени рокови.
Тај посао смо обећали прошле године
када смо отварали прву фабрику „Ха
чинсона“. Инвеститор и носилац овог
посла биће румска општина и то је и
био главни услов да земљиште буде
јавна својина наше општине. Реч је о
површини од 40 ари. Колектор отпад
них вода ће бити доступан свим ин

веститорима, свим фабрикама које се
налазе у радној зони „Румен“. Румски
„Водовод“ ће одржавати и управља
ти колектором. Дакле, он ће бити до
ступан свим фабрикама у овој радној
зони, али је чињеница да компанија
„Хачинсон“ у овом моменту има најви
ше потребе за тим. Остале компаније
имају сличне потребе, али у много ма
њој мери - изјавио је после потписива
ња уговора Слађан Манчић.
Директор Републичке дирекција за
имовину Јован Воркапић је нагласио
да је овај уговор предуслов за изград
њу Фабрике отпадних вода у инду
стријској зони.
- То је нешто што ће све општине у
Србији морати да учине, јер то од њих
очекује Европска унија и директиве
ЕУ које се односе на заштиту животне
средине. Ово је практично први уговор
који са општинама закључујемо као
представници Владе, а очекујем да ће
их ове године бити барем 15, 16 у дру
гим општинама. Председник Манчић и
румска општина су увек били први кад
су у питању овакве инвестиције и због
тога ми је посебно драго да сам овде рекао је Јован Воркапић.
С. Џ.

29. MART 2017.
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PREDSEDNIK OP[TINE [ID PREDRAG VUKOVI]

Industrijska zona }e ove
godine biti opremqena

Већ 20 година
се у нашој
општини
само прича о
индустријској
зони, а нико
до сада ништа
није урадио.
Ми ускоро
крећемо у
реал
 изацију
тих послова

К

ада је реч о обезбеђивању квали
тетнијег живота грађана општине,
представници Општине Шид проте
кли период оцењују као веома успешан.
Први помаци на унапређењу квалитета
живота грађана се већ виде. У зимском
периоду радило се на припремама више
инфраструктурних пројеката, међу који
ма као најважнији истичу индустријску
зону, чије ће опремање ускоро бити реа
лизовано.
Планова је доста, оно што следи су и
други послови, између осталих обезбе

ђење бољих услова школовања, санира
ње путева, довођење инвеститора, али и
бројни други послови који ће према
речима првог човека Општине Шид Пре
драга Вуковића, омогућити грађанима
шидске општине живот какав заслужују.
: Општина Шид оствари
MМNOVINE
НОВИНЕ:
ла је успешну међуграничну сарадњу
са суседним државама која се огледа
у реализацији више прекограничних
пројеката. Шта ће то значити за грађа
не шидске општине?

ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ: Прекогранични
пројекат „Хитан одговор“ са српске стра
не спроводи Општина Шид као носилац
и Сремска Митровица као партнер, а са
босанске стране Брчко дистрикт као
носилац и Општина Брод као партнер, а
тиче се боље опремљености и могућно
сти реаговања у ванредним ситуација
ма. Тај пројекат је вредан око милион
евра, од којих Шид добија око 350.000
евра. У међувремену је стигла и ИТ
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опрема и урађен је сајт, а у току је
набавка теренског возила. Пошто реа
лизација пројекта траје до марта 2018.
године, у плану нам је набавка и остале
опреме: камиона, багера, чамаца и
остале додатне опреме. Пројекат нам је
од изузетне важности, јер ћемо набав
ком ове опреме и сарадњом са осталим
носиоц
 има, створити услове за адекват
но реаг овање у ванредним ситуацијама.
У току је реализација и другог прекогра
ничног пројекта са Републиком Хрват
ском који је вредан око 700.000 евра,
где је Општина Шид партнер а Град
Сремска Митровица носилац, а са
хрватске стране Град Винковци. У окви
ру овог пројекта Шид ће добити комби
возило за инвалиде, моторни чамац и
осталу неопходну опрему. Пројекат тра
је до фебруара 2018. године, а вредност
пројекта за Шид је око 100.000 евра. То
су пројекти Европске уније и ми та сред
ства морамо да оправдамо, јер први пут
кад Европска унија не буде била испо
штована по било ком питању, више
нећемо моћи да учествујемо на пројек
тима. Наравно да ћемо се ми као општи
на потрудити да све процедуре испо
штујемо како бисмо могли учествовати
и на другим прекограничним пројекти
ма, како бисмо преко њих успели да
обезбедимо и све остале неопходне
ствари које су од виталног интереса за
грађана шидске општине.
Индустријска зона свакако је пита
ње које највише интересује грађане
шидске општине. Када очекујете да
ће почети први радови на њеном
инфраструктурном опремању?
За опремање индустријске зоне доби
ли смо 16 милиона динара од Покрајин
ске владе, а 10 милиона динара улаже
Општина Шид. Већ 20 година се у нашој
општини само прича о индустријској
зони, а нико до сада ништа није урадио.
Неопходна документација је спремна,
пројекти су ту и ми ускоро крећемо у
реализацију тих послова. Индустријска
зона ће ове године бити инфраструктур
но опремљена и то више није упитно.
Као један од горућих проблема
шидске општине је неусловна депо
нија. Постоје наговештаји и да ће тај
проблем ускоро бити решен.
Јапанска влада исказала је жељу да у
Шиду направи пилот пројекат уређива
ња депоније, чија је вредност 20 милио
на евра. То је први пут да се јапански
консултанти обраћају Влади Јапана са
писмом о намери и тај пројекат ће прво
бити реализован у Шиду. Сматрамо то
великим успехом. У плану је декултива
ција депоније, тако да грађани ускоро
неће имати проблема са њом. Отпад ће
бити депонован у Сремску Митровицу, а
депонија више неће бити акутни про
блем нашег града. Ушли смо у 21. век и
морамо се понашати у складу са тим, а
депонија је прва ствар коју морамо ура
дити. Моји сарадници на томе вредно
раде и сигуран сам да ће проблем шид
ске депоније, ускоро у потпуности бити
решен.
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Очекујем убедљиву победу
Александра Вучића
Председнички избори су пред
нама. Каква су Ваша очекивања?
Из разговора са грађанима наше
општине, с обзиром на то да смо ми
свакодневно на терену, имамо сазна
ња да је политика Александра Вучи
ћа и Српске напредне странке има
огромну подршку у шидској општини.
Александар Вучић је не само канди
дат СНС-а него једне озбиљне коали
ције и ја ту очекујем убедљиву побе
ду. Што се тиче представника ДОС-а,
њихових кандидата, као и њиховог
представљања на друштвеним мре
жама, могу само да кажем да то што
раде и како се представљају им не
даје легитимитет ни у кафану да уђу,
а камоли у нешто друго много озбиљ
није, као што је власт. Мени многи
замерају изражени лок алпатриоти
зам, али ја сматрам да свако од нас
треба да чува своју улицу, свој град,
своју земљу, тако да у томе не видим
ништа лоше. Ми ћемо наставити

У плану је
декултивација
депоније, тако
да грађани ускоро
неће имати
проблема са њом.
Отпад ће бити
депонован у
Сремску Митровицу,
а депонија више
неће бити акутни
проблем нашег града

вредно да радимо и да се бавимо са
собом, а не са другима. Учићемо од
бољих и тога нас није срамота. Сра
мота би било да кажем да сам само
ја заслужан за напредак Шида, јер ту
су моји сарадници који заиста одго
ворно раде свој посао. Без помоћи
републичке и покрајинске Владе не
бисмо могли доста тога да оствари
мо. Срећан сам што у тој целој ситу
ацији могу да дам свој мали допри
нос у свему томе. Напредак Шида је
неупитан. Шид мора да крене напред
и то више нико не може зауставити.
Зато бих поручио грађанима, да иза
ђу на изборе, подрже Александра
Вучића и тиме дају свој допринос да
Шид и наша држава, има бољу будућ
ност. У победу Александра Вучића не
сумњам. Верујем да ће победити, а
сигуран сам да тако размишљају и
наши грађани, који су се до сада уве
рили да СНС чини све како би нам
свима било боље.
Општина Шид добила је средства
за уређење путне инфраструктуре.
Такође, један од важних пројеката је
изградња кружног тока. Када ће поче
ти радови?
За реализацију тог пројекта ми смо
као Општина обезбедили половину
средстава преко Програма Уједињених
нација за развој (УНДП), а недостаје
нам још око 25 одсто средстава. После
председничких избора очекујемо помоћ
Владе Србије како бисмо приступили
реализацији и тих послова. Такође, пут
на инфраструктура нам је у доста
лошем стању и планирамо доста тога
да урадимо како би грађани са својим
возилима могли безбедниje да се крећу.
Већ смо имали разговоре са консултан
том у „Шидпројекту“, који су се кретали
у том правцу да Општина Шид у сарад
њи са предуз ећем „Путеви Србија“, ура
ди санацију путне инфраструктуре на
већем броју путних праваца, где су про
блеми највећи.
Да ли су у плану још неки послови
који су у вези са путном инфраструк
туром?
У плану нам је изградња и ревитали
зација пешачке стазе Шид - Гибарац,
как о бисмо грађанима омогућили
несметано кретање, а потом пешачке
стазе која је урађена на путном правцу
Шид - Адашевци. И сам улазак у Шид,
на тој релацији, ће добити нови изглед
што нам је од велике важности. Жеља
нам је да Шид постане град у правом
смислу те речи и да живот у њему буде
много бољи и лепши него што је био до
сада.
Један од вишедеценијских пробле
ма које власти до сада нису успеле
да реше, свакако је изградња водо
вода у фрушкогорским селима. Пре
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Треба да будемо
срећни што
смо управо
због наше
успешности у
одолевању свих
проблема у
мигрантској
кризи, успели
нешто да
урадимо и на
корист наших
грађана
ма наговештајима, изградња водово
да ускоро ће почети у Соту.
Ускоро ће и ти послови да крену. Тре
нутно се спроводи јавна набавка, најпо
вољнијим извођачима ће бити поверен
посао. Покрајина нам је обезбедила
средства за то и мештани Сота ће имати
воду у својим домаћинствима до авгу
ста.
Акценат сте ставили и на обезбеђе
ње бољих услова школовања деце.
Ускоро ће једна од најстаријих основ
них школа у шидској општини, школа
„Сремски фронт“, коначно добити
адекватне услове за рад.
Захваљујући Влади Србије, ми смо
добили 600.000 евра за комплетну адап
тацију те школе. Мислим да толики
износ средстава Општина Шид није
добила деценијама и ми смо због тога
захвални Влади Србије, јер ће ученици
и просветни радници у тој школи, након
завршетка радова, коначно имати нор
малне услове за рад какве и заслужују.
Школа је доста запуштена, у лошем ста
њу је, а средства која смо добили за
адаптацију, биће довољна за њену ком
плетну санацију. Могу рећи да смо више
него задовољни због тога.
Можемо констатовати да и сам цен
тар Шида поприма много лепши
изглед. Да ли се у наступајућој сезо
ни планирају још неки радови на уре
ђењу главне улице у Шиду?
Већ наредних дана почећемо радове
на уређењу платоа испред Културно
образовног центра у Шиду. Крећемо са
заменом стаза, с обзиром на то да су
оне доста похабане и пропале. Затим
следе послови на уређењу сале Култур
но образовног центра. Средства за бину
смо добили од Покрајине, а ми ћемо
настојати да издвојимо средства из
буџета за куповину столица. Нама је
врло важно да у тој сали обезбедимо
пријатне и лепе услове, јер смо се уве
рили да грађани заис та воле културне
догађаје, биоскоп и да радо посећују
позоришне представе. Ми морамо
поштовати оно што наши грађани воле и
ускоро ће имати место у коме ће се они

пријатно осећати и уживати у културној
сцени.
Као и друге локалне самоуправе и
већи градови, наговештено је да ће и
општина Шид обезбедити својим гра
ђанима да у појединим зонама могу
бесплатно да користе интернет услу
ге.
Бесплатан интернет биће постављен
на неколико локација, код зграде Општи
не, Дома здравља, у Насељу Зелени
појас, код Железничке станице и зграде
Културно образовног центра. Грађани ће
имати бесплатан интернет на тим мести
ма, јер и ми као и остале општине мора
мо ићи у корак са временом. 21. век је и
ми се морамо прилагођавати томе. Тако
ђе, морамо водити рачуна и о безбедно
сти наше деце. Прошле недеље поста
вљен је видео надзор у основној школи
у Вишњићеву, а план нам је да и у већем
делу Шида поставимо видео надзор,
како би наши грађани били безбеднији и
сигурнији. Мислим да је и то један од
начина да избегнемо ружне и непријатне
сит уације. Сигурност и безбедност
наших грађана, нама је најважнија.
Каква је ситуација у привреди? Има
ли наде да се у некадашњим гиганти
ма индустрије, ускоро покрене произ
водња?
У разговорима смо са потенцијалним
инвеститорима за „Срем Шид“. Нада
постоји и радимо на томе. Постоји заин
тересованост појединих инвеститора
али је још рано да се прича о томе. Ита
лијански инвеститори ће у Шиду ускоро
отворити свој погон. То је извесно, али
ти послови иду кроз фазе па се чини да
је доста споро. Али да би се људи запо
слили у тој фирми, неопходна је обука.
Већ су неки од грађана на обуци, а ми
очекујемо да ће до краја године у том
предузећу, бити отворено око 60 радних
места.
Мигрантска криза погодила је и
шидску општину. Општина Шид похва
љена је од стране виших институција,
али и од стране представника других
држава, да се успешно изборила са

тим и да је дала све од себе како би
мигрантима обезбедила све неопход
не услове за нормалан живот у при
хватним центрима. Каква је Ваша оце
на?
Кроз нашу општину је до сада прошло
преко 700.000 миграната, без већих про
блема. Пристојност и култура свих нас
обележили су тај период. Мени је веома
драго што је то препознала цела Србија,
већи део Европе, чак и Јапан који није у
Европској унији. Из тог разлога у Шиду
су и реализоване многе инвестиције.
ЈКП „Стандард“ добило је ново возило
за одвожење смећа и осталу опрему,
затим „Водовод“ је добило нову ВОМУ,
цистерну за воду и сматрам да је то
велики успех, с обзиром на то да су тим
јавним предуз ећима та возила била пре
ко потребна. Али то није све. Добили
смо већи износ средстава, друге опреме
од стране Владе Јапана. Дом здравља у
Шиду никада до сада није имао толики
број возила, што им у великој мери олак
шава рад. Ми треба да будемо срећни
што смо управо због наше пристојности
и широкогрудости, али и успешности у
одолевању свих проблема у мигрантској
кризи, успели нешто да урадимо и на
корист наших грађана.
Велика донација шидској општини и
мигрантима упућена је и од стране
неколико невладиних организација.
Између осталих велика донаторска
помоћ недавно је мигрантима пружена и
од стране Каритаса из Сремске Митро
вице. Ја се пуно захваљујем Кристини и
Жану Драгишићу на несебичној помоћи
Шиду. Они су пружили велику помоћ
како мигрантима, тако и нашем локал
ном становништву. Веом
 а смо задовољ
ни са сарадњом са њима, а последњи
пут смо посредством њих преко америч
ке организације добили велику помоћ у
виду неопходне опреме за бебе, као и
опреме за мигранте, чија је вредност
93.000 евра. Од стране Каритаса као и
осталих невладиних организација, доби
ли смо похвале за сарадњу и како су
нам рекли, Општина Шид по својој
срдачности, љубазности и гостољубиво
сти, предњачи за другима. 
М. Н.
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Са свечаног отварања циглане

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА ЦИГЛАНА У ИНЂИЈИ

Посао за 60 радника

П

редседник Покрајинске владе Игор
Мировић и председник Општине
Инђија Владимир Гак присуство
вали су свечаном отварању Циглане у
Инђији. После осам година застоја у раду
21. марта поново је покренута производ
ња цигли и блокова у поменутом постро
јењу и до посла је дошло 60 радника.
Аранђеловачки „Универзум - Кубишница“
уложио је око два милиона евра у модер
низацију производње, па су тако, између
осталог, купљене и роботске руке.
- Нама је био циљ да фабрику, после
скоро осам година, пустимо у рад. Веруј
те да су услови сада и нови систем изда
вања дозвола, допринели до тога да ми
покренемо овај погон. Нећемо се зауста
вити на томе, планирамо да у наредних
годину, две инвестирамо у модернизаци
ју опреме и повећање капацитета, као
и да проширимо асортиман - истакао
је Бранко Спасојевић, власник инђијске
Циглане.
Како је објаснио Владимир Гак, пред
седник Општине Инђија са аранђело
вачким „Универзумом – Кубишница“
договорена је подела имовине да би се
одблокирао рад циглане и да би неза
послени дошли до радног места, уједно
најављујући пресељење ЈКП „Комуна
лац“ и њихове механизације у просторије
некадашње управне зграде и дворишта
инђијске Циглане, које се сада налазе у
власништву те локалне самоуправе.
- Учинили смо две важне ствари за
општину Инђија. Прва, што смо успели
да покренемо причу „са мртве тачке“ и да
из једне беизлазне ситуације створимо
услове погодне за довођење новог инве
ститора. Са друге стране, некадашња

управна зграда старе Циглане и двори
ште површине два хектара биће у пот
пуности реконструисано и постаће вла
сништво Општине Инђија.У овај објекат
преселићемо управу ЈКП „Комуналац“,
а у дворишту биће смештена целокуп

Наш заједнички циљ
је да подстичемо
свим средствима
даља улагања
домаћих
инвеститора, који
су за нас посебно
значајни, рекао
је председник
Покрајинске владе
Игор Мировић
на механизација, која се сада налази у
изнајмљеном објекту у Марадику - иста
као је Гак и додао:
- На овај начин уштедећемо средства
која издавајамо на има закупа, а уједно
ће сви запослени и механизација ЈКП
„Комуналац“ бити на једном месту. Тако
ђе, средства од закупа усмерићемо на
набавку нове механизације, која је сада,

и више него у катастрофалном стању.
Покрајински премијер Игор Мировић
истакао је да за грађевинске производе,
попут оних који се производе у инђијској
циглани, постоји велика тражња на дома
ћем тржишту. Он је навео да њих није
било у задовољавајућем обиму у прет
ходне две, три године, те да сада имају
адекватно тржиште с обзиром на то да
грађевинарство у Србији напредује.
- Наш заједнички циљ је да подсти
чемо свим средствима даља улагања
домаћих инвеститора, који су за нас
посебно значајни. Локалне самоуправе
својим алатима са локалног нивоа, Вла
да Војводине са покрајинског и Влада
Србије са националног нивоа. Домаћи
инвеститори могу да рачунају на подсти
цаје са свих нивоа власти, а циљ Владе
Војводине у наредном периоду је, да у
свих 45 градова и општина отворимо бар
по једну фабрику са најмање 50-60 рад
ника, што треба да допринесе да Војво
дина и даље буде најразвијенији регион
у нашој земљи - рекао је Игор Мировић,
председник Покрајинске владе.
утоматизован процес транспор
та сировог материјала у инђијској
циглани, печења блокова, слагања
блокова у вагоне, разлагање с вагона и
слагање на палету допринеће бржем
раду, јер је за сваки од тих послова тре
бало двадесет радника по смени, за чега
је било тешко наћи радну снагу и за јед
ну, а камоли за три смене, кажу надле
жни. Зато је аутоматизација и роботиза
ција производних процеса била једино
право решење, али је посла остало за
још 60 радника.

