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Отварање митровачког
базена у септембру

М

инистар спорта и омладине Ва
ња Удовичић посетио је прошлог
четвртка, 30. марта Сремску Ми
тровицу и Шид. Удовичић је заједно са
представницима Града обишао радове на
изградњи базена у Сремској Митровици.
Како је изјавио градоначелник Владимир
Санадер друга фаза радова на изградњи
базена је у току и очекује се да базен буде
отворен на јесен.
- Налазимо се већ увелико у другој фази
радова. Очекивања су да ће се за месец
до два дана завршити сви радови на ба
зену, што би даље значило да ће базен
почети са радом у септембру, након доби
После састанка са пред
ставницима локалне само
управе у Шиду, министар је
обиш
 ао Спортску халу и ФК
„Раднички“, где се упознао
са радом једног од најста
ријих фудбалских клубова у
Војводини. Председник Оп
штине Шид Предраг Вуковић
изразио је задовољство због
посете министра Удовичића,
који је други пут у шидској оп
штини.
-  Задовољство је веће, јер
је министар прослављени
спортиста и из тог разлога
може реално да сагледа про
блеме које Шид има. Он се

јања свих потребних дозвола. У септем
бру почиње и нова школска година, тако
да је то још једна повољна околност, с об
зиром на то да нам је жеља да школска
деца буду први корисници базена који и
јесте намењен пре свега за школско – ре
креативни спорт. Базен је значајан и због
туризма, то је објекат који ће и урбани
стички променити имиџ града -  рекао је
градоначелник Санадер.
Подсетимо, до сад је потрошено око
100.000.000 динара на радове који се ти
чу изградње градског базена, а исто толи
ко ће бити уложено да се радови заврше.
-  Изградња једног оваквог спортског

објекта је за апсолутну похвалу. Прошле
године, када смо били овде, речено нам
је да ће у року од годину и по дана град
добити базен који ће бити самоодржив
због енергетске ефикасности и термалне
воде. Желимо да кроз Сремску Митрови
цу покажемо и осталим локалним само
управама на који начин се води брига о
грађанима. Министарство омладине и
спорта учествовало је са три и по мили
она динара у овој инвестицији. Сигуран
сам да ће овај базен бити најмодернији,
најлепши и најисплативији – поручио је
Удовичић. 

С. С.

ШИД: Улагање
у спортску халу
упознао са нашим највећим
проблемом, а то је Спортска
хала. Неопходна је санација
крова, унутрашњег простора,
грејања и платоа. Министар
ство је спремно да нам помог
не и министар се сложио да
најпре адаптирамо Спортску
халу. Важни су нам и спортски
клубови који раде у Шиду. На
ма је важно да се омладина
бави спортом и ми ћемо пред

узети све како би им обезбе
дили адекватне услове за рад
- истакао је Вуковић.
Након обиласка Спортске
хале и ФК „Раднички“, где се
дружио са најмлађим фудба
лерима тог клуба, министар
Удовичић је истакао да му је
драго што су сви планирани
радови тог фудбалског клуба,
успешно и реализовани. Обе
ћао је и помоћ Министарства

омладине и спорта локал
ним самоуправама при из
градњи спортских терена и у
раду са младим спортистима.
-  Без спорта и здраве на
ције, не можемо очекивати
ни бољу будућност. Како сам
чуо у Спортску халу од њене
изградње 1974. године није
уложен ниједан динар. Са
мо за санацију крова потреб
но је осам милиона динара
и оно што могу рећи јесте да
ће шидска Спортска хала на
редне године имати одређе
не адаптације и да ћемо у њу
уложити средства - истакао је
министар Удовичић.
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Четке и метле