М. Ђ.
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ИНЂИЈСКИ УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ НАГРАЂЕНИ ЛАПТОП РАЧУНАРИМА

Знање и успех се исплате

105 ученика и спортиста добило је лаптоп рачунаре

За разлику од претходних година, ове, по први пут, Општина Инђија наградила је
ученике који су забележили добре резултате на републичким и осталим такмичењи
ма, као и спортисте, који похађају основну или средњу школу, а који су остварили
добре резултате на спортским борилиштима

В

уковцима и најуспе
шнијим спортистима
са територије општине
Инђија у четвртак, 23. марта
уручени су лаптоп рачуна
ри. На овај начин, за успехе
у школи, на такмичењима и
спортским борилиштима,
награђено је 105 ученика и
спортиста.
За разлику од претходних
година, ове, по први пут,
Општина Инђија наградила
је ученике који су забележи
ли добре резултате на репу
бличким и осталим такмиче
њима, као и спортисте, који
похађају основну или сред
њу школу, а који су оствари
ли добре резултате на
спортским борилиштима.
Предс едн ик
Опш тин е
Инђија Владимир Гак изја
вио је да Општина цени зна
ње и труд својих ученика,
поручивши да ће се у наред
ним годинама све више ула
гати у школе, ђаке и спорти
сте.
- Надам се да ће награде

које су наши ђаци и спорти
сти добили бити додатни
подстрек да наставе са уче
њем и постизањем одлич
них резултата. На нама је да
их максимално подржимо и
будемо ослонац у сваком
моменту. Већ сада разми
шљамо како да обухватимо
још већи круг деце које
бисмо награђивали и на тај

Сара Вучић

начин их мотивишемо да
марљиво раде и постижу
одличне резултате – рекао
је Гак.
Обраћајући се ученицима,
спортистима и њиховим
родитељима, председник
Општине Инђија истакао је,
да је та локална самоупра
ва ове године подигла сти
пендије на 10 хиљада дина

Никола Чинку

ра, те да чине све напоре
како би унапредили квали
тет живота свих грађана
инђијске општине.
Међу награђенима је
Сара Вучић из Инђије, носи
лац Вукове дипломе.
- Задовољна сам због
награде коју сам добила од
Општине Инђија, и наравно
да је и она мотив да и даље
наставим да радим, као што
сам у основној школи.
Захваљујем се Општини
Инђија што је препознала
труд који смо уложили током
школовања – рекла је Сара.
И Никола Чинку из Инђије,
так ође носилац Вук ове
дипломе, је на поклон добио
лаптоп рачунар.
- Награда коју смо у виду
лаптоп рачунара добили од
Општине Инђија само ми је
сатисфакција да и даље
марљиво учим. Уједно, и
доказ да мој труд и рад нису
били узалудни – сматра
Никола.
М. Ђ.
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МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ ПОСЕТИO OПШТИНУ ИРИГ

Неопходна изградња
Дома ученика

М

инистар
просвете,
науке
и
техноло
шког развоја Младен
Шарчевић, заједно са сво
јим сарадницима, посетио
је прошле среде, 22. марта
Општину Ириг. Он је са пред
ставницима локалне само
управе разговарао о могућ
ностима улагања у Средњу
стручну школу „Борислав
Михајловић Михиз“, као и о
изградњи Дома ученика. Ми
нистар Шарчевић је обишао и
ресторан средње школе, као
и две потенцијалне локације
на којима се планира изград
ња нове зграде школе као и
Дома за смештај ученика.
- Општина Ириг је препо
знала стратешки план разво
ја и у складу са тим одлично
усмерила развој школства ка
овим областима. Општина
се наслања на Национални
парк Фрушка гора, тако да је
туризам и угоститељство не
што што је препознатљиво.
Свакако да је проблем то што
школа нема свој простор. За
изградњу новог објекта зајед
но ћемо аплицирати за сред
ства. Нови објекат би имао
спортску салу и простор за
праксу, како би се развијало
и дуално образовање. Из
градња Дома за смештај уче
ника подразумевала би по
требе Ирига и Руме. У Иригу
се школују профили које при
вреда тражи - рекао је мини
стар Шарчевић.
Председник Општине Ириг

Министар Шарчевић са представницима локалне самоуправе у обиласку школе

Ставан Казимировић изразио
је захвалност министру што
је посетио њихову општину и
увидео недостатке, односно
потребе које се тичу смештај
них капацитета ученика.
- Тренутни капацитети већ
превазилазе нашу локалну
самоуправу и морамо да кре
немо у изградњу ученичког
дома који нам је неопходан.
Смер виноградар – винар у
нашој средњој школи је једи
ни у Војводини, али и за смер
кулинарски техничар имамо
велико интересовање. Сви
смерови у Средњој стручној

ИРИГ

школи „Борислав Михајло
вић Михиз“ су везани за нашу
стратегију развоја виногра
дарства, винарства, воћар
ства и туризма. Сада како
смо планирали, ученички
дом би био капацитета за 50
ученика, био би превасходно
намењен за смер виноградар
- винар. Очекујемо подршку
свих нивоа власти – поручио
је Казимировић и додао да би
се у изградњу дома ученика
могло кренути већ идуће го
дине.
Директорка иришке сред
ње школе Исидора Бирињи

Санација Гребенског пута

П

рошле среде, 22. марта званично су поче
ли радови на реконструкцији Гребенског
пута на Фрушкој гори. За ову инвестици
ју Општина Ириг је имала урађен пројекат и од
Управе за капитална улагања добила око 50 ми
лиона динара за његову реал
 изацију.
Истог дана, представници Општине Ириг об
ишли су радове који подразумевају санацију,
пресвлачење коловоза, проширење банкина,
како би овај пут највише користио туристима на
Фрушкој гори.
- Радови би требало да трају 60 календарских
дана, међутим добили смо уверавање од изво
ђача да они планирају да их заврше до 1. маја.
Радови су кренули од хотела Норцев – рекао је
приликом обиласка радова Стеван Казимиро
вић, председник Општине Ириг.
С. С.

истакла је чињеницу да је
школа „Борислав Михајло
вић Михиз“ једина на тери
торији Војводине и једна од
три у целој Србији која има
образовни профил виногра
дар - винар. Она је додала да
у будућности Ириг може по
стати центар за образовање
у области виноградарства.
Такође, рекла је да неки еле
менти дуалног образовања
већ постоје у школи, као и да
су власници винарија показа
ли интересовање за дуални
систем.

Сања Станетић
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Обилазак радова

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА КОМАСАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА У РАДЕНКОВИЋУ

Укрупњавањем парцела
до бољих резултата
Г
Санадер је
истакао да
је ово један
од већих
пројеката који
Град Сремска
Митровица
заједно са
Покрајинском
владом
реализује
у 2017. години.
Сређивање
терена и
комасација
земљишта
коштаће око
180 милиона
динара

радоначелник Сремске
Митровице
Владимир
Санадер и в.д. начелни
ка Градске управе за пољо
привреду и заштиту животне
средине Владимир Настовић
обишли прошлог петка, 24.
марта радове на припреми
земљишта за комасацију у
катастарској општини Раден
ковић.
Санадер је истакао да је
ово један од већих пројеката
који Град Сремска Митрови
ца заједно са Покрајинском
владом реализује у 2017. го
дини. Сређивање терена и
комасација земљишта кошта
ће око 180 милиона динара,
од чега 55 одсто финансира
Покрајина, а 45 одсто радова
Град Сремска Митровица.
- Са овом инвестицијом
Град Сремска Митровица по
маже власницима парцела
на подручју села Раденковић.
Укрупњавање парцела ће им
омогућити да евентуално по
дижу системе за наводња
вање и да развију постојећу
производњу на много ефи
каснији и бољи начин. После
Раденковића планирана је
комасација атара у Шашин
цима која ће бити реализо
вана у наредне три године.
Укупан износ средстава за
радове у Шашинцима ће би

ти око 100 милиона дина
ра – рекао је градоначелник
Санадер приликом обиласка
радова.
Вршилац дужности начел
ника Градске управе за пољо
привреду и заштиту животне
средине Владимир Настовић
рекао је да радови иду пара
лелно са комасацијом. Како
је он објаснио, тренутно се
врши сређивање терена у
смислу прилагођавања повр
шина како би се комасација
што ефикасније и боље изве
ла. Према његовим речима,
након сређивања пољопри
вредних површина и помену
те комасације доћи ће се до
укрупљених површина које
ће у наредном периоду дати
много боље резултате.
- Радови на уређењу зе
мљишта почели су пре де
сетак дана. Град Сремска
Митровица је обезбедио да
се потпуно инфраструктур
но уреди ово земљиште. Ми
радимо на уређењу шест и
по километара старе канал
ске мреже и 12,5 километра
нове каналске мреже. Кана
ли ће допринети да се ефи
касније наводњавају ове
пољопривредне површине.
Такође ће се вршити и рекул
тивисање 52 хектара шум
ског земљишта, ту ће бити

урађено 15 километара пута
и у првој фази биће урађе
но 12 путних прелаза. Након
завршетка радова биће пот
пуно уређена пољопривреда
површина и моћи ће брже и
ефикасније до ње да се до
ђе и обраде поља. Оно што
је значајно, јесте да ће сви
радови бити уподобљени са
пољопривредним радовима.
Усеви ће бити скинути, важно
је да се искористи сваки хек
тар земље, а после скидања
кукуруза биће завршени сви
радови. Власници ће бити
уведени у посед када се за
врши скидање летине – по
јаснио је Драган Топаловић,
директор
водопривредног
предузећа „Сава“ из Шапаца
који изводе радове на терену.
редседник Савета ме
сне заједнице Раден
ковић Влада Турудић
додао је да радови на уређе
њу земљишта протичу у нај
бољем реду. Како он истиче,
међу мештанима је стање са
свим задовољавајуће, можда
и боље него што су очекива
ли. Такође, веома је значајно
за све мештане што ће, поред
путне инфраструктуре, бити
урађена и каналска мрежа
која ће служити како за од
водњавање, тако и за навод
С. Станетић
њавање. 

П

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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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Ребалансом буџета
до водовода у Обрежу
Н
а седници Скупштине
општине Пећинци, ко
ја је одржана прошлог
четвртка, 23. марта усвојен
је први овогодишњи реба
ланс општинског буџета. Ка
ко је образложио помоћник
председнице Општине Дејан
Живановић овим техничким
ребалансом се ни номинално
ни реално у буџету не мења
структура прихода који оста
ју на пројектованом нивоу од
1.199.000.000 динара.
- И расходи остају на истом
нивоу од милијарду сто де
ведесет девет милиона, али
смо извршили прекомпози
цију расхода условљених ре
ализацијом два капитална
инфраструктурна пројекта у
нашој општини. Реч је о про
јектима изградње водоводне
мреже у Обрежу и завршет
ка пута Шимановци - Срем
ски Михаљевци, за које су
Општини Пећинци одобрена
средства у износу од 60 ми
лиона динара од Управе за
капитална улагања АП Војво
дине. Ребалансом буџета је
за изградњу нове водоводне
мреже у Обрежу опредељено
26 милиона, а за завршетак
пута Шимановци - Сремски
Михаљевци 34 милиона дина
ра – објаснио је Живановић.
Одборници пећиначког пар
ламента усвојили су и изве
штај о стању безбедности са

Заседање локалног парламента у Пећинцима

обраћаја у општини Пећинци
у периоду од 1. августа до 31.
децембра 2016. године, који
је поднео општински Савет за
безбедност саобраћаја. Пред
седник Савета Милан Степа
новић изјавио је тим поводом
да је у другом полугодишту
прошле године безбедност
саобраћаја у општини Пећин
ци била на завидном нивоу.
- У другој половини 2016. у
нашој општини ни једно лице
није погинуло у саобраћајним
незгодама, а број тешко по
вређених лица је мањи за 50
одсто у односу на исти период
2015. године. Прошле године
локална самоуправа је усво
јила Стратегију за безбедност
саобраћаја у општини Пећин
ци која је у складу са нацио

налном Стратегијом, која за
циљ има да до 2020. године
у Србији немамо ниједно дете
погинуло у саобраћају. У овом
тренутку Општина Пећинци је
тај циљ већ достигла, јер ни
смо имали ниједно погинуло
лице па самим тим ни дете,
чему су свакако допринеле и
бројне кампање и едукације
које смо одржали у сарадњи
са републичком Агенцијом
за безбедност саобраћаја.
Прошле године смо били до
маћини Окружном такмиче
њу „Шта знаш о саоб
 раћају“,
у више наврата делили смо
рефлектујуће прслуке бици
клистима у свих 15 насеља
наше општине, а недавно смо
у сусрет пролећним радови
ма и повећаном броју тракто

ра са прикључним машинама
на нашим путевима одржа
ли едукацију за трактористе.
Том приликом смо учесници
ма едукације на поклон дали
ротацион
 а светла за тракто
ре, рефлектујуће троуглове и
штампане брошуре са саве
тима за безбедније учешће у
саоб
 раћају – изјавио је Сте
пановић.
Одборници су на седници
усвојили и извештаје о раду
за 2016. годину пећиначког
Центра за социјални рад, Цр
веног крста Пећинци, Јавне
установе „Спортски центар“,
Савета за безбедност саобра
ћаја на општинским путевима
и улицама насељених места
општине Пећинци и пећинач
ког Културног центра.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“ ПЕЋИНЦИ

Подршка родитељима

П

редшколска
устано
ва „Влада Обрадовић
Камени“ из Пећинаца
реал
 изоваће са Фондацијом
Новак Ђоковић програм по
дршке родитељима под на
зивом „Подршка, не перфек
ција“. Програм је предвиђен
за родитеље/старатеље и
друге значајне учеснике у од
гајању деце узраста до шест
година.
Током интерактивних и
динамичних радионица про
грама „Подршка, не перфек
ција“, учесници ће бити у
прилици да добију практичне
савете стручњака о знању и
вештинама које су потреб
не за решавање конкретних,
свакодневних изазова, а све

у циљу квалитетнијег развоја
детета и његовог мозга. Та
кође, програм је осмишљен
и као прилика за дружење и
размену искустава са другим
родитељима.

Како нам је рекла Вален
тина Шљукић, педагог у ПУ
„Влада Обрадовић Камени“
и један од стручњака који ће
водити радион
 ице, организо
ваће се 10 двосатних ради

оница, а родитељи ће бити
подељени у две групе.
- Програм ће се реал
 изова
ти у просторијама Предшкол
ске установе у Пећинцима,
бесплатан је и обезбеђено је
збрињавање деце за време
трајања радионица у одвоје
ној просторији, као и освеже
ње за учеснике. Не постоји
рецепт за савршено роди
тељство, али додатна зна
ња и подршка могу помоћи
свакоме од нас – истакла је
Шљукић.
Сви заинтересовани могу
се детаљније информисати
код васпитача у предшколској
установи у свом насељу, где
се уједно могу и пријавити за
учешће у овом програму.
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ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Набавка линије
за сепарацију отпада

К

ако је ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митро
вице унапредило систем примарне сепара
ције отпада у Граду Сремска Митровица од
2014. године, постављањем рециклажних остр
ва за сепарацију отпада на 32 локације у гра
ду и доделом плавих канти за ПЕТ амбалажу и
папир у 1.000 домаћинстава, као логичан корак
за даље унапређење и усвршавање овог систе
ма јесте и набавка линије за сепарацију отпада.
Сав прикупљени рециклабилни отпад се
одвози у машинску базу нашег предузећа где се
даље третира на новом систему за сепараци
ју отпада. Ова линија служи за сепарацију ПЕТ
амбалаже, папира и картона, разврставање по
категоријама и на крају балирање. Систем се
састоји од тракастог транспортера, перфора
тора за ПЕТ амбалажу и хидрауличне пресе за
балирање. Као пример наводимо да се за сат
времена рада линије формира једна бала ПЕТ
амбалаже тежине 250-300 килограма.
ЈКП „Комуналије“ ће и у наредном периоду
тежити да унапреди систем примарне сепара
ције отпада, а све у циљу смањења количине
отпада који се одлаже на депонију и заштите
животне средине, саопштавају из овог митро
вачког јавног предузећа.
Т. М.

ЦРВЕНИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

Истине и заблуде
о туберкулози

З

а Светски дан борбе против туберку
лозе изабран је 24. март, јер је тога
дана давне 1882. године Роберт Кох
први пут под микроскопом открио узрочни
ка ове болести. Пећиначки Црвени крст
активно се укључио у обележавање Свет
ског дана борбе против туберкулозе поста
вљањем штанда у центру Пећинаца, на
којем су волонтери ове организације дели
ли пролазницима информативни материјал
о мерама превенције ове болести.
Како нам је рекао Александар Андрије
вић, стручни сарадник у пећиначком Црве
ном крсту, неколико дана уочи 24. марта

волонтери и сарадници Црвеног крста су у
свом непосредном окружењу - у суседству,
школи и на радном месту делили едукатив
ни материјал о истинама и заблудама о
туберкулози која је на жалост још увек при
сутна на нашим просторима.
- Велики број грађана је посетио наш
штанд и узео едукативни материјал, што
показује да смо успели да их заинтересује
мо. На овај начин Црвени Крст Пећинци
настоји да интензивира свој рад у здрав
ствено - васпитној области ослањајући се
пре свега на добру вољу, ентузијазам и
жељу наших волонтера да помогну побољ
шању здравствене слике у
нашој локалној заједници.
Захваљујемо се свима који су
издвојили своје слободно вре
ме да подрже нашу акцију –
изјавио је Андријевић.
Он је нагласио да је ова
акција само сегмент кампање
борбе против туберкулозе коју
континуирано спроводи Црве
ни крст Србије и да ће сличне
активности бити спровођене и
у наредном периоду у складу
са календаром Црвеног крста
Србије и Међународног покре
та Црвеног крста.

ШИД

Улагање у
образовање

Прошле недеље Општину Шид посетила
је помоћница министра за предшколско и
школско образовање Весна Недељковић.
Како је истакнуто у разговору са представ
ницима локалне самоуправе, опредељење
шидске општине је да се улаже у пред
школско и школско образовање.
Весна Недељковић је том приликом изја
вила да ће приоритет у наредном периоду
бити предшколске установе, како би се
створили услови за формирање додатних
јаслених група. Поред тога, у плану је и
реализација стручног усавршавања васпи
тача.
На састанку је било речи и о могућности
ма адаптације Основне школе „Бранко
Радичевић“ у Шиду.
Помоћница министра је са представни
цима локалне самоуправе посетила један
од објеката Предшколске установе „Јелица
Станивуковић Шиља“ и Основну школи
„Бранко Радичевић“. 
М. Н.
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САША ЈАНКОВИЋ У СРЕМУ

Држава уместо
приватне дружине

Председнички кандидат Саша Јанковић са Митровчанима

П

редседнички кандидат Саша Јанковић, кога је предложила Група грађана „За Србију без страха“ посетио
је, у оквиру своје кампање, 20. марта Шид,
Руму, Сремску Митровицу, Стару Пазову и
Инђију.
Приликом посете Срему Јанковић је разговарао са грађанима, а заједно са њим
били су и некадашњи селектор кошаркашке репрезентације Србије Душан Ивковић, глумац Предраг Ејдус и академик
Душан Теодоровић. Подршку Јанковићу
пружили су и чланови сремских одбора
Демократске странке.
Јанковић је у свом обраћању грађанима
истакао да његова кандидатура за председника државе није страначка кандидатура.
- Једна од ствари коју морамо да прекинемо је да држава престане да буде
филијала било које странке. Да се људи
запошљавају зато што су из те странке, а
други бивају отпуштени зато што нису из те
странке, да судије суде, а тужиоци туже по
страначком диктату. Морамо да вратимо
државу грађанима, а прва институција која
то може да уради је председник Србије.
Имамо ту једину институцију коју грађани
бирају и која њима одговара, а не странкама. Желим да одговарам вама тако што ћу
инсистирати да свако ради свој посао и за
то одговара, али не странци, већ по закону
и грађанима. Хоћу да полицајци раде свој
посао не страхујући од криминалаца, хоћу
да Војска буде гарант безбедности Србије, хоћу да лекари не бирају између мита,
беспарице или одласка из земље, хоћу
да од нас свако слободно бира - рекао је
Саша Јанковић.
Он је додао да га страшно љути потце-

њивање образовања и пристојности.
- Нама ништа не фали, само имамо
лошу власт која своје фрустрације искаљује на нама. Нама сада иду у иностранство најбољи, нама је тренутно дно на
врху, ово је освета лоших ђака - поручио
је Јанковић и истакао да су изазови свуда око нас, а реакција власти је гашење
институција.
- Тако, др Небојша Стефановић добије
пресуду против НИН-а у року од три месеца, у истој седмици у којој застари поступак против лекара због чије су грешке
животи изгубљени. Или добијемо застаревање поступка против Богољуба Карића.
Александар Вучић се наводно чуди, љути
се због тога, а онда седам дана касније
отвара са њим у иностранству неке тржне
центре. И онда, као да им није доста увреда здравог разума, тај исти Карић каже
да ћемо да развијамо туризам у Београду
зато што имамо лепе девојке. Вређају нас
– рекао је Јанковић.
анковић је додао и да је април прилика да грађани искористе своје право
на избор и изаберу државу уместо
приватне дружине, да изаберу друштво
у којем ће за све грађане важити једнака
правила.
Познати глумац Предраг Ејдус је један
од стотину грађана, интелектуалаца који
су подржали Сашу Јанковића, зато што је
он, по њима, најозбиљнији кандидат.
- Он је најкомпетентнији кандидат зато
што има образовање, зато што има компетенције и искуство, зато што не припада ниједном од ових, тзв. „рециклираних“
председничких кандидата који су на разне
начине стигли до кандидатуре - поручио је
Ејдус.
Е.М.Н.

Ј

IZVESTAN
POGLED
Pi{e:
Vladimir ]osi}

П

оштовани господине Саша
Јанковићу! У понедељак 20. марта,
као председнички кандидат,
боравили сте у Сремској Митровици. Не
знам много о Вама, нисте се нешто
пачали у политичко странчарење до
сада. То ми је одмах упало у очи и
знајући неписана правила српске
политичке јавности нисам очекивао ни
ово ни оно. За разлику од оног
Прелетачевића Белог, Ви сте ми
деловали као озбиљан човек. Мада,
морам да признам, нисам обраћао
нарочиту пажњу на Вашу појаву, мислећи
да можда ипак има истине у ономе што
говорите, односно да доносите и нешто
што до јуче нисмо имали на политичкој
сцени. Некако, нисам размишљао о томе
што Вам подршку дају људи из
Демократске странке. Јер, ако ћемо
право, многима од нас су се баш
смучили типови попут Пајтића,
Елезовића и сличних, али ипак нисам
хтео да се огрешим о оне појединце којих
има у свим странкама и који нису
упрљали ни образ, ни руке, крадући са
лешине, односно оног што је остало од
нечег познатог као Србија у доба ДОСа.
Када сам тог понедељка одшетао до
града, из чисте знатижеље да видим како
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КАМПАЊА „КРУГ ЗА ДРУГИ КРУГ“ САШE РАДУЛОВИЋA У СРЕМУ

Референдум против
Вучића
П
редседнички
кандидат
Саша Радуловић је про
шле недеље, 26. марта у
оквиру кампање „Круг за други
круг“ разговарао са грађани
ма Срема. Радуловић је посе
тио Стару Пазову, Руму, Ириг и
Сремску Митровицу и позвао
грађане да изађу у што већем
броју на изборе, јер то води до
другог круга, у коме је могуће
победити Александра Вучића.
- Ови избори су референдум
против Вучића и његове поли
тике која је трајала пет година
и увела потпуни медијски мрак.
И пре њега није било сјајно и
Тадићева власт је била лоша,
а грађани су после очекива
ли борбу против корупције и да
живе боље, али се то није деси
ло. Мој приоритет је да укинем
партијско запошљавање, то су
огромне уштеде, око милијарду
евра годишње, да укинемо суб
венције страним инвеститорима
што је такође милијарду евра,
да укинемо корупцију, донесемо
Закон о пореклу имовине и пот

ПРЕДСЕДНИЧКИ
ИЗБОРИ 2. АПРИЛА

У трци 11
кандидата

Саша Радуловић у Руми
пуну транспарентност, да сва
ки уговор буде објављен - каже
Радуловић.
По њему, када се то уради
онда могу да се врате пензи
је, плате просветним и здрав
ственим радницима, војсци и
полицији, да се смање порези и
доприноси и уведе универзална
социјална заштита, да се укине
овера здравствених књижица.
Све су то ствари које могу да се
ураде јер је Србија богата и лепа
земља и у њој може лепо да се
живи, сматра Радуловић.
- Ја имам енергију, искуство
и знање и одлучност да уведем
ред. Живео сам у свету и знам
како то функционише. Грађани
јако лоше живе и дигли су руке
у смислу да мисле да су сви
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исти, међутим, мислим да људи
полако увиђају да нису сви исти.
Све може да се промени и овај
пут то може да се уради и само
оловком, зато изађите и гласај
те - поручио је председнички
кандидат Групе грађана „Доста
је било“ Саша Радуловић прили
ком посете Срему.
Он је додао да ово нису само
избори за председника.
- Након што победим, одмах
ћемо имати и пад владе и парла
ментарне изборе, и прилику да
уведемо ред у Србији - рекао је
Радуловић и додао да су истра
живања јавног мњења, која се
пласирају о великој подршци
кандидату власти, само пропа
гандна алатка.
С. Џ. и Б. С.

Србија у недељу, 2. априла
бира између 11 кандидата новог
председника државе. Први на
гласачком листићу биће Саша
Јанковић, којег је предложила
Група грађана „За Србију без
страха“, други Вук Јеремић,
којег је предложила Групе гра
ђана „Морамо боље“, трећи
Мирослав Паровић испред
Народног слободарског покре
та, четврти Саша Радуловић,
кандидат покрета Доста је
било, а пети Лука Максимовић,
кандидат Групе грађана „Љуби
ша Прелетачевић Бели – Бели
само јако“.
Александар Вучић, кандидат
владајуће коалиције, под бро
јем је шест, под бројем седам је
Бошко Обрадовић, кандидат
покрета Двери, осми је Воји
слав Шешељ, кандидат Српске
радикалне странке, под бројем
девет Александар Поповић,
кандидат Демократске странке
Србије, на 10. месту је Милан
Стаматовић, испред Групе гра
ђана „За здравију Србију“, и на
последњем, 11, Ненад Чанак,
кандидат Лиге социјалдемокра
та Војводине.

Е, мој Саша...

Зар са таквима, као што су Лемајић и Кендришић, Ви нама обећавате владавину
права и институција? Немојте нам се ругати господине Јанковићу!
уживо изгледа кандидат за председника
Србије, остао сам запањен. И тек тада
сам схватио зашто човек који хоће да се
бави политиком, треба нешто и да зна о
томе. Јер, бављење политиком није тек
лака и помало оперетска слетска вежба.
Политика су људи, нарочито они који се
тиме баве. А како то изгледа уживо у
Сремској Митровици?
Можда су Вас, господине Јанковићу
подржали у самом старту неки добри
људи, можда су њихове намере биле у
основи и часне. Али, како даље? Јер,
када сам видео са Вама сву ту булументу
на сремскомитровачком градском тргу,
припала ми је мука. Булументу која је
била Ваш официјелни домаћин, промотер
и организатор председничке кампање.
Толико ми је припала мука, јер чак и да
сам размишљао о могућности да гласам
за Вас, после гостовања у Сремској
Митровици, свакако ми то више не би
падало на памет.
Ви сте, господине Јанковићу, може бити
били одличан заштитник права грађана,
то знају они који су Вас на ту функцију
бирали. Били сте, дакле, можда добар
државни чиновник. Али, као политичар,
односно као неко ко се кандидује за
председника Србије, немате појма. Као

председнички кандидат који прича о
владавини права и државних институција
и који говори о поштењу и јавном моралу,
морали бисте знати у каквом сте друштву
били у Сремској Митровици, Не знам
додуше како је било у другим местима где
сте држали Ваше митинге и промовисали
своју кандидатуру, али ако је било упола
као у Сремској Митровици, немате чему
да се надате на предстојећим изборима.
та Ви мислите, господине
Јанковићу!? Да ме убедите да
гласам за Вас, окруженог екипом
која је политички упропастила Митровицу?
Како ћете то да ме убедите да нам је
неопходна владавина институција и
правна држава? У друштву са Ненадом
Лемајићем и др Мирославом
Кендришићем? Први је високи
функционер Демократске странке и члан
(боље рећи неформални власник) већине
митровачких странака. Други је члан
Пајтићевог ДС-а, не баш много бољи од
свог претходника. Ко ће то господине
Јанковићу, заједно са Вама, да нас учи
правној држави и поштовању институција?
Ова двојица, против којих Тужилаштво и
Полиција воде предстражне радње по
кривичној пријави због пљачке градског
буџета? А то је само врх леденог брега са

Ш

гомиле бројних недела двојице „жутих“
пријатеља.
Шта је то др Мирослав Кендришић
урадио да Митровицу? Шта за Болницу у
којој је оставио хаос док није смењен са
места директора? Дугачак је списак
проблематичних послова, сумњивих
јавних набавки, корупције, запошљавања
по ценовнику, лечења са смртним
исходима у митровачкој Болници, које је
од јавности крио бивши директор др
Кендришић. О Ненаду Лемајићу не вреди
ни трошити речи. Све чега се дохватио у
Сремској Митровици, којом је до јуче
владао неформално, упропашћено је и
загађено. Лемајић Ненад је највеће
политичко зло Сремске Митровице. Града
кога деца која заувек беже из њега, због
Лемајића и његових послушника, називају
Кењиградом. Дубоки су трагови
пропадања у Сремској Митровици, због
таквих ликова и њима сличних, који их
подржавају.
Зар са таквима Ви нама обећавате
владавину права и институција?
Немојте нам се ругати господине
Јанковићу!
Е мој Саша, шта Вам је то све требало?
Или од Вас желе да праве будалу, или сте
као и они?
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ДОМ ЗДРАВЉА

Пет година Центра
за хемодијализу

Радови у центру Војке

ВОЈКА

Радови у пуном јеку

У

центру Војке у току је асфалтира
ње прилазних улица, поставља
ње банкина и нове расвете, а
центар Војке обишли су 21. марта Ђор
ђе Радиновић, председник и Милан
Беар
 а, заменик председника Општине
Стара Пазова. Председник Радиновић
разговарао са грађанима који су се за
текли у центру, а за РТВ Стара Пазова
је изјавио да локална власт испуњава
обећања, да се радови на уређењу ин
фраструктуре раде у континуит ету за
хваљујући стабилном буџету.
Реконструкција центра Војке са из
градњом кружне раскрснице, изводи се
на око 3.600 квадратних метара и под
разумева уградњу око 870 тона асфал
та. У току је асфалтирање прилазних
улица и постављање ивичњака.
- Ово је један дугогодишњи план, где
ми имамо намеру да сва насеља ста
ропазовачке општине, односно центре
тих насеља, тј. месних заједница уре
димо по најмодернијим светским стан
дардима. Војка је само једно место у
низу, радили смо у Старим Бановци
ма, Новим Бановцима, Новој Пазови, а
ускоро расписујемо тендер за уређење
центра Сурдука и Крњешеваца - иста
као је Ђорђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова.
Радиновић је поновио да су радови
зимус били обустављени због ниских
температура, и најавио да ће и според
не улице које су оштећене као обила
знице бити саниране, али и све остале
неасфалтиране улице, а основни пред
услов је стабилан општински буџет.
Подсетио је и на настојања локал
ног руководства да реши проблеме са
струјом који је мучио житеље рубних
делова Пазове.
Председник Општине је деманто
вао тврдње неких кругова, да локална
власт улаже у инфраструктуру само
уочи избора.

Регионални Центар за хемодијализу
Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ у
Старој Пазови отворен је пре пет година и
збрињава бубрежне болеснике из две
општине – Стара Пазова и Инђија. Центар
има 12 кревета у коме се дијализира 42
пацијента. Капацитети су максимално иско
ришћени, а број бубрежних болесник а
расте и постоји потреба за проширењем,
што је у скоријој будућности и у плану,
рекао је 20. марта, приликом обиласка цен
тра поводом јубилеја, др Александар Оме
ровић, директор пазовачког Дома здравља.
Тренутно се пацијенти дијализирају у две
смене, већи центар би омогућио увођење и
треће, а у плану је да се повећа и број
лекара. Сада раде три лекара, потребе
постојећег центра су за још једним, што би
у скорије време требало и да се реализује,
јер је двоје лек ара на специјализацији
интерне медицине.

Ј. К.

ЈКП „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Светски дан вода

Председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић

- Избори долазе и пролазе, имамо
после и изборе за месне заједнице,
што се тиче општине Стара Пазова,
мене лично и целе локалне самоупра
ве, ми уопште радове не везујемо за
то, што смо и доказали. Прошле годи
не 2016. када су били избори ми смо
били на половини извођења радова на
асфалтирању свих улица у нашој оп
штини које су биле неасфалтиране, и
наравно после избора завршили смо
све што је започето - рекао је Ђорђе
Радиновић, председник Општине Ста
ра Пазова.
Радиновић и његов заменик Милан
Беара разговарали су са Војчанима, а
грађани са којима смо разговарали ни
су крили задовољство што ће центар
бити уређен по највишим стандарди
ма. Раскрсница ће бити осветљена лед
расветом, а после асфалтирања следи
постављање хоризонталне и вертикал
не сигнализације, као и уређење обје
ката од јавног значаја.
М. М.

Резолуцијом Уједињених нација у децем
бру 1992. године, 22. март је проглашен за
Светски дан водa, како би се у јавности
пробудио интерес за проблем недостатка
пијаће воде. Овај дан је почео да се обеле
жава од 1993. године, а са циљем да се
свест о важности заштите воде пробуди још
код деце ЈКП „Водовод и канализација“
Стара Пазова већ неколико година органи
зује презентацију и обилазак изворишта у
Старој Пазови за ученике основних школа.
Поводом Светског дана вода извориште су
посетили ученици петог разреда пазовачке
Основне школе „Бошко Палковљевић Пин
ки“, за које је пре тога „Водовод“ организо
вао у школи и предавање о значају воде и
потребе за њено очување, док су осмаци
ове школе сами спремили презентацију и
експеримент. Ове године Светски дан вода
је под слоганом: „Зашто отпадна вода?” и
односи се на смањење продукције и пове
ћање поновне употребе отпадних вода.
Тренутно већина градова у земљама у раз
воју нема адекватну инфраструктуру и
средства за ефикасно и одрживо управља
ње отпадним водама. Након изградње ком
плетне канализационе мреже у старопазо
вачкој општини и поправке регионалног
колектора приступиће се изградњи постро
јења за пречишћавање отпадних вода, изја
вио је Владимир Киковић, технички дирек
тор ЈКП „Водовод и канализација“ Стара
Пазова.
Ј. К.

БАНОВЦИ ДУНАВ

Еко недеља у вртићу
У Предшколској установи „Радост“ у
Насељу Бановци Дунав прошла недеља
била је еколошког карактера па су деца
била укључена у низ активности везаних за
ову тему. Како вртић учествује и у програму
„За чистије и зеленије школе у Војводини“
предшколску установу посетили су пред
ставници Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине и
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присуствовали отварању органске баште, у
чијем сејању су учествовали малишани. У
програму је укључено 84 школа са терито
рије Војводине од предшколских установа
до средњих школа, а циљ њиховог обила
ска је подршка овом програму, истакла је
Бранкица Табак, подсекретар у Секретари
јату за урбанизам и заштиту животне сре
дине. Поред сађења баште у оквиру еколо
шке недеље малишани су имали прилику и
да науче нешто више о екологији од тако
званих Еко патрола из основних школа у
Новим Бановцима, Белегишу и из школе
„Симеон Араницки“, које су им биле у гости
ма. Такође су сликали еколошким матери
јалима и направили изложбу у вртићу. У
ове активности били су укључени и родите
љи и локална заједница. 
К. Л.

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

Волонтирање
у струци
Уместо да седе код куће и чекају посао,
неколико дипломаца више педагошке ака
демије решило је да волонтира у струци.
Пет дипломираних струковних васпитача у
текућој школској години волонтира у Пред
школској установи „Полетарац“ у Старој
Пазови која неколико година уназад прак
тикује овак ав вид сарадње. Волонтери
наводе да су се за волонтирање определи
ли, пре свега, како би стекли практична
знања, с обзиром на то да је пракса веома
значајна у овом послу, али и да би стекли
могућност да полажу државни испит и тиме
добију лиценцу за рад у струци. Надлежни
истичу да дипломци који су завршили педа
гошке академије имају вишеструку корист
од волонтирања. Директорка ове установе
Милица Блешић истиче да је с правне стра
не, овакав вид сарадње регулисан на осно
ву Уговора о волонтирању на годину дана
без прекида, за волонтере су обезбеђени
трошкови превоза и имају право на кори
шћење годишњег одмора, а што је најва
жније након истека Уговора о волонтирању
дипломци стичу могућност за полагање
државног испита чије трошкове сноси пред
школска установа, те тако у већини случа
јева васпитачи са лиценцом бивају запо
слени у овом вртићу.
С. С.