рва филмска пљачка банке у
послератном Београду догодила се
1976. године. Било је то нешто
незамисливо за оно време, а актери овог
догађаја била су двојица момака из Сремске
Митровице. Боба Тимић је погинуо приликом
бекства (кажу да му је „буба“ марке
Фолксваген била изрешетана као цедиљка
за чај), док је други, Славко Лађиновић,
провео деценију и јаче на тешкој робији.
Више него полиција, снајперисти и остали
задужени да чувају државу, кључну улогу је
одиграла спремачица запослена у дотичној
банци. Ова анонимна хероина
социјалистичког Београда, учинила је за
банкарски систем Есеферјота више него
толики гувернери, а не сме се занемарити
ни њен хуманитарни рад. Јер да је метлом
стигла да опаучи и Бобу Тимића (који је
збрисао након што је спремачица дигла
галаму), као што је разоружала Славка
Лађиновића, овај би сигурно провео извесно
време свирајући „блуз“ у Ка-пе-дому
Митровица, али би остао жив.
Када се нешто мање од деценију и по, на
првим демократским председничким
изборима јавности представио извесни
Никола Шећероски, озбиљан кандидат коме
су алатке за увођење реда у неуређеној
Србији, биле углавном четке и метле,
велика већина га није схватила озбиљно.
Јер да јесте, не би се данас појављивали ликови попут
оног Белог Прелетачевића, кога народне масе у значајној
мери виде као озбиљног председничког кандидата.
Једноставно, Бели не би имао шансе ни да сакупи број
потписа грађана потребних за саму кандидатуру. Никола
Шећероски је био озбиљан човек.
Да смо погрешили у томе што нисмо правилно схватили
улогу Четки & Метли, показује и предизборна тарапана која
се недавно догодила у згради Скупштине општине
Пећинци. Председнички кандидат Двери Бошко
Обрадовић, претворио је предизборни скуп у својеврсни
„пуч“ са све насилничким упадом у кабинет председнице
Општине Дубравке Ковачевић Суботички, без њеног
присуства и без ичијег одобрења. Ко зна докле би та
„немогућа мисија“ трајала, с обзиром на то да је већ
прошло и радно време, да се није појавила спремачица (о
чему у овом броју пишу М новине), која је прекинула овај
параполитички перформанс, уз прикладно објашњење да
мора да очисти просторију. Након чега су незвани гости
морали кући.

А

ко већ Београд није подигао Споменик Спремачици,
могли би то да ураде Пећинци. Али, како год. Да су
ово ствари из занимљиве политичке географија које
не треба да остају анонимне, тврдио је својевремено,
сада већ покојни Лађиновић Славко. Он се такође неко
време бавио политиком (по изласку из затвора био је члан
и донатор ЛСВ и СРС), а банка коју је покушао да
опљачка је, говорио је, била титовско комунистичка. Чиме
је као феномен био нека врста антитезе самог В. И.
Лењина и Ј. В. Стаљина, који су, пре доласка на власт,
пљачкали банке Царске Русије.
Славко је пристао и да се одрекне ауторских права на
филм о неуспелој пљачки банке, уз услов да њега игра Ал
Паћино, а Бобу Роберт Де Ниро. Било је то у време кад је
Србија била под санкцијама, а цео хонорар је био
спреман да уплати Народној банци, не би ли помогао
напаћеној и демократској Отаџбини.
Па сад нека неко каже да спремачице не треба да изађу
из анонимности. Није ваљда овај свет рођен само за
старлете и естрадне фуфе...
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СРБИЈА ДОБИЛА НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА

Александар Вучић
убедљиво победио
Вучић у Срему изнад српског просека

К

андидат владајуће коалиције Алек
сандар Вучић однео је убедљиву
победу на председничким изборима
који су одржани 2. априла. Према прели
минарним резултатима, Вучић је освојио
преко 55 одсто гласова, друго место зау
зео је Саша Јанковић, који је на основу
резултата Републичке изборне комисије
(на основу 92 одсто обрађених бирачких
места) освојио 16,27 одсто гласова, док
је трећи Лука Максимовић са 9,44. Следе
Вук Јеремић, Војислав Шешељ, Бошко
Обрадовић, Саша Радуловић, Милан
Стаматовић, Ненад Чанак, Александар
Поповић и Мирослав Паровић.
На изборима за председника гласало
је 54,60 одсто уписаних у бирачки списак.
Председнички кандидат Александар
Вучић рекао је, у обраћању после избо
ра, да је победио са разликом која није
мала.
- Добио сам 12 одсто више гласова
него сви остали кандидати заједно рекао је Вучић и додао да је победа
чиста као суза.
Вучић је навео и да остаје председник
Владе још наредна два месеца, као и да
много ствари треба да се уради.
Излазност у Срему била је преко 55
одсто, а своје бирачко право у препо
дневним часовима искористили су и
председници сремских локалних самоу
права. На бирачком месту број 37 у
Основној школи „Јован Поповић“ у Срем
ској Митровици гласао је министар пољо
привреде Бранислав Недимовић.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: На територи
ји Града Сремска Митровица право гласа
имало је 70.193 бирача, од којих је на 54
од 57 бирачких места изашло 40.436 гла
сача