СТАРА ПАЗОВА

Годишњица
НАТО агресије
Поводом осамнаесте годишњица НАТО
агресије у петак 24. марта, код споменика у
порти цркве Светог Илије, погинулима у
бомбардовању, служен је парастос, а
затим су чланови Удружења ратних војних
инвалида, положили венац. Док је бораца
и организације ратних војних инвалида,
погинули у агресији неће бити заборавље

ни, поручио је Миле Козлица, председник
ове организације. На споменик у центру
Старе Пазове на коме су уклесана имена:
Зденко Бзовски, Бранимир Крњајић, Душан
Иванчевић, Крсто Муминовић, Драган
Ремија и Владимир Ковач, положени су
венци Удружења бораца, Општине Стара
Пазова, Месне заједнице Стара Пазова,
Војске Србије и Општинске организације
Покрета социјалиста. На почетак НАТО
агресије и жртве подсетили су Бранко
Црнобрња, Станко Царић и мајор Милан
Жунић, из Команде 204. Ваздухопловне
бригаде. Чланове породица погинулих при
мили су у згради општине Милан Беара,
заменик председника Општине и Горан
Јовић, председник Скупштине општине
Стара Пазова.
М. М.

ЦРВЕНИ КРСТ

Светски дан борбе
против туберкулозе
Волонтери Црвеног крста су у петак,
24.марта поводом Светског дана борбе
против туберкулозе на свом пункту испред
зграде Општине Стара Пазова делили гра
ђанима штампане материјале о овој боле
сти, о томе како је препознати и предупре
дити. Лоши социјално – економски услови
доприносе развоју ове болести, а у факто
ре ризика за настанак спада и стање иму
ног система. Сваки човек здрав или обо
лео, треба да има на уму да је данас тубер
кулоза излечива, ако се правилно лечи,
адекватном терапијом и посебним режи
мом живота. У том циљу, врше се превен
тивни прегледи, разне акције и едукације,
које заједно организују старопазовачки дом
здравља „Др Јован Јовановић Змај“ и Црве
ни крст.
З. К.

НОВА ПАЗОВА

Бесплатни часови
руског језика

У Новој Пазови су у суботу, 25. марта
почели бесплатни часови руског језика,
који су део пројекта „Руски свет” Балкан
ске креативне групе. Пројекат су подржали
Фонд за подршку јавне дипломатије Горча
ков, управа Града Београда, а иницијативу
о бесплатном курсу препознала је и
Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“
из Старе Пазове, а од 50 стипендиста,
десеторо њих ће похађати часове руског
језика у огранку „Петар Петровић Његош”
у Новој Пазови. Часове држи Антонела
Бијелић, саветник за образовање и култу
ру Балканске креативне групе, иначе про
фесорка руског језика и књижевности, у
оквиру којих ће до краја маја бити органи
зовани и филмски сусрети и тематска
предавања.

З. К.
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Песничко вече
Жељке Аврић

У Народној библиотеци „Доситеј Обрадо
вић“ у Старој Пазови у среду, 22. марта је
приређено песничко вече, на коме се први
пут пазовачкој публици представила Жељ
ка Аврић, песникиња из Сремске Митрови
це. Зато је поред најновије збирке „Јесам“
представила и претходне две збирке „Мар
гиналије“ и „Временик“. Ауторка је казивала
песме из својих збирки, а о њеном раду
говорио је књижевник и новинар Момир
Васиљевић. Осим поезије, ова већ доказа
на песникиња повремено пише и књижевне
приказе. Објављује у књижевној периодици
и више пута је награђена. Недавно је 12
песама Жељке Аврић преведено на руски
језик и објављено у шестом тому антологи
је Српско - руски круг, у избору и преводу
песника, преводиоца и сарадника Институ
та „Горки“ у Москви Андреја Базилевског.
Ј. К.

СТАРИ БАНОВЦИ

Промоција књиге
Книн је пао зато што је слабо брањен, а
до оружане борбе са хрватским снагама
није ни дошло, рекао је на промоцији своје
књиге „Зашто је пао Книн – Испраћај наро
да“, пуковник у пензији Слободан Вукоса
вљевић. Промоција је одржана у Дому кул
туре у Старим Бановцима, о његовој књизи
говорили су официри у пензији: Бошко
Ђуричић и Марко Врцељ, као и магистар
књижевности Милица Чубрило, а аутор
књиге се одрекао 30 посто прихода од про
даје књиге у корист лечења Иване Ђорђе
вић из Бановаца. На почетку су ученици
старобановачке школе извели пригодан
програм поводом 18. годишњице НАТО
агресије, а на видео биму је емитован
филм у коме су у неколико минута приказа
ни стравични злочини које је НАТО починио
за време 78 дана бомбардовања.
М. М.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Старобановчани
за Стојана
У недељу, 26. марта на хуманитарном
концерту у Старим Бановцима, за лечење
Стојана Радеке сакупљено је од улазница и
прилога 97.290 динара. Концерт је организо
вало старобановачко Културно уметничко
друштво „Извор“ са гостима из Врбашке у
Републици Српској, затим из Врдника, Новог
Београда, Војке, и из Нових Бановаца. Ама
тери су представили део традиције наших
народа, а поздрављајући публику на почетку
Жељко Мирковић, председник друштва
домаћина, захвалио се локалној самоупра
ви на помоћи у организацији.
М. М.
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РУМА: ЈУБИЛАРНИ, 20. АРТ ТРЕМА ФЕСТ

Две деценије у служби театра

Рада Ђуричин, Тања Бошковић и Мирослав Радоњић (фото: Д. Гагић)

У
За протекле
две деценије
приказано
је више од
300 позоришних
представа,
организовано
је на десетине
позоришних
изложби,
презентација
и стручних
разговора
са уметницима
и публиком

првом сегменту „Трема
у марту“ румска публика
је од 22. до 25. марта ви
дела седам од укупно 92 пред
ставе које су биле пријављене
на конкурс што само указује на
углед који је овај фестивал то
ком година стицао.
У саставу стручног жирија ко
ји су пратили овогодишњи Арт
Трема Фест и имали тај тежак
задатак да прогласе најбоље су
били глумица Ана Софреновић,
театролог мр Мирослав Радо
њић и редитељ Андраш Урбан.
Прослављена српска глуми
ца Ана Софреновић је са за
довољством прихватила позив
да буде чланица овогодишњег
жирија.
- Дивно је што Рума има један
овакав фестивал, јер се позори
ште данас бори са временом у
коме живимо, бори се за опста
нак. Ипак, осећам оптимизам
када погледам ове младе људе,
нове наде које се боре за позо
ришну уметност. И зато упркос
свему знам да ће позориште
увек живети и тај живи контакт
са публиком је незамењив - ре
кла је Ана Софреновић.
Јубиларни, 20. Арт Трема
Фест отворен је 22. марта у
Галерији Културног центра из
ложбом „Фотографија на по
зоришном плакату Ференца
Барата“. Ову изложбу је прире
дила кустос Позоришног музеја
Војводине Љиљана Динић у са

радњи са Завичајним музејом
Рума. Обраћајући се публици
Стеван Ковачевић, председник
Скупштине општине Рума је ис
такао да Арт Трема Фест про
мовише отвореност према раз
личитим културним обрасцима
и изазовима и да је то једна од
културних манифестација по
којима је Рума позната. Званич
но, јубиларну Трему је отворио
Бранко Јовичић, председник
Градског позоришта.
По отварању изложбе изве
ден је перформанс „Изложба
за једну слику у мраку“ аутора
Јовице Панића, а потом је на
ступио свакако и један од ми
љеника румске публике, Зијах
Соколовић са представом „Ме
ђуигре“. Првог фестивалског
дана изведена је и предста
ва „Укалупљивање - Трагедија
лоптања у Срба“ у извођењу
студената Факултета драмских
уметности у режији Максима
Милошевића.
Другог фестивалског дана
румска публика је имала прили
ку да погледа представу „При
мадоне“ у којој играју Рада Ђу
ричин и Тања Бошковић, а чију
режију потписује Ирфан Мен
сур. Други је био „Дует“ - пред
става рађена као копродукција
београдског Театра Вихор и
Свеучилишта Ријека.
Трећег дана јубиларне Треме
румска публика је требало прво
да погледа представу „Путујуће

позориште Шопаловић“ у изво
ђењу студената АУ Нови Сад
и режији Јасне Ђуричић, која
је отказана из техничких раз
лога, тако да је само одиграна
представа „Евритинг он д тејбл“
(Све на столу) Театра Лубомир
Кабакчијев из бугарског града
Казанлака у режији Ане Батеве.
Последњег
фестивалског
дана изведене су, такође, две
представе - „Одлазни терми
нал“ Сцене ИСПАД и Сцене Вук
из Београда у режији Тее Пуха
рић, а затим и „Сирена и Викто
рија“ у режији Радослава Ми
ленковића, који, поред Милене
Павловић и Татјане Кецман и
игра у представи.
У част награђених изведе
на је и позоришна инсталација
„Жене ДАДЕ“ ДАХ театра из Бе
ограда, у режији Дијане Мило
шевић.
- Дадаизам као уметнички
покрет посебно нам се обра
ћа данас, када видимо толико
сличности са тим временом:
конфликти широм света, из
бегличка криза, застрашујуће
сиромаштво. Данас уметни
ци морају да нађу начин да се
креативно ангажују да би се
супротставили системима на
сиља као што су мизогинија,
ратови и терор профита - каже
за представу редитељка Дијана
Милошевић.
Подсетимо, Арт Трема Фест
има за циљ да афирмише рад
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Васил Дуев прима награду

У саставу стручног
жирија који су
пратили овогодишњи
Арт Трема Фест
били су глумица
Ана Софреновић,
театролог
мр Мирослав
Радоњић и редитељ
Андраш Урбан

Жири 20. Трема феста
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Ансамбл представе „Одлазни терминал“

Најбољи „Укалупљивање“ и „Дует“
У категорији камерних форми Плакета
за најбољу представу припала је предста
ви „Укалупљивање“, награда за најбољу
костимографију представи „Дует“, Плакету
за најбољу сценску музику добили су Иван
Павловић и Милан Срећковић за предста
ву „Укалупљивање“, Златна маска за нај
бољу мушку улогу припала је Василу Дуе
ву из Бугарске за представу „Све на сто
лу“, за најбољу мушку епизодну улога
Радославу Миленковићу за представу
„Сирена и Викторија“, Златна маска за нај
бољу женску улогу припала је Милени
Живановић у представи „Дует“, најбољу
женску епизодну улогу имала је Невена
Ристић у представи „Дует“. Специјална
награда за најбољу женску улогу припала
је Тањи Кецман у представи „Сирена и
Викторија“, Плакета за тотал дизајн пред

стави „Одлазни терминал“, Специјална
плакета Трема феста се додељује ансам
блу представе „Укалупљивање“, Бронзана
маска за ауторски пројек ат представи
„Одлазни терминал“, Сребрна маска пред
стави „Све на столу“, Златна маска за нај
бољи ауторски пројек ат додељена је
представи „Дует“, а специјална награда за
режију Максиму Милошевићу за представу
„Укалупљивање“ и Златна маска за најбо
љу режију Теи Пухарић за представу
„Одлазни терминал“.
Поред стручног жирија, који су чинили
глумица Ана Софреновић, театролог мр
Мирослав Радоњић и редитељ Андраш
Урбан, И ове године представе је оцењи
вао Жири активне публике. По њиховој
оцени најбоља је била бугарска представа
„Све на столу“.

студентских уметничких акаде
мија у региону приказујући њи
хове испитне, дипломске и про
фесионалне продукције, као и
камерне професионалне пред
ставе које настају у сарадњи са
позориштима, независним теа
тарским асоцијацијама и уста
новама културе.
- За протекле две деценије
приказано је више од 300 позо
ришних представа, организова
но је на десетине позоришних
изложби, презентација и струч
них разговора са уметницима и
публиком. Представе су изво
ђене на више језика - српском,
бугарском, мађарском, швед
ском, енглеском, италијанском,
словачком, ромском и македон
ском језику. Велики број младих
људи из Градског позоришта,
преко 1.000 је расло и образо
вало се током дводеценијског
трајања Треме, а многи од њих
су већ постали познати уметни
ци - каже Золтан Фридман, ко
ординатор пројекта.
Покровитељ Арт Трема Фе
ста је румска оптшина.

- Сама чињеница да је једна
културна манифестација дожи
вела своје 20. издање говори да
је та манифестација издржала
пробу времена. Она заслужује
подршку локалне заједнице и
Трема Фест је нешто по чему
се румска општина препознаје,
зато је ми и ове године финан
сијски подржавамо и ове године
смо издвојили до сада, највише
средстава за овај фестивал и
то показује и наш однос према
њему. Ова манифестација је,
по свом формату и програм
ских садржајима, далеко пре
вазишла локалне границе, то
је значајна регионална смотра,
а мислим да има и своју ме
ђународну репутацију - рекао
је Стеван Ковачевић и додао
да очекује да ће се Арт Трема
Фест убудуће финансирати и са
виших нивоа власти.
Организатор Арт Трема Фе
ста је Градско позориште Рума,
у сарадњи са Културним цен
тром, Градском библиотеком и
Завичајним музејом.
С. Џакула

22

ОБРАЗОВАЊЕ

M NOVINE

29. MART 2017.

Уметнички радови представљени испред Библиотеке

МИТРОВАЧКИ ДОМ УЧЕНИКА ДОМАЋИН ДОМИЈАДЕ

Дружење средњошколаца
у древном Сирмијуму
Међу учесницима
Домијаде у Сремској
Митровици има
искусних ученика,
који се другу или
трећу годину
такмиче на оваквим
манифестацијама.
Сви они су
задовољни
организацијом
и истичу да им
је дружење и
стицање нових
пријатељстава
најважније

Д

ом ученика средњих школа Срем
ска Митровица 25. марта био је
домаћин 22. Сусрета омладине до
мова ученика средњих школа Војводине
у културно – уметничком стваралаштву.
На овој покрајинској смотри учествова
ло је укупно 13 домова ученика из Вој
водине, као и Школа за основно и сред
ње образовање „Милан Петровић“ са
домом ученика из Новог Сада. Ученици
су се такмичили у ликовном и литерар

ном стваралаштву, драмском и поетско
– сценском приказу, музици: популарној,
класичној, етно и народној, као и у плесу:
фолклору и модерном плесу. У Сремској
Митровици су тог дана боравили ђаци и
професори домова ученика из Новог Са
да, Кикинде, Зрењанина, Суботице, Вр
шца, Апатина, Сомбора, Футога, Руског
Крстура, Бачког Петровца и Сенте, који су
били у прилици да се упознају и са исто
ријом древног Сирмијума.

Васпитно – образовна установа
Директор Миленко Тодић истиче да је
Дом ученика васпитно - образовна уста
нова, где деца остварују своја права и
обавезе која су регулисана правилником о
понашању ученика.
- Ми смо логистика средњим школама.
Како је један од основних постулата сло
боде, слобода избора школе, ми омогућа
вамо да и деца из Бачке Паланке, Старе
Пазове, Беочина, Богатића, Јамене и дру
гих места у Војводини, али и из Србије,
овде иду у средњу школу, да дођу и изабе
ру школу која њима највише одговара.
Тренд је да највише ђака (око 60 одсто)
похађа Средњу медицинску школу, али
наши ђаци су ученици и других митровач
ких средњих школа. Немамо проблем са
попуњавањем места, међутим влада

мишљење да само успешни, најбољи уче
ници овде могу да конкуришу. То није
тако, успех јесте основа свега, али мора
мо да дамо до знања да сва деца имају
право да користе ову установу – истиче
Тодић.
Он додаје да је боравак деце у дому
добро организован, од устајања, исхране,
преко времена предвиђеног за учење и
ваннаставне активности.
- Имамо материјалне доказе да су деца
из оваквих установа бољи ученици, како у
образовном, тако и у васпитном делу. За
ових 16 година, колико сам овде дирек
тор, нисмо имали ниједан ексцес, наша
деца нису склона вршњачком насиљу –
наводи директор митровачког Дома уче
ника средњих школа Миленко Тодић.
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Победници

Директор митровачког Дома
ученика Миленко Тодић

Домијаду је званично отворио заменик
покрајинског секретара за образовање,
прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице Милан Ковачевић,
који је истакао да је поносан што је његов
град домаћин Домијаде.
- Обилазећи ових дана домове ученика,
видим како се колеге и директори труде
да вам створе што боље и квалитетније
услове да би постизали што боље резул
тате, како на пољу образовања, тако и на
пољу културно – уметничког и спортског
стваралаштва и умећа – изјавио је Кова
чевић и поручио средњошколцима да нај
бољи победе.
Такмичења су се одвијала у Позори
шту „Добрица Милутиновић“, Библиотеци
„Глигорије Возаровић“ и Високој школи
струковних студија за васпитаче и послов
не информатичаре „Сирмијум“, где су и
уручене награде најбољима.
Домаћин Домијаде, директор Дома уче
ника средњих школа Сремска Митровица
Миленко Тодић истиче да на овим сусре
тима деца показују све оно што током
године раде.
- Домови су огледала правог рада са де
цом у ваншколским активностима, у окви
ру секција. Омогућавамо деци да своја

Заменик покрајинског секретара
за образовање Милан Ковачевић

знања и вештине која не могу да искажу у
школи, овде покажу, захваљујући раду са
васпитачима. Током целе године се при
премају за ове сусрте и на њима показују
шта су научили. Без обзира какве резул
тате да остваре, јер је нама битно да што
више средњошколаца буде ангажовано,
децу наградимо књигама и екскурзијама.
Имамо добру сарадњу са свим домовима
ученика, како из Србије тако и из Бањалу
ке и Добоја, па одлазимо код њих и деца
се међусобно друже. Планирамо у мају,
након наше крсне славе Светог Марка, да
организујемо приредбу за родитеље, на
којој ће деца приказати шта су све радила
током године – изјавио је Тодић и захва
лио се локалној самоуп
 рави, која је за
једно са директорима Позоришта, Библи
отеке и педагошке академије, омогућила
простор да се Домијада одржи. Тодић се
захвалио и Српској православној цркви
што је уступила Српски дом у чијем ресто
рану је био ручак за учеснике Домијаде.
Ове године на Домијади митровач
ки Дом ученика је представљало око 60
средњошколаца. Међу учесницима Доми
јаде у Сремској Митровици има искусних
ученика, који се другу или трећу годину
такмиче на оваквим манифестацијама.

Драмски приказ у митровачком Позоришту

На затварању Домијаде уручене су
дипломе победницима. Домови ученика
и појединци који су освојили прва места
су се пласирали на републичко такмиче
ње, које се одржава у Новом Саду.
Прво место у литерарном стварала
штву однео је Петар Митровић из Дома
ученика средњих школа „Никола Војво
дић“ Кикинда, најбољи у ликовном ства
ралаштву је Јован Бодрока из истог
Дома ученика. Прво место у категорији
ликовна уметност заузео је Огњен Спо
рин из Дома ученика средњих школа
„Бранково коло“ Нови Сад, у примење
ној уметности најбоља је Гимназија „Јан
Колар“ са домом ученика Бачки Петро
вац, док је у категорији уметничка фото
графија награђена Нина Богдановић из
Дома ученика средњих школа Сомбор. У
категорији издавачк а делатност прво
место је припало Дому ученика средњих
школа „Ангелина Којић Гина“ Зрењанин,
док је у категорији рукотворине прво
место освојио Средњошколски дом из
Суботице. Најбољи у драмском приказу
били су ученици Средњошколског дома
Нови Сад, титулу најбољи глумац понео
је Урош Лекић из Дома ученика средњих
школа Вршац, док је најбоља глумица
Милица Руњанин, из митровачког Дома
ученика. У поетско – сценском приказу
најбољи је Дом ученика средњих школа
„Бранково коло“ Нови Сад, Средњо
школски дом Нови Сад је најуспешнији у
категорији популарна музика, као и у
категорији класична музика. Дом учени
ка средњих школа Вршац освојио је прва
места у категорији етно и народна музи
ка и у модерном плесу. У фолклору је
најуспешнији Дом ученика средњих шко
ла „Бранково коло“ из Новог Сада.
Алекса Митровић из Дома ученика
средњих школа Сремска Митровица је
освојио друго место у категорији ликов
на уметност, а домаћинима овогодишње
Домијаде припало је треће место у
драмском прик азу, поетско сценском
прик азу и популарној музици. Друго
место домаћини су освојили у категорији
модеран плес.

Сви они су задовољни организацијом и
истичу да им је дружење и стицање нових
пријатељстава најважније.
- Трећи пут учествујем на Домијади.
Нас тридесетак је дошло из дома, овде је
лепо дружење – каже Јозефина Камањ из
Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика
Бачки Петровац.
Алекса Митровић такође је трећи пут
учесник Домијаде у културно – уметнич
ком стваралаштву. Алекса је из Руме, уче
ник је Митровачке гимназије и смештен је
у митровачком Дому ученика.
- На овогодишњој Домијади представио
сам се фотографијом. Желели смо да
будемо другачији и надам се да ће се
жирију то свидети – рекао је Митровић,
који је освојио друго место у категорији
ликовна уметност.
На крају, овогодишња Домијада у Срем
ској Митровици свакако је испунила свој
циљ. Средњошколци су се дружили, пе
вали и свирали у пауз ама, бодрили једни
друге и остваривали нове контакте.
Биљана Селаковић
Фото: Жељко Петрас
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РУМА И СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Сећање
на жртве
НАТО агресије

Представници локалне само
управе и борачких удружења
Руме и Сремске Митровице
положили су 24. марта, на дан
када је почело бомбардовање
СР Југославије, венце на спо
мен обележја.
На тај дан пре 18 година
започели су, у 19 часова и 45
минута, ваздушни напади на
СР Југославију који су оконча
ни 78 дана касније, 10. јуна.
- У нападима на војне циље
ве, а после и на привредне и
цивилне објекте оштећена је
инфраструктура, школе, здрав
ствене установе, медијске куће,
споменици културе, цркве и
манстири. Погинул о је око
2.500, а рањено око 6.000
људи, док се штете процењују
на 100 милијарди долара рекао је на Градском гробљу у
Руми секретар ОО СУБНОР-а
Рум а
Пред раг
Вукм ир ић.
Ваздушни напади у оквиру
акције „Милосрди анђео“ су
суспендовани 10. јуна потписи
вањем војно-техничког спора
зума о повлачењу југословен
ске војске и полиције са Косова
и Метохије.
- На овом месту где се саби
рамо сваке године са једним
часним поводом, да одамо
помен жртвама НАТО агресије
и да подсетимо шта се стварно
догађало тих дана, налазимо
се и данас, 18. пут заредом. Тог
дана је исписана једна од нај
срамнијих страница историје
међународне заједнице, када је
почела злочиначка агресија 18
најмоћнијих држава света које
су се обрушиле на малу и деце
нијским ратовима већ исцр
пљену СР Југославију. Постоје
покушаји у међународној зајед
ници, па и код нас од неких
снага, да се та акција редизај
нира и прикаже у другом светлу
и да се умањи та злочиначка
црта ове акције. То је била
ваздушна агресија без сагла
сности УН са циљем да нас
понизе. Рачунали су да ћемо
поклекнути за неколико дана
али је наш народ показао своју
снагу и величину - рекао је Сте
ван Ковачевић, председник СО
Рума.
С. Џ.

РАТКО ТОРМА, СЛИКАР ИЗ БЕРКАСОВА

Креат ивни бунтовник

Р

атко Торма је сликар посебног изра
жајног сензибилитета. Поред портре
та, религијских и тема из грчке мито
логије, ради и пасторале фрушкогорских
винограда, сремских шорова и равнице,
слика Русинке у народним ношњама, а
посебно је окренут проблемима савреме
ног друштва где се истиче социјална тема
тика.
- Сликам онако како осећам. Никада се
нисам трудио да се неком допадну моји
радови и да они буду комерцијално при
влачни. Сматрам да моје слике треба да
одражавају мој унутрашњи свет, а ту пре
свега желим да истакнем бунт, бунт про
тив угњетавања, неправде, понижења
оног обичног малог човека, жртве полити
канства, транзиције, глобализације, новог
светског поретка, за кога данас моћници,
новопечени богаташи, без скрупула говоре
да је лузер и губитник. Човек треба да живи
као креативно биће, треба да ради оно што
воли и да развија таленат који му је од бога
дат – каже Ратко Торма.
Родио се 1974. године у Сремској Митро
вици, а детињство је провео у Беркасову,
где и данас живи.
- Мислим да већина деце воли да црта.
Код мене је то било нешто изражајније па
ме је отац, иначе сликар аматер, приметив
ши то упутио у тајне справљања и комби
новања боја. Тако сам после наивног деч
јег цртања почео озбиљно да сликам. Прве
слике урадио сам као средњошколац, била
су то два портрета. Радио сам техником
уље на картону, било је то све што би се

народски рекло уз помоћ штапа и канапа.
Имао сам једну белу уљану боју, додавао
сам јој боје стругањем са дрвених бојица.
Било је ту и разних лакова, и још много
штошта, а мој рад је успео. Оба портрета
сам урадио буквално наносећи боје на кар
тон прстима. Имао сам тада невиђен елан,
велики душевни полет, једва сам чекао да
се пробудим како би наставио са сликањем
– прича Торма.
Импозантан је број слика које је Ратко
Торма урадио. Оне стоје у његовом атељеу,
већину до сада нико није ни видео. Потреб
на је једна самостална изложба где би се
шира уметничка публика упознала са ства
ралаштвом овог без сумње талентованог
сликара.
сликавао је Ратко Торма и цркве,
радио је иконе у Бачинцима на обе
цркве, Русинској и Српској, у Бикић
Долу је осликао иконостас, а на Руском
Двору у Шиду урадио је портрет владике
Њарадија. У његовом уметничком опусу
се налази много цртежа, портрета рађених
оловком, карикатура. Обрађивао је теме
из друштвено политичког живота локалне
заједнице, радио је стрипове и сликао за
поједине новине.
- Сликање је смисао мог живота. Оно ми
говори да се мој таленат није угасио. Већи
на људи данас у трци за материјалним
добрима занемари тај порив у себи, изгу
би креативност и тиме оно најбоље што би
могли дати друштву – закључује на крају
Торма.

З. Марковић
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ЗАНИМЉИВ ХОБИ МИТРОВЧАНИНА СЛОБОДАНА СТАНОЈЧЕВА

Живот у царству сатова

Слободан Станојчев међу својом колекцијом сатова

С

лободан Станојчев из Сремске
Митровице има интересантан
хоби – сакупља сатове. Тренут
но, 135 сатова куца у малој радионици
коју је он наменио за своје љубимце.
Најдражи су му они које може да преу
реди сам и да им да свој лични печат.
Онима који се покваре угради нови
механизам, а како сам каже, сатови
траже доста пажње.
- Мислим да се мој хоби може пове
зати са мојим некадашњим послом,
јер сам био машиновођа и морао сам
пратити секунде на сату. Прво сам
завршио Пољопривредну машинску
школу, после занат за аутомеханичара
и полагао сам интерну квалификацију
на Железници у школи за машиново
ђе. Две деценије сам радио на Желе
зници. Кад сам престао да возим и
отишао у пензију, о сатовима нисам
уопште размишљао. То ми је најинте
ресантније од свега, што никад нисам
ни помислио да ћу данас имати овакав
хоби. Десио се моменат када су сато
ви почели да ми се допадају. Одлазио
сам на пијацу и видео леп сат и решио
да га купим. Тако је све кренуло и тра
је већ пет година – прича Слободан
Станојчев.
Необичан хоби му осим љубави
доноси и много посла, јер све сатове
чисти и поправља их у случају квара,
али и стално прераспоређује. Поједи
не сатове је добио, а неке од њих је и
купио. Вредности су им различите.
- Гледам да су ми сви сатови исправ
ни, да сви раде. Научио сам да проме

На зидовима,
полицама и столу
у радионици
неуморно куцка
на стотине
часовника необичних
облика и различитог
материјала - стакла,
пластике, метала,
гуме... Колекционар
Слободан Станојчев
истиче да ће
наставити да
прикупља сатове
и додаје их
својој колекцији

ним механизам код зидних сатова, а
ручне сатове однесем код сајџије да
замени батерије. Сатове сам куповао,
најчешће на пијаци, добијао од Удру
жења жељезничких пензионера, јер
знају да сатове скупљам и чувам.
Цене сатова биле су разне, од 50, 100
динара а најскупљи сат коштао ме је
750 динара. И даље их купујем, али и
добијам на поклон. Најстарији сат који
имам мислим да има између 15 и 20
година, а тренутно их имам 135 – каже
Станојчев.
ваки сат може да исприча своју
причу. Најнеобичнији који посе
дује јесте онај који уместо звона
за буђење, испушта звук локомотиве.
Тај му је и најдражи.
- Омиљени сатови из моје колекције
јесу зидни сатови ликовима Мона Лизе
и Одри Хепберн, такође и сат који ми
је недавно стигао из Кине, а на којем
су казаљке виљушка и нож, и он стоји
у кухињи. Најдражи сат ми је сат који
ме подсећа на железницу, који као
аларм има звук локомотиве. Очекујем
још сатова да ми стигне из Кине, тако
да ћу за неких месец дана имати око
150 сатова – истиче овај пензионер.
На зидовима, полицама и столу у
радионици неуморно куцка на стотине
часовника необичних облика и разли
читог материјала - стакла, пластике,
метала, гуме... Колекцион
 ар Слободан
Станојчев истиче да ће наставити да
прикупља сатове и додаје их својој
колекцији.
С. Станетић
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Свечано отварање кабинета

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ“ РУМА

Отворен кабинет за
ветерину и сточарство
Н

Укупна вредност
радова је била
око 30 милиона
динара, Управа
за капитална
улагања је дала
око 13 милиона,
локална самоуправа
7,2 милиона динара,
Покрајински
секретаријат
за пољопривреду
1,5 милиона, а остало
су средства
Пољопривредне
школе

ови кабинет за ветерину и сто
чарство у Пољопривредној шко
ли „Стеван Петровић Бриле“ у
Руми званично је отворен 22. марта, а
отварању су присуствовали потпред
седник Покрајинске владе Ђорђе
Милићевић, министар просвете, нау
ке и технолошког развоја Младен
Шарчевић, министар пољопривреде и
заштите животне средине Бранислав
Недимовић, Недељк о Ковачевић,
директор Управе за капитална улага
ња и Слађан Манчић, председник
румске општине.
Овај кабинет је опремљен за оба
вљање практичне наставе за два
образовна профила - пољопривред
ног и ветеринарског техничара.
Подсетимо, изградња кабинета је
започела у фебруару прошле године.
- У склопу зграде чија је површина
460 квадратних метара налазе се два
кабинета са тушевима за ученике,
магацин и мешаона хране са ветери
нарском апотеком, те сточарски део
за свиње у којем се налази чекали
ште, прасилиште и одгајалиште за 20
крмача. Замисао је да, поред подиза
ња квалитета наставе, производњом
генетски квалитетног материјала
подигнемо квалитативни састав сви
њарске производње у Срему. Тако
ћемо, преко наших ученика, помоћи

произвођачима да буду што конку
рентнији и успешнији на тржишту рекао је директор школе Милан Пупо
вац.
Укупна вредност радова је била око
30 милиона динара - Управа за капи
тална улагања је дала око 13 милио
на, локална самоуправа 7,2 милиона
динара, Покрајински секретаријат за
пољопривреду 1,5 милиона, а остало
су сопствена средства Пољопривред
не школе.
Слађан Манчић, председник румске
општине је истакао да је ово прави
пример како држава, локална самоу
права и школа, која има и сопствених
прихода, показују како може да се
направи једна овакав капитални обје
кат.
- Ученицима је на овај начин омогу
ћено да стичу права знања која ће
потом користити. Ми на локалу, као и
власт на свим нивоима, придајемо
значај образовању, јер је то улагање у
будућност. Зато школама и дајемо
могућност да средства која су им на
располагању троше и улажу како они
мисле да је најбоље. Румска општина
у овом тренутку ниједној школи ни по
којем основу не дугује ниједан динар
и тако ће и бити. Наше три школе су
већ у програму Канцеларије за обно
ву и развој Владе Србије. Трудићемо
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Трудићемо се да и
даље побољшавамо
услове у нашем
школству, рекао је
председник Општине
Рума Слађан Манчић

Kабинет за ветерину и сточарство

се да и даље побољшавамо услове у
нашем школству, јер без образовања
нема будућности што показује и овде
присуство два министра - указао је
Слађан Манчић.
Ђорђе Милићевић, потпредседник
Покрајинске владе изразио задовољ
ство што ће један овакав модерно
опремљен кабинет допринети увећа
њу знања ученика што ће им користи
ти по завршетку школе.
- Част је бити део велике акције
опремања школа у Србији који је

покренула Влада Републике на челу
са Александром Вучићем, а и Покра
јинска влада се томе придружила
издвајањем значајних средстава.
Наставићемо то и даље да радимо
кроз обнову објеката, кроз набавку
наставне опреме, кроз улагање у
енергетску ефикасност школа. Улага
ње у младе, знање и образовање
представља будућност наше земље.
Са таквим младим људима постиза
ћемо економски развој што је један од
главних приоритета Покрајинске и

Владе Србије - истакао је потпред
седник Милићевић.
Младен Шарчевић, министар про
свете је указао да је модел ове школе
одличан пример вертикалног повези
вања од пољопривредних модела до
прехрамбено - технолошких.
- Ми новим законима предвиђамо
управо овакве моделе школа. Битно
је да смо препознали да нам је ресурс
пољопривредних школа доста добар.
Већина, као и ова школа, имају висо
ке спољне оцене и сви елементи
њиховог рада су на завидном нивоу.
Отварање оваквог кабинета само
унапређује наставне процесе. Мислим
да ће стручњаци из ове школе дати
значајан допринос за развој наше
државе - рекао је министар Шарче
вић.
инистар пољопривреде Брани
слав Недимовић подсетио се
како је, као млад, играо фуд
бал на терену иза Пољопривредне
школе и колико је она тада другачије
изгледала, а колико ствари може да
се уради за само две године.
- Треба да пробамо да направимо
такав потенцијал од младих људи
који иду у ове школе какав ће нам
требати за наредне године, јер ми у
прехрамбеној индустрији и пољопри
вреди не можемо ништа урадити без
знања. Без оваквог пута ми не може
мо помоћи ни Компанији „Ђурђевић“
ни воћарима, ни другим произвођачи
ма. Ове године по први пут, имамо
конкурс за младе пољопривреднике
где ћемо давати грантове како би
отпочели пољопривредну производ
њу. Они који буду имали школу пољо
привредне струке имаће предност и
биће више бодовани, јер нам је жеља
да знање повежемо са ресурсима.
Мислим да ово треба да буде пример
и за друге школе, и ови воћњаци,
поред кабинета су пример како треба
да изгледају свуда у Србији - указао је
министар Бранислав Недимовић.

С. Џакула

М
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УЧЕНИЦИ МИТРОВАЧКЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ ПРВИ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

Будући правни техничари
симулирали судски поступак

Победници са менторком

М
Матуранти
Средње
економске
школе „9. мај“
из Сремске
Митровице,
смер правни
техничари
освојили су
прво место
у Републици
такмичећи се
у симулирању
судског
поступка

атуранти
Средње
економске школе „9.
мај“ из Сремске Ми
тровице, смер правни техни
чари освојили су прво место
у Републици такмичећи се у
симулирању судског поступ
ка из предмета Основи прав
них поступака.
Такмичење је одржано у
Земуну 18. марта, а ђаци из
митровачке Економске шко
ле показали су како и на који
начин тече кривични посту
пак, како се одвија усмена
расправа, која је улога су
дије, тужиоца, окривљеног,
оптуженог, браниоца и све
дока. Кроз практични део
приказали су оно што су у
теорији до сада научили.
Њихов ментор била је Тама
ра Милошевић.
- Први пут да је Економ
ска школа „9. мај“ после 25
година републички првак,
док правни смер никада није
био први. Прошле године на
такмичењу правни технича
ри били су други у Републи
ци, тако да је ово леп успех.
Шесторо ђака се такмичило
у улогама судије, адвока
та, браниоца, тужиоца, све
дока, вештака и оптуженог.
Судија је била Ана Марија
Моравац, тужилац Исидора
Варазлић, оптужени Јован

Ћетковић, бранилац Стефан
Петровић, сведок Рајко Пет
ковић и вештак Бојана Миле
тић. Екипно су први, а и по
јединачно су проглашавани
као најбољи појединци. На
ово такмичење пријавило се
15 ђака, а ја сам на основу
њиховог знања, мотивације
и спремности да се ангажују
одабрала њих шест. Ствар
но су се одлично снашли –
каже професорица Тамара
Милошевић.
Она је додала да су ђаци
добили задатак да симули
рају судски поступак у којем
је оптужени провалио у бан
ку и обио сеф и узео новац.
- Морали су да смисле од
брану и питања и да симули
рају цео поступак. Окривље
ном су пресудили да је крив,
имали су јако мало проце
сних грешака, док су остале
екипе имале веће грешке.
Морали су бити добро при
премљени у датом тренутку
– каже Тамара Милошевић.
На овом такмичењу, које
се иначе одржава сваке го
дине, учествовало је осам
школа: из Ниша, Крагујев
ца, Крушевца, Земуна, Пе
тровца на Млави, Шапца и
Сремске Митровице. Како су
митровачки ђаци извојевали
победу, идуће године Еко

номска школа „9. мај“ биће
организатор овог такмиче
ња.
- Спремали смо се од но
вембра до марта. После ча
сова остајали смо у школи
и вежбали. Свако је добио
своју улогу и онда смо уве
жбавали различите ситуа
ције кривичног закона. Ђаци
већ у средњој школи имају
прилику да се упознају како
то изгледа тако да теоријско
знање претворе у практично.
Они на часовима и вежбама
уче да пишу оптужницу, пре
суду, да постaвљају питања
и цео ток поступка, како се
води главни претрес. Има
ли су трему, јер је било пуно
гледалаца, мада су се брзо
снашли. У жирију су биле
судије, тужиоци, адвокати,
представници министарства
правде и просвете. Похвали
ли су их како су њихова зна
ња на завидном нивоу. Били
су убедљиви у својим уло
гама – истиче Милошевић и
додаје да је веома задовољ
на и да је ово успех, не само
ђака, него и целе школе.
Смер правни техничар у
Економској школи „9. мај“ је,
како поручују из школе, иде
алан смер за оне који желе
да буду правници.
С. Станетић
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ЗАВРШЕНО ОПРЕМАЊЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У БЕШКИ

Чортановци ускоро
добијају градску воду

З

авршени су радови на опремању црп
не станице у Бешки, која је била један
од предуслова да водоводна мрежа
у Чортановцима буде пуштена у рад. Пре
ма речима Драгољуба Трифуновића, в.д
директора ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија, завршени су сви хидро-машински
и електро радови, уједно је постављен и
такозвани апликативни софтвер. У току је
испитивање цевовода, који је урађен 2010.
године и никада до сада није извршено
неопх одно испитивање евентуалне про
пустности мреже.
- Када завршимо то испитивање, извр
шићемо пуњење цевовода у дужини од 4,8
километара, до самог улаза у насеље Чор
тановци. Након испитивања, у наредних
десет дана, поставићемо и два хидранта за
испирање целе те мреже. Онда крећемо и
са парцијалном дезинфекцијом и тек након
уредних резултата, биће створени услови
за пуштање воде и монтажу водомера у
чортановачким домаћинствима - истакао је
Трифуновић.
Очекивања
представника
инђијског
„Водовода“ су да ће на водоводну мрежу у
Чортановцима од укупно 600, бити прикљу
чено око 200 домаћинстава.
- Ми ћемо бити задовољни уколико се 30

одсто мештана Чортановаца одлучи за при
кључак на градску водоводну мрежу. Има
мо довољно водомера, те чекамо само да
вода буде пуштена како бисмо кренули са
потписивањем уговора - каже директор ЈКП
„Водовод и канализација“.
Председник Општине Инђија Владимир
Гак на последњем састанку Система 48 у
Инђији одржаном у петак, 24. марта истакао
је да је та локална самоуправа аплицирала
за средства код Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, шумарство и водопри
вреду. Око 20 милиона динара потребно
је за изградњу нова два бунара, за шта су
урађени пројекти, и очекивања првог чове
ка инђијске општине су да ће та средства и
добити, како би обезбедили довољне коли
чине воде за поновно покретање фабрике
воде у Инђији.
- Од када смо преузели одговорност за
све наше грађане, „Водовод“ ради дано
ноћно, како нико од наших суграђана не би
осетио ниједан проблем у функционисању
тог јавног предузећа. Ако сада не добијемо
средства за бушење два бунара у Инђији,
питање је да ли ћемо моћи тај посао да ура
димо ове године, с обзиром на то да нам
финансијска ситуација то не дозвољава каже Гак. 
М. Ђ.

МИТРОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

Ликовне радионице

М

итровачка Галерија „Лазар Воза
ревић“ је у суботу и недељу, 25. и
26. марта организовала дводнев
ну ликовну радионицу под називом „Како
настаје слика“, коју је водио сликар Васи

лије Васа Доловачки, чије слике су тренут
но изложене у Галерији.
Ликовна радионица је била прилика да
се заинтересовани посматрачи упознају са
начином рада, а свакако и тајнама сликар
ског заната овог истакнутог српског
сликара и ликовног педагога, који је
оставио препознатљив траг у савре
меној српској уметности последњих
деценија.
У току саме радионице у суботу, 25.
марта Галерија „Лазар Возаревић“ је
била и домаћин великог броја учени
ка Основне школе „Јован Поповић“ из
Сремске Митровице, који су дошли
у колективну посету изложби слика
Василија Доловачког. Око 300 ђака
ове школе свих узраста је имало при
лику да се ближе упозна са сликар
ством овог уметника.
М. В.
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АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА
У ЛАЋАРКУ

Заједничким
снагама до
бољих услова

Заједничким снагама успешних
привредника из Лаћарка и јавних
предузећа са територије Сремске
Митровице, омогућено је уређење
вртића у Лаћарку у вредности од ви
ше од 600.000 динара. Деци и вас
питачима купљена су средства за
рад која су фалила за неометано
функционисање. Све оно што је ура
ђено, званично је представљено про
шлог уторка, 21. марта.
Према речима начелнице Град
ске управе за образовање Мирјане
Пјевац ово је доказ да још увек има
хуманих људи који мисле на најмла
ђе. Купљени су нови ормарићи, тепи
си, клима уређај, објекат је окречен.
Од преосталог новца биће купљене
играчке и дидактички материјал. Та
кође се са радовима овде неће зау
ставити него ће се радити и изолација
и фасада објекта.
Мирослава Илијић, директорка
Предшколске установе „Пчелица“ ка
же да је до ове акције дошло сасвим
спонтано, људи су знали да је било
неопходно уређење вртића и решили
су да помогну.
- Ово је лепа и хумана акција љу
ди који су препознали наше потребе и
решили да нам помогну да омогућимо
у овом објекту што безбеднији, лепши
и удобнији боравак наше деце. Же
лим да се захвалим јавним комунал
ним предузећима „Водовод“ и „Топли
фикација“ као и предузетницима из
Лаћарка, њих 60 је помогло. Урађено
је доста, али планирамо још да ура
димо фасаду и кров. Сакупили смо
око 600.000 динара, али смо добили
и грађевински материјал, а бесплат
но су извршене поправке и кречење
– рекла је Илијић.
Тренутно, у овом објекту смештено
је 160 деце, а још три групе су сме
штене у школи, јер овај вртић нема
довољно смештајних капацитета.
Према речима начелнице Пјевац,
за изградњу новог објекта у Лаћарку
добијене су све потребне дозволе и
највероватније ће се са изградњом
почети 2018. године.
С. С.
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НОВИ ИЗГЛЕД ЗГРАДЕ БРОЈА 12 У МИТРОВАЧКОМ НАСЕЉУ КАМЕЊАР

Нови изглед зграде број 12 у Камењару

Шта се све може
кад се станари сложе
Скупштина
станара
стамбене зграде
бр. 12 је донела
одлуку да не
склопи уговор
са Градским
становањем,
под геслом:
„Ко ће о нама
најбоље да
брине него
ми сами“

С

танари зграде броја Претходних година Дирек
12 у митровачк ом ција за изградњу града је
Нас ељ у
Кам ењ ар, била одговорна за одржава
која је до скоро била запу ње зграде. Међутим, када је
штена, ишарана, а њена дошло до одвајања Град
околина била пуна ђубрета, ског становања од Дирекци
окупили су се око зајед
ничке идеје да је уре
де. Крајем прошле годи
не, решили су да својом
зград ом
управ љају
сами, и да се издвоје из
надлежности тадашње
Дирекције за изградњу
Града Сремска Митро
вица.
- Не тако давно, пре
десетак година исти овај
лист је објавио текст
који није био баш похва
лан јер је прик азивао
зграду број 12 у Насељу
Марко Перичин Каме
њар у лошем контексту,
од изгледа до односа
станара према згради.
Станари зграде број 12.
Председница Скупштине
су се ангажовали да
станара Мирјана Марковић
уреде своју зграду.

је Скупштина станара стам
бене зграде бр. 12 је доне
ла одлуку да не склопи уго
вор са Градским станова
њем, под геслом: „Ко ће о
нама најбоље да брине
него ми сами.“ Годинама
се уплаћивао новац од
стране станара за одр
жавање зграде Дирек
цији тако да су станари
имали пристојан фонд
да могу да уреде своју
зграду. Још кад је згра
да направљена и усе
љена, на самом почетку
покрадени су противпо
жарни апарати и опрема
која иде уз то. Део згра
де је био ишаран графи
тима, а зидови у ходни
ку оштећени од бицика
ла који су наслањани на
зид јер зграда није има
ла бицикларник и још
доста тога што је треба
ло уредити. Станари су
на Скупштини станара
донели одлуку да крену
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Показало се да
смо били врло
ефикасни.
Раније није
било воље
да се нешто
ради, а сад
откако је
Мирјана
преузела
функцију
председнице
Скупштине
станара много
је боље
Јадранка Лађевац, Зоран Милинковић и Дана Каракаш

у акцију сређивања своје
зграде – прича Мирјана
Марк ов ић,
предс едн иц а
Скупштине станара зграде
број 12 у Насељу Камењар.
Она је истакла да су
постављени нови противпо
жарни апарати, окречен је
ходник, заједничке просто
рије и улаз зграде, офарба
на је ограда и гелендери.
Направљен је бицикларник
да се бицикли не везују уз
ограду у згради. Поставље
на је огласна табла са кућ
ним редом и огласна табла
за обавештења. Попра
вљен је интерфон и поста
вљена заштитна мрежица.
Урађен је видео надзор.
Постављене су штедљиве
сијалице. На улазу у зграду
је постављена корпа за
рекламни материјал.
Данас је ова зграда слика
и прилик а како би свак а
зграда у граду требала да
изгледа.
- Станујем у овој згради
од 2003. године. Раније је
бил о
мал о
проблем а,
посебно око поштовања
кућног реда. Поједини људи
се нису опходили према
заједничким просторијама
како су требали. Након
десетак година, агилнијим
радом новог Савета који
воде жене, успели смо да
одрадимо доста тога. Одлу
чили смо да зграда не пре
ђе у ингеренцију Градског

становања, већ да функци
онише
као самостални
пословни субјекат и то се
пок азал о веом
 а добро.
Нек ада је о овој згради
писано као примеру како
зграда не треба да изгледа,

а сада је другачије - прича
Никола Каракаш и додаје
да су иницијатори ове акци
је биле Мирјана Марковић,
Дана Каракаш и Јадранка
Лађевац.
- Показало се да смо били

Окречени ходници и нови сандучићи

Позитивни примери
у Матија Хуђи
Зграда број 30 у Насељу
Матија Хуђи у Сремској
Митровици је такође пример
како уз доброг и ангажованог
председника Скупштине стана
ра треба да се одржава објекат
колективног становања.
Иако о њој рачуна не води
Градско становање, зграда је
чиста, редовно се одржава,
кад год се појави неки про
блем, попут да се покварио
интерфон, да је прегорела

сијалица, или не могу да се
закључају улазна врата, реагу
је се брзо.
- Не морамо да зовемо
Стамбено и да пријавимо квар,
па да чекамо да они пошаљу
некога. Овако позовемо мајсто
ре са којима сарађујемо, они
одмах дођу и отклоне квар –
наводи председник Скупштине
станара зграде број 30 у Насе
љу Матија Хуђи Душан
Травица.

врло ефикасни. Раније није
било воље да се нешто
ради, а сад откако је Мирја
на преузела функцију пред
седнице Скупштине стана
ра много је боље. Нисмо
били задовољни услугама
Дирекције, јер су они усло
вљавали своје добављаче
којима нисмо били задо
вољни, као ни ценама ни
квалитетом рада. За изво
ђење било каквих радова,
ми прво скупљамо потписе
станара за сагласност и
када прикупимо преко 50
одсто онда крећемо у реа
лизацију договореног –
каже Јадранка Лађевац.
Дана Каракаш додаје да
су се ангажовали макси
мално како би зграду у којој
живе довели у ред. Истиче
да сви морају водити рачу
на и придржавати се прави
ла. Станар Зоран Милинко
вић додаје да су радови
трајали око две недеље, те
да је урађена добра ствар.
Он истиче слогу свих стана
ра, јер како каже, ретко у
којој згради може да се
постигне договор, а ови ста
нари су то успели.
Данас зграда на броју 12
у Насељу Марко Перичин
Камењар репрезентативно
изгледа. Наравно, станари
имају у плану још доста тога
што ће у догледно време да
ураде.
М. Н.
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ДАНИЈЕЛИ КОВАЧЕВИЋ ИЗ ИНЂИЈЕ НЕОПХОДНА ПОМОЋ

Још 50 хиљада евра за опоравак
Д

анијела Ковачевић из
Инђије имала је само 17
година када се 14. октобра
2009. године породила у Новом
Саду и на свет донела ћерку
Марију. Срећа се убрзо претво
рила у трагедију, јер је у породи
лишту добила сепсу коју је једва
преживела. Упала је у такозвану
„будну“ кому, и у том стању веге
тира и данас.
Животу везаном за кревет
отргла се тек почетком ове годи
не када је отишла у Немачку, на
дуго очекивано лечење. Само
месец дана од почетка лечења,
напредак у Данијелиној мотори
ци био је евидентан. Како кажу
њени родитељи, могла је да
седи и држи хемијску оловку у
руци.
- Данијела сада реагује на
звукове, смеје се и љути, све
снија је и живахнија - каже
Весна Драшковић, Данијелина
мајка и додаје да су то мини
мални опоравци, али уједно и
велики напретци, јер Данијела
може сама да се подигне у седе
ћи положај, што сада констант
но ради.

БИБЛИОТЕКА РУМА

Дан поезије
Светски дан поезије, 21.
март обележила је друже
њем песник а и Градска
библиотек а
„Атан ас ије
Стојковић“ у Руми.
Жељк о
Стојан ов ић,
директор Градске библио
теке подсетио је да је УНЕ
СКО 21. март прогласио за
Светски дан поезије 1999.
године.
- Ово је једно дружење
песника, свако од вас ће
проч итат и
неку
своју
песму, причаћемо о томе
какви су вам планови, али
је ово прилика и да се под
сетимо неких људи, песни
ка, који више нису са нама
- рекао је Стојановић.
Управо зато, песник
Драган Јанковић је прочи
тао по једну песму оних
који више нема, сем у
сећањима колега и њихо
вих песама на страницама
објављених књига - Анђел
ке Јовић, Јована Св Ићи
товића, Рада Зобенице и
Боре Филиповића.
После тога, дружење је
настав љен о
читањ ем
песама - како оних већ
објављених, тако и ново
насталих које чекају своје
место у некој будућој збир
ци.
С. Џ.

Данијела Ковачевић
- Њен напредак је одраз њене
воље за животом, који може
бити још успешнији и квалитет
нији одласком у Немачку – наво
ди мајка Весна.
У Центру за рехабилитаци
ју у Немачкој Данијели се раде
физикални и логопедски трет
мани који подстичу рад можда

них ћелија, па самим тим она
почиње да реагује на одређене
ствари онако како треба.
- Код ње је дошло до одређе
ног нивоа свести коју сада тре
ба каналисати и усмерити, а то
је немогуће без стручне помоћи
- каже мајка Весна.
За даљи Данијелин опоравак

потребно је 50 хиљада евра,
које њена породица нема.
- Опоравак од три месеца
кратко траје, и њој заиста тре
ба много времена да се опора
ви, али је заиста битно да се
на овоме не зауставимо, јер би
била штета да се сада стане,
када Даца напредује у опоравку.
У Немачку је стигла као биљка,
а после месец и по дана је седе
ла. То је као када учите мало
дете да неке ствари ради или
не ради. Центар у Немачкој се
искључиво бави стварима које
помажу и подстичу побољшање
стања код пацијената као што је
Даца – наводи њена мајка.
Слањем СМС порука скупље
но је четири хиљаде евра.
- Немци су организовали так
мичење у теквонду и све паре
које су зарадили дали су нама.
Уплатили су 10.000 евра, али
фали нам још 50 хиљада. Јако
је битно да се Данијела не вра
ти у првобитно стање - додала
је Данијелина мајка и позва
ла људе добре воље да шаљу
СМС поруке на број 1727.
М. Ђ.

СВЕТСКИ ДАН ОСОБА С ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

Подршка Града Сремска Митровица

Н

а Тргу Ћире Милекића у Сремској Митрови
ци одржан је скуп подршке поводом Свет
ског дана особа са Дауновим синдромом
21. марта.
Начелник Градске управе за здравствену и
социјалну заштиту Војислав Мирнић нагласио је
да Сремска Митровица већ дужи низ година има

добру сарадњу са Општинско дружење за помоћ
особама са Даунoвим синдромом. Према њего
вим речима Град финансијски подржава рад овог
удружења, а још важније је да се особама са Дау
новим синдромом пружи пажња и да до знања да
су равноправни чланови друштва.
В. Ц.
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VREMEPLOV
29. март
1848. Нијагарини водопади
нису протицали читавих 30
сати - заледили су се.
1886. Хемичар и фармацеут
Џон Пембертон почиње да
рекламира кока-колу (са кокаи
ном).
30. март
1746. Рођен је Франциско Гоја,
шпански сликар и гравер.
1853. Рођен је Винсент ван Гог,
холандски и француски сли
кар, један од најоригиналнијих
и најтемпераментнијих модер
них европских сликара.
31. март
1889. 320 метара висока Ајфе
лова кула, челичне конструк
ције, званично је отворена за
светску изложбу, у знак сећања
на Француску револуцију.
1921. Алберт Ајнштајн одржао
је предавања у Њујорку пред
ставивши при том своју нову
теорију - теорију релативитета.
1. април
1889. У Чикагу је продата прва
машина за прање судова.
1946. У првој великој радној
акцији омладине Југославије
после ослобођења земље од
нацистичке окупације у Другом
светском рат у, почела је
изградња пруге Брчко-Банови
ћи.
2. април
1917. У Солуну је Српски војни
суд покренуо процес против
групе официра, укључујући
ген ер алш табн ог
пук овн ик а
Драгутина Димитријевића Апи
са. Оптужбе за припремање
побуне у војсци, за преврат и
убиство регента и српског пре
мијера Николе Пашића нису
док азане, али је Суд девет
оптужених осудио на смрт и
двојицу на 15 година робије.

HOROSKOP
ОВАН: Уколико вас
привлаче тајанстве
не сит уације или
неке двоструке игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
лепе емоције. Избегавајте
тешку храну и више се крећите.
БИК:
Сар адн иц и
имају добре сугести
је, прихватите нове
идеје које гарантују
боље резултате или несигур
ност у заједничком пословању.
Сусрет са једном особом тре
нутно делује врло поучно и под
стицајно у свак ом погледу.
Делујете помало узнемирено.
Недостају вам неки снажни емо
тивни подстицаји, како бисте
свој љубавни живот учинили
довољно интересантним.
БЛИЗАНЦИ: Нема
разлога да се пово
дите за лажним ути
сцима или да вас
неко заварава погрешном при
чом о новим пословним прили
кама. Уколико трпите пословни
неуспех, размислите о неким
алтернативним могућностима
које вам стоје на располагању.
Сувише јаки изливи страсти вас
наводе на погрешан избор.
РАК: Нове комплика
ције на пословној
сцени произилазе из
пок уш аја
да
се
оствари заједнички договор око
расподеле интереса. Нема раз
лога да понављате причу која
не оставља позитиван одјек на
ваше сарадник е. Посветите
више пажње вољеној особи и
заједничким плановима које
имате. Очекује вас пријатно
изненађење. У сјајној сте психо
- физичкој форми.

ВАГА: Делујете врло
промишљено и про
веравате различите
инф орм ац ије
које
утичу на пословне преговоре.
Обазривост је пожељна, али
нема разлога за претеривањем.
Сарадници имају право на друга
чије ставове. Понекад поступате
сувише строго према особи која
има добру намеру, али не успева
у потпуности да вам дочара своје
емотивне доживљаје.
ШКОРПИЈА: Потре
бан вам је додатни
опрез у сусрету са
сарадницима и при
ликом процене нових пословних
прилика. Нема потребе да скре
ћете пажњу на себе или да ула
зите у неке сумњиве преговоре.
Тренутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.
СТРЕЛАЦ: Постоје
ствари које не треба
да чините у афекту
или на основу првог
импулса који имате. Неко од
сарадника пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену
о вашим резултатима. Сарадња
је нужна али не по сваку цену
или на неки ултимативан начин.
Потрудите се да улепшате своје
расположење уз особу која одго
вара вашем укусу.
ЈАРАЦ: Заинтересо
вани сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну одлу
ку, саслушајте своје сараднике и
прихватите користан савет. Неко
вас инспирише на додатно анга
жовање и добро расположење.
Осврните се око себе, јер увек
постоје насмејана лица.
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Crkveni
kalendar
Среда, 29. (16) март
Свети апостол Аристовул; Све
ти мученик Савин (Прво бдени
је)
Четвртак, 30. (17) март
Свети Свети Алексије Човек
Божји
Петак, 31. (18) март
Свети Кирил Јерусалимски
(Друго бденије)
Субота, 1. април (19. март)
Св. мученици Хризант, Дарија
и други; Преп. Симеон Дајбап
ски
Недеља, 2. април (20. март)
Преподобни Оци убијени у
манастиру Светог Саве Осве
ћеног
Понедељак, 3. април (21. март)
Преподобни Јаков Исповедник
Уторак, 4. април (22. март)
Свети свештеномученик Васи
лије Анкирски

Чоколадни мус
Састојци: 5 јаја, 200 г
црне чоколаде, 190 г шећера, 125
мл слатке павлаке, 2 кесице вани
линог шећера.

3. април
1807. У Вогњу почела је Тица
нова буна, названа тако према
њеном вођи Теодору Аврамо
вићу Тицану. Сељаци с власте
линства грофа Карла Пејаче
вића подигли су буну и јавили
српском војводи Луки Лазаре
вићу да се Срем дигао на уста
нак и да жели уједињење са
Србијом. Аустријска војска,
јака готово као једна армија, за
десет дана је угушила буну у
којој је учествовало око 15.000
сељака из 45 села румског и
илочког властелинства. Тицан
је ухваћен и погубљен крајем
1807.

ЛАВ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на послов
ној сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате преви
ше разметљиво у сусрету са
сарадницима, већ затражите
нечију подршку. Бринете без
правог повода, партнер тренут
но можда не жели да вам пове
рава своје мисли и осећања.

ВОДОЛИЈА: Понекад
све изгледа тако рела
тивно, стога немојте
доносити закључак на
основу првог утиска и без консул
тације са блиским сарадницима.
Ослоните се на нечији савет и на
заједничку процену. Важно је да
правилно дефинишете своје
циљеве. Неко име снажно да
усталаса ваше мисли и осећања.
Потрудите се да испуните партне
рова очекивања.

Поступак: Раздвојити жуманца
од беланаца. Изломити чоколаду
и истопити је на пари (ставити је у
шерпицу, па онда шерпицу стави
ти у већу шерпу са кључалом
водом).Умутити одвојено, у једној
чинији беланца са 100 г шећера, а
у другој слатку павлаку. Умутити у
трећој чинији жуманца и ванилин
шећер. Умешати чоколаду у крем
од жуманаца. У добијену смесу
пажљиво умешати умућену слат
ку павлаку и, тек на крају, полако
умешати и умућена беланца. При
прем љен и
мус
став ит и
у
фрижидер.

4. април
1825. Рођен је српски филолог
Ђура Поповић, познат као
Ђура Даничић, пријатељ Вука
Караџића и његов сарадник у
борби за реформу српског
језика и правописа.
1932. К. К. Кинг изоловао је
витамин Ц на универзитету у
Питсбургу.
1968. Извршен је атентат на
Мартина Лутера Кинга у Мем
фису.

ДЕВИЦА: Пажљиви
је анализирајте ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ствари
које захтевају креативно разми
шљање или одређену фазу
инкубације, пре него што доне
сете неку коначну одлуку. При
мећујете да неко у вама побуђу
је велико интересовање и да
вас асоцира на пријатне успо
мене.

РИБЕ: Избегавајте
претерано експони
рањ е у друш тву
сарадника и немојте
причати о стварима које можда
представљају ризик за ваше
пословне интересе. Потребно је
да смислите нек у резервну
варијанту, јер увек постоји фак
тор изненађења. Будите проми
шљени и уздржани пред бли
ском особом. Пажљивије анали
зирајте свог партнера.

• Дођи, живи у мом срцу
и немој плаћати стана
рину.
• Вера чини све ствари
могућим – љубав чини
све ствари лакшим.
• Љубав гледа кроз теле
скоп, завист гледа кроз
микроскоп.
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Прела некада и сада
у Старој Пазови
Прело и у знаку
матерњег језика

Како сачувати
народни обичај

Удружење жена СКУД-а „Херој Јанко
Чмелик“ у Старој Пазови, које за циљ има
не само неговање традиционалних
обичаја Словака већ и очување културе,
организовало је 20. фебруара прело, које
је било и у знаку матерњег језика, а у
сусрет Међународном дану матерњег
језика, који се обележава 21. фебруара. О
великом доприносу за очување и
неговање матерњег језика на овим
просторима породице Хурбан са
посебним нагласком на живот и дело
Светозара Хурбана Вајанског из
Словачке, чија је 170 годишњица од
рођења ове године, говорио је професор
словачког језика и литературе у пензији
Вено Нехватал.

Некада су се прела организовала у
зимском периоду, а често поводом
имендана, који Словаци обележавају исто
као и рођендане, или чак можемо рећи да
је то у поређењу са српским народом, на
неки начин крсна слава. На прелима су се
окупљале девојке, које су за време дугих
зимских дана училе да преду, везу,
штрикају, ткају. Данас се старије
генерације само сећају прела и разним
програмима на младе преносе ову
традицију. На пример Павловска забава
коју је 28. јануара организовало ово
културно уметничко друштво, донела је на
сцену и подарила гледаоцима део те
некадашње традиције и атмосфере. Но,
удружење жена организује и прела као

што је то било некада. Дакле, жене се
окупљају и преду, везу, штрикају и увек у
госте позову неколико представница из
удружења жена из целе Војводине.

Савремена прела
су тематска
Прела која организује Удружење жена
сваке зиме доносе нешто ново, некада су
то предавања на одређене теме, као што
је то било ове године, некада презентација
нових књига а била је и прича о вину, но
никада не заборављају на овај
традиционални народни обичај
распрострањен на овим балканским
просторима скоро у сваком кутку – на
прело. Ове године су жене везле и
штрикале посебном техником којом се
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Priadky v Starej Pazove
niekedy a dnes
Priadky aj v znamení
materinského jazyka
Združenie žien SKUS hrdinu Janka
Čmelíka v Starej Pazove, ktoré má za cieľ
nielen pestovať tradičné zvyky a obyčaje
Slovákov lež aj zachovávať kultúru, 20.
februára v predvečer Medzinárodneho dňa
materinského jazyka, ktorý si pripomíname
21. februára, zorganizovalo priadky, ktoré
boli aj v znamení materinského jazyka. O
veľkom príspevku v zachovávaní a
pestovaní materinského jazyka na týchto
priestoroch rodiny Hurbanovej s osobitným
rázom na život a dielo Svetazára Hurbana
Vajanského, čie 170 výročie od narodenia si
pripomíname práve v tomto roku, hovoril
profesor slovenského jazyka a literatury vo
výslužbe Veno Nechvátal.

Ako zachovať ľudový zvyk
Niekedy sa priadky organizovali v
zimnom období a u Slovákov často aj k
meninám, ktoré sa oslavujú ako
narodeniny, alebo až by sme to porovnali
so srbským národom, na svoj spôsob
krstná oslava. A nielen Slováci sa počas
dlhých zimných dní stretávali a kamarátili
na priadkách, ale aj iné národy na Balkáne,
ba aj širšie. Na priadkách sa stretávali
dievky, ktoré sa učili priasť, vyšívať, pliesť,
tkať. Dnes si staršie generácie spomínajú
na priadky a rôznými programami
prenášajú mladým túto tradíciu. Napríklad
taký jeden bol Pavlovská zábava, ktorú 28.
januára zorganizoval SKUS hrdinu Janka
Čmelíka a tá na scénu priniesla a divákom
rozdala časť tej niekdajšej tradície a
atmosféry. Avšak združenie žien tohto

spolku organizuje aj opravdové priadky,
kedy si na družbu zavolá niekoľko
predstaviteliek spolkov a združení žien z
celej Vojvodiny.

Súčasné priadky
sú tematické
Priadky, ktoré organizuje združenie žien
každú zimu prinášajú niečo nové. Niekedy
sú to prednášky so všelijakými témami,
ako to bolo v tomto roku, inokedy
prezentácie nových kníh a bola aj
rozprávka o vine, no nikdy sa však
nezabúda na tie priadky aké boli niekedy.
Tak aj tentoraz ženy vyšívali a osobitnú
pozornosť venovali výrobe pupčokov na
prusľakách – časti ľudového kroja. Roky
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predtým na priadkách sa aj priadlo a tkalo
a tiež aj štikovalo, totiž na zvláštnom stroji
vyšívalo.

израђује такозвани „прусљак“, односно
прслук као део словачке народне ношње.
Претходних година су на прелима пажњу
посвећивале, предењу, ткању, и
такозваном штиковању, односно посебној
врсти веза на машини.

Pestovanie tradície
v strede pozornosti

Неговање традиција
у првом плану
Поред организовања прела удружење
организује и друге активности за жене.
Чланице се састају сваког понедељка када
везу или плету одевне предмете за потребе
фолклорног ансамбла или израђују
сувенире за своје потребе. Сваке године
организују Божићни или Ускршњи базар са
тематским ручним радовима, али учествују
и на сличним манифестацијама у општини.
Са својим гастрономским специјалитетима
учествују на туристичким сајмовима или
сличним манифестацијама, фестивалима.
Поред тога афирмишу своје чланице које
се баве сликањем или неким другим
ручним радовима организовањем изложби
или презентације књига жена, које се баве
писањем. Чланице удружења жена често
своје кулинарске способни презентују и за
госте културно уметничког друштва. Дакле,
спектар активности је широк а жене
корисно користе своје слободно време.

Људмила Хурбан

Вено Нехватал

Промоција Друштва на сајмовима

Združenie žien je členkou Asociácie
slovenských spolkov žien a tak
spolupracujúaj s inými združeniami žien
vo Vojvodine a často organizujú aj
spoločné projekty, akcie, cestovania.
Staropazovské združenie žien má dlhú
tradíciu. Vlani oslávili 95.výročie od
založenia. Je fakt, že združenie počas
tohto obdobia menilo meno a pvôsobilo
ako spolok, aktív, odbočka, no activity boli
podobné a záviseli od potrieb tejto
populácie a spoločnosti v celku. Avšak
základný cieľ – afirmovanie ženy a
pestovanie tradícii pretrváva od začiatku
dodnes. Prvou predsedníčkou bola
Lˇudmila Hurbanová, sestra
staropazovského farára a dramatika
Vladíma Hurbana Vladimírova, čii sú
predkovia z rodiny Hurbanovej zo začiatku
tohto textu.

Usilovné ženy
so slávíčim hlasom

Вредне жене
са гласом славуја
Слика прве председнице има посебно
место у етно соби коју је удружење
инсталирало у просторијама културно
уметничког друштва. У етно соби је
стогодишњи намештај, предмети за
домаћинство и народна ношња а неки
експонати су и старији. Управо народну
ношњу удружење успешно презентује на
бројним наступима своје певачке групе
која не само да негује изворне народне
песме, већ успешно учествује на смотрама
и фестивалима а крајем године је издала
и свој први ЦД. Песме као и словачке
народне игре никада не мањкају на сваком
прелу у данашње време, баш као што је то
било и некада, када су на прело у
вечерњим сатима долазили младићи
најчешће са хармоником да се забаве са
девојкама у игри и песми.
Ана Симоновић
Фото: Архив СКУД „Херој Јанко Чмелик“

Okrem organizovania priadok, združenie
organizuje aj iné aktivity pre ženy. Členky
sa stretávajú každý pondelok, kedy
vyšívajú alebo pletú časti ľudového kroja
pre potreby foklórneho súboru alebo
suveníry pre svoje potreby. Každý rok
organizujú Veľkonočný a Vianočný bazár s
príležitotnými ručnými prácami alebo sa
zúčastňujú na podobných podujatiach v
obci. So svojimi gastronomickými
špecialitami účinkujú na veľtrhoch turistky
alebo podobných podujatiach a festivaloch.
Okrem toho afirmujú svoje členky, ktoré sa
zaoberajú maliarstvom alebo inými ručnými
prácami organizovaním výstav či
prezentáciou kníh žien, ktoré píšu. Členky
združenia často svoj kuchárské zručnosti
prezentujú aj hosťom kultúrno –
umeleckého spolku. Teda, vejár aktivít je
široký a ženy na ten spôsob užitočne trávia
svoj voľný čas.

Združenie žien
je takmer storočné

Удружење жена
је скоро стогодишње
Удружење жена је члан Асоцијације
словачких удружења жена и на тај начин
сарађује са свим удружењима жена
Војводине а често организују и заједничке
пројекте, акције, путовања. Старопазовачко
удружење жена има дугу традицију. Прошле
године је обележило 95. годишњицу од
оснивања. Од тада до данас удружење је
мењало назив, било је друштво, актив или
секција жена, но активности су углавном
биле сличне а зависиле су од потребе ове
популације и друштва у целини. Ипак
основни циљ - афирмација жене и
неговање традиције се протеже од почетка
до данас. Прва председница је била
Људмила Хурбан, сестра старопазовачког
свештеника и драмског писца Владимира
Хурбанова Владимирова, чији су преци из
породице Хурбан са почетка ове приче.

29. MART 2017.

Етно соба

Жене на прелу

Fotografia prvej predseníčky má osobiné
miesto v etno izbe, ktorú združenie
nainštalovalo v miestnostiach kultúrno –
umeleckého spolku. V etno izbe je viac ako
storočný nábytok, predmeti pre domácu
potrebu a ľudový kroj. Práve ľudový kroj
združenie úspešne prezentuje na
početných vystúpeniach vlastnej speváckej
skupiny, ktorá nielen že zachováva od
zabudnutia pôvodné ľudové piesne, ale aj
úspešne učinkuje na prehliadkách a
festivaloch a koncom roka vydali aj svoje
prvé cédečko. Spev je vždy na perách a
tanec v nohách na každých priadkách v
súčasnosti, práve tak ako to bolo aj
niekedy, kedˇ na priadky vo večerných
hodinách prichádzali mládenci s
harmonikárom aby sa pobavili s dievkami v
tanci a speve.
Anna Simonovićová
Foto: Archív SKUS „hrdinu Janka Čmelíka“
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АЛЕКСАНДАР ШОШТАР ПОСЕТИО ОПШТИНУ ИНЂИЈА

Подршка инђијском спорту

П

редседник Спортског савеза Ср
бије (ССС) Александар Шоштар
посетио је општину Инђија у сре
ду, 23. марта заједно са својим најбли
жим сарадницима, Данијелом Корицом,
секретаром Спортског савеза Србије и
Немањом Светличићем, сарадник у са
везу.
Шоштар је најпре разговарао са
представницима Савеза спортова оп
штине Инђија, а након тога и са пред
седником Скупштине општине Инђија
Миланом Предојевићем.
Александар Шоштар је похвалио од
нос локалне самоуп
 раве према Савезу
спортова и рекао да Инђија предста
вља пример добре праксе, који би сви
градови требали да следе.
- Обавеза нас који радимо у Савезу
спортова Србије јесте да обилазимо и
будемо у сталном контакту са свим на
шим чланицама. Могу да кажем да је
та сарадња одлична. На основу онога
што сам имао прилике да чујем колико
Општина Инђија издваја за спорт ми
слим да је то процентуално заис
 та на
једном врло високом нивоу - истакао је
Шоштар.
На састанку су договорене смернице

Састанак представника ССС и Општине Инђија

за даљи развој спорта у Инђији али и о
подршци коју Спортски савез може да
пружи локалном спорту.
- У наредне две недеље припремиће
мо нови састанак на којем ћемо разра
дити све детаље око развоја спорта у
нашој општини - рекао је Милан Предо

јевић, председник Скупштине општине
Инђија.
Представници Савеза спортова Ср
бије, током боравка у Инђији, обишли
су спортску халу, стадион ФК „Инђија“
и основну школу у Новим Карловцима.
М. Ђ.

СПОРТСКИ САВЕЗ „РАЗВОЈ СПОРТОВА“ ПЕЋИНЦИ

Квалитетан мали фудбал
средњошколаца

У

организацији Спортског савеза „Раз
вој спортова“ Пећинци, а под по
кровитељством пећиначке локалне
самоуправе у спортској хали у Доњем То
варнику, прошле недеље је одржано Окру
жно првенство у малом фудбалу средњих
школа.
Средњошколке из Сремског округа 21.
марта показале су завидно умеће на терену,
а највише успеха имале су девојчице из ин
ђијске Гимназије, које су у финалу савлада

Награђене фудбалерке

ле гимназијалке „Сава Шумановић“ из Шида
резултатом 4:1 (1:0). Треће место зауз ела је
екипа Техничке школе „Миленко Веркић Не
ша“ из Пећинаца. За најбољу ученицу тур
нира проглашена је Александра Стаменић
из инђијске Гимназије, док је Јелена Топал
ски ученица Гимназије „Сава Шумановић“
из Шида са шест постигнутих голова понела
титулу најбољег стрелца.
Турнир је свечано отворио Томислав Ћир
ковић, директор Јавне установе „Спортски

центар“ Пећинци, а награде екипама и поје
динцима уручила је испред локалне самоу
праве Снежана Гагић, начелница Одељења
за друштвене делатности општине Пећин
ци.
Најбољи дечаци средњих школа Срема
у малом фудбалу на терен спортске хале
у Доњем Товарнику изашли су 23. марта.
На терену спортске хале у Доњем Товар
нику играо се квалитетан мали фудбал, а
заслужни за то су пре свега најбоље екипе
Срема: Техничка школа „Миленко Веркић
Неша“ Пећинци, Гимназија „Сава Шумано
вић“ Шид, СТШ „Миленко Брзак Уча“ Рума,
„Борисав Михајловић Михиз“ Ириг, Гимна
зија Инђија, Гимназија „Бранко Радичевић“
Стара Пазова и Медицинска школа „Драги
ња Никшић“ Сремска Митровица.
Шампионски пехар понела је екипа Гим
назије из Инђије која је у финалу савладала
гимназијалце из Шида резултатом 8:5 (4:1).
Најбољи стрелац турнира био је Мирољуб
Ђокић из Инђије са 12 голова, док је за нај
бољег играча проглашен Лазар Бибић из
Шида.
Турнир је отворио Томислав Ћирковић,
директор ЈУ „Спортски центар“ Пећинци, а
награде најбољим екипама и појединцима
уручили су Снежана Гагић, начелница Оде
љења за друштвене делатности општине
Пећинци, Синиша Ђокић, председник Спорт
ског савеза „Развој спортова“ и Милица Ђур
ђевић, наставник физичког васпитања.
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ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМСКА ЛИГА

Резултати одиграних утак
мица 19. кола: Земун: Земун –
Инђија 1:0; Ужице: Слобода –
Пролетер 3:1; Шабац: Мачва –
Раднички 1:1; Бежанија: Бежа
нија – Колубара (играло се 27.
марта); Врање: Динамо - ОФК
Оџаци 2:0; Јагодина: Јагодина
– БСК 2:0; Добановци: Будућ
ност - ЧСК Пивара 1:0; Бео
град: ОФК Београд – Синђелић
1:0.

Резултати утакмиц а 18.
кола: Нови Бановци: Омлади
нац - Раднички (Ш) 3:1; Пригре
вица: Братство 1946 – Слога
2:0; Суботица: Бачка 1901 –
Цемент 1:0; Панчево: Желе
зничар – Вршац 1:2; Сремска
Митровица: Раднички – Дунав
1:0; Бачка Топола: ТСЦ –
Борац 2:1; Зрењанин: Раднич
ки - Раднички (НП) 0:1;Црвена
Звезда је била слободна.

Резултати утакмиц а 18.
кола: Нови Сад: Кабел – Ветер
ник 6:0; Купиново: Купиново –
ЛСК 2:1; Стара Пазова: Једин
ство – Слога 5:1; Бешка: Хајдук
(Б) – ЖСК 5:0; Нови Сад: Борац
- Хајдук (Ч) 3:0; Нови Сад: Сла
вија – Сремац 0:1; Футог:
СОФЕКС – Индекс 0:1; Бачки
Јарак: Младост – Подунавац
2:1.

Резултати утакмиц а 18.
кола: Хртковци: Хртковци –
Слобода 1:1; Витојевци: Пар
тизан – Словен 2:0; Рума: Први
Мај – Јадран 1:1; Салаш Ноћај
ски: Будућност – Љуково 1:0;
Кленак: Борац – Митрос 0:1;
Врдник: Рудар – Подриње 0:2;
Доњи Петровци: Доњи Петров
ци – Напредак 2:1; Дивош: Хај
дук - Граничар 1923 4:4.

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

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

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

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

19 13 3 3 28:11 42
19 9 6 4 25:17 33
19 7 9 3 19:11 30
19 7 7 5 20:17 28
18 8 3 7 18:14 27
19 7 6 6 19:24 27
19 7 5 7 15:15 26
19 7 5 7 21:25 26
19 7 3 9 24:24 24
19 6 6 7 17:20 24
19 7 3 9 18:22 24
19 5 8 6 17:17 23
17 4 9 4 13:11 21
19 4 7 8 11:16 19
18 2 10 6 13:17 16
19 2 6 11 12:29 12

17
17
17
17
16
17
17
17
17
17
16
17
17
17
16

13
12
9
8
7
7
8
6
5
5
5
3
4
4
2

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

3
2
5
6
5
6
8
7
6
8
7
6
10
11
8

29:10
35:11
22:18
24:15
24:18
18:16
22:24
21:24
22:21
19:23
19:23
18:24
15:31
12:32
14:24

40
39
30
27
25
25
25
22
21
19
19
17
15
14
12

МОЛ СРЕМ

ОФЛ ШИД

Резултати утакмиц а 18.
кола: Буђановци: Младост Јединство (М) 2:0; Равње: Зека
Буљубаша – Фрушкогорац 5:1;
Мартинци: Борац - ОФК Бре
стач 4:0; Кукујевци: Обилић
1993 - Граничар (К) 0:0; Чалма:
Слога - Граничар (О) 2:0; Жар
ковац: Напредак – Железничар
2:7; Вишњићево: Хајдук Јединство (П) 6:1; ПСК је био
слободан.

Резултати утакмиц а 12.
кола: Шид: Једнота – Једин
ство 2:1; Гибарац: Синђелић –
Борац 3:0; Вашица: Напредак
– Омладинац 6:1; Бикић До:
ОФК Бикић - ОФК Бингула 0:1;
Беркасово:Сремац – Граничар
4:1; ОФК Бачинци су били сло
бодни.

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

17
17
17
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
16
17

15
10
10
8
8
8
8
8
7
7
6
5
4
3
0

2
6
1
5
4
3
2
1
3
2
1
1
2
4
1

0
1
6
4
4
5
7
8
7
8
10
11
11
9
16

71:8
31:14
40:30
26:23
24:16
29:27
27:28
27:27
20:16
30:32
27:39
20:29
33:51
22:43
12:56

47
36
31
29
28
27
26
25
24
23
19
16
14
13
1

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Резултати одиграних утак
мица 10. кола ОФЛ Инђија Стара Пазова - Ириг: Нови
Карловци: Полет - Борац (Ј)
2:1; Марадик: Слога - Слога (К)
0:0; Крчедин: Фрушкогорац –
Дунав 1:7; ЧСК је био слободан;
Крушедол је био слободан.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Полет
Крушедол
Слога (К)
Борац (Ј)
Дунав
Борац (С)
Фрушкогорац
ЧСК
Слога (М)

9
8
9
9
9
8
9
8
9

8
5
5
5
4
2
2
2
0

0
2
2
1
2
2
1
1
1

1
1
2
3
3
4
6
5
8

33:11
30:10
15:7
16:8
18:16
12:18
15:21
11:29
4:34

22
17
17
16
14
8
7
7
1

01. Бингула
02. Бикић
03. Синђелић
04. Напредак
05. Бачинци
06. Једнота
07. Јединство
08. Омладинац
09. Граничар
10. Сремац
11. Борац

11 10 0 1 32:7 30
11 8 1 2 32:10 25
11 7 2 2 37:15 23
11 7 1 3 33:13 22
10 6 1 3 38:14 19
11 5 0 6 28:26 15
11 5 0 6 20:30 15
11 3 1 7 16:41 10
11 3 0 8 18:30 9
11 1 1 9 15:56 4
11 0 3 8 12:39 3

Резултати утакмиц а 14.
кола: Шатринци: 27. октобар С.В. Раднички 2:0; Ривица:
Планинац – Граничар 1:0; Рума:
Јединство – Слога 6:1; Никин
ци: Полет – Сремац 0:1; Нера
дин: Војводина – Фрушкогорац
7:0; Јазак: Цар Урош - Једин
ство (К) 4:0; Стејановци: Борац
- Фрушка Гора 1:2.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
9
8
8
7
6
5
6
6
5
2
2
2

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

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

15
13
11
9
9
9
9
8
8
7
7
5
5
3
2
1

2
2
3
5
4
3
2
3
2
3
2
3
2
7
3
0

1
3
4
4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
8
13
17

39:10
38:18
35:16
26:22
38:21
43:29
37:19
25:20
18:21
26:24
23:35
18:28
26:47
19:24
18:47
11:59

47
41
36
32
31
30
29
27
26
24
23
18
17
16
9
3

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
10
9
10
9
9
8
8
7
6
6
7
6
6
6
3

4
4
6
1
3
3
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1

3
4
3
7
6
6
6
6
7
8
8
10
11
11
11
14

32:13
35:11
42:10
21:20
28:21
25:18
39:36
26:31
18:21
21:18
20:25
22:28
17:25
25:34
15:36
12:51

37
34
33
31
30
30
28
28
25
22
22
22
19
19
19
10

БАЦАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

ОФЛ РУМА – ИРИГ

01. Једин. (Ру)
02. Ф. Гора
03. Граничар
04. Сремац
05. Војводина
06. Планинац
07. Раднички
08. Полет
09. Фрушк.
10. 27. октобар
11. Цар Урош
12. Слога
13. Борац
14. Једин. (К)

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

28:11
44:18
35:21
33:20
37:18
18:16
24:11
18:15
26:33
22:28
23:32
15:38
9:49
10:32

30
27
27
27
26
23
22
20
20
19
17
7
7
6

Јована Радојевић прва

З

имско првенство Срби
је у бацачким дисципли
нама одржано је у Сен
ти прошле суботе, 25. марта у
конкуренцији старијих пиони
ра и старијих јуниора. На овом
првенству наступили су и атле
тичари „Срема“. Златну медаљу
освојила је Јована Радојевић у
конкуренцији старијих пионирки
бацивши куглу од три килогра
ма на даљину од 11,13 метара.
Сребрну медаљу у конкуренцији
старијих пионира у дисциплине
бацање диска освојили су Жељ
ка Познановић (800г) са даљи

ном 31,55 метара и Душан Вук
мановић (1кг) 38,11 метара.
У конкуренцији старијих јуни
орки у дисциплини бацање кугле
(4кг) такође сребро освојила је
Тамара Јовановић даљином од
11,64 метра. Жељка Познано
вић је у бацању копља (400г)
била четврта са 32,61 метар,
Тамара Јовановић у бацању
диска (1кг) шеста са 29,90 мета
ра, у бацању копља (600г) Мир
јана Дасовић је са 36,98 метара
освојила пету, а Сара Станими
ровић са 35,90 метара шесту
позицију.
Д. М.

КАРАТЕ КЛУБ „СИРМИЈУМ“

Златни на Мећавнику

К

аратисти „Сирмијума“ из
Сремске Митровице про
шле недеље, 26. марта на
Мећавнику су учествовали на
осмом Карате купу и освојили
укупно 50 медаља, 39 златних,
осам сребрних и три бронзане
медаље.
Покровитељ овог такмичења
је Емир Кустурица, а домаћин
је био Карате клуб „Мећавник“.
Такмичење је окупило 20 клубо
ва из Црне Горе, Босне и Хер
цеговине и Србије, са преко 300
такмичара.
Каратисти „Сирмијума“ су
блистали, јер су трећу годину
први у генералном пласману.
Златне медаље освојили су
Вук Петровић, Ема Петровић,
Срђан Илић, Анђела Бурић,
Кристина Бурић, Вања Грујић,
Марко Пепелчевић, Владимир
Павлешин, Игор Спахић, Ката

рина Живковић, Ања Крстић,
Мила Миљковић, Лазар Миљ
ковић, Александар Сикин, Ђор
ђе Грујић, Марко Гарић, Дуња
Станивуковић, Милица Кратић,
Владимир Пашић, Марија Нико
ловски, Анастасија Павлешин,
Милица Баланац и Младен
Недимовић. Сребрне медаље
су освојили Андреј Илић, Војин
Дивљак, Дамјан Миливојевић,
Сузана Страценски и Владимир
Лиженес, а бронзане медаље
су узели Владимир Павлешин,
Ђорђе Грујић и Младен Неди
мовић. Такмичар са највише
освојених златних медаља је
Вук Петровић из „Сирмијума“ са
пет злата. Следеће такмичење
је Првенство Европе у Румуни
ји, где ће наступати шест такми
чара Сирмијума у периоду од 5.
до 9. априла.
С. Р.
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Илија Недић, Предраг Перуничић и Немања Црнић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ПРЕДРАГ ПЕРУНИЧИЋ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ И ШИДУ

Митровица троши милионе
за спортске активности

Д

ржавни секретар за спорт
и омладину Предраг Пе
руничић прошлог четврт
ка, 23. марта посетио је Срем
ску Митровицу и Шид, где је са
спортским радницима и пред
ставницима локалне самоупра
ве разговарао о Закону о спорту.
Градска управа за културу,
спорт и омладину Града Срем
ска Митровица организовала
је ову посету, а на састанку је
било речи о имплементацији
Закона о спорту, усаглашава
њу аката, о улагању у спортску
инфраструктуру, помоћи Ми
нистарства спорта при град
њи базена, а говорило се и о

Општина Шид финансира
спортске клубове
Из овогодишњег буџета
Општине Шид планирано је да
се издвоје средства за више
од 50 успешних спортских клу
бова.
- Државног секретара смо
обавестили и о пројектима
локалне самоуправе који се
односе на аматерски и школ
ски спорт, а покренута су и
питања која се односе на уре

ђење неколико фискултурних
сала. Разговарали смо и о
проблему власничких односа
са спортским клубовима и
инфраструктурним објектима.
Надам се да ћемо заједнички
успети да обезбедимо и боље
услове и масовност у спорту рек ао је члан Општинског
већа Општине Шид Драган
Гутић.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580
Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

важности укључивања деце у
школски спорт.
Како је током посете истакао
Перуничић, задовољан је ситу
ацијом у Сремској Митровици,
када је спорт у питању.
- Спортски савез Града Срем
ска Митровица и Савез за школ
ски спорт одлично раде свој
посао. Не сумњам да су већ
усагласили акта, увели су у си
стем програмског финансирања
своје клубове. Желимо да види
мо где постоје проблеми и како
да их превазиђемо – изјавио је
Предраг Перуничић, државни
секретар за спорт и омладину.
Министарство за спорт и
омладину и Град Сремска Ми
тровица имају добру сарадњу.
- Министарство нам је пружа
ло и пружаће стручну помоћ, а
велику захвалност им дугујемо
и због финансијске помоћи при
ликом изградње базена - рекао
је Илија Недић, вршилац дужно
сти начелника Градске управе
за културу, спорт и омладину.
Из градског буџета за развој
спорта и културе у овој годи
ни предвиђено је 273.625.000
динара. За подршку локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима пла
нирано је 56.500.000 динара,
за подршку предшколском и
школском спорту Град издва
ја 7.470.000, а за одржава
ње спортске инфраструктуре
20.222.000. Из градског буџета
за функционисање локалних
спортских установа планирано
је 41.333.000, а за изградњу ба
зена у овој години план је да се
издвоји 140 милиона динара.
Б. С.
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Domijada u
Sremskoj Mitrovici

Клинци из вртића учили
о важности очувања воде

М

итровачко ЈКП „Водовод“, у
сарадњи са Заводом за јавно
здравље Сремска Митровица
и Предшколском установом „Пчелица“, прошле среде 22. марта обележило је Светски дан вода. За предшколце је том приликом у Пословно
спортском центру „Пинки“ организована манифестацијом „Вода је живот“, која је за циљ имала да се кроз
игру и спортске активности на симболичан начин укаже на важност очувања воде као незамењивог природног
ресурса.
Како је истакао директор митровачког „Водовода“ Борислав Бабић,
овогодишњи Светски дан вода је обележен са најмлађима.
- Деци из митровачких вртића желели смо кроз игру да укажемо колики је значај воде и како би требали
да чувају овај ресурс. Истовремено старији ђаци обишли су фабрику
воде где су се упознали са начином
производње воде за пиће. Радимо на
едукацији деце и подизању свести о

потреби очувања овог природног ресурса – изјавио је Бабић.
ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица својим потрошачима обезбеђује
уредно водоснабдевање водом високог квалитета, константно унапређује систем ове комуналне делатности
и чува животну средину и воду као
природни ресурс. Поред тога, кроз
едукативне програме „Водовод“ настоји да подигне ниво свести, нарочито код најмлађих, о значају вода,
као и одговорном понашању према
водама.
На манифестацији „Вода је живот“
учествовало је преко 50 малишана
из девет вртића са територије Града. Подршку најмлађима пружили су
и родитељи и другари који су их током такмичења бодрили са трибина.
Манифестацију су помогли Завод за
јавно здравље Сремска Митровица,
Предшколска установа „Пчелица“ и
приватни вртић Стоногица, дечји хор
„Пиколо“, ПСЦ Пинки и Центар за
културу „Сирмијумарт“.

Проблем отпадних вода
Др Бранка Малбашић, специјалиста
социјалне медицине из Завода за јавно
здравље Сремска Митровица наводи да
се овогодишњи Светски дан вода обележава под слоганом „Зашто отпадне
воде“. Уједињене нације желе да скрену пажњу да су отпадне воде проблем
глобалних размера, јер број становника
који се суочава са проблемом недостатка воде свакодневно расте.
- Око 663 милиона људи користи воду за пиће која настаје из такозваних
неунапређених изворишта, изворишта

незаштићених од контаминације, пре
свега контаминације фекалним материјама. Трошкови за управљање отпадним водама су заиста велики, али
када знамо да је то за добробит здравља становништва и за очување животне средине, свакако да та средства
имају оправдање. Република Србија од
2017. до 2019. године председава бироом Протокола о води и здрављу, што је
веома значајно и што говори колико напредујемо у тој области – изјавила је др
Малбашић.

Победници
У такмичењу спретности учествовало
је девет екипа са по шест чланова, чији је задатак био да савладају препреке
носећи чаше са водом, трудећи се да
што мање воде проспу.
Најспретнији су били предшколци из
вртића „Маја“ и „Маслачак“, који су поделили прва места. Други су били малишани из вртића „Ђурђевак“, док су трећа места поделили вртићи „Стоногица“
и „Лане“. Захвалнице су добили предшколци из вртића „Лептирић“, „Звездица“, „Бубамара“ и „Чуперак“.
ЈКП „Водовод“ је за све учеснике
обезбедио пригодне награде.

Светски дан вода се обележава
сваког 22. марта од 1993. године како
би се указало на потребу и важност
заштите и очувања воде. Потребе
за водом су све веће, а обнављање
овог ресурса је дуг и спор процес. Зато је брига о води задатак свих нас,
поручују из ЈКП „Водовод“ Сремска
Митровица.
До 2025. године две трећине човечанства осетиће озбиљан недостатак воде. Процене стручњака кажу да око 1,1 милијарди људи нема
приступ пијаћој води, а 2,5 милијарди
нема обезбеђене елементарне санитарне услове. Шест хиљада деце
млађе од пет година сваког дана умре од болести проузрокованих загађеном водом, а више од пет милиона
људи годишње, што је десет пута више него број погинулих у свим ратовима годишње на свету.
Б. Селаковић
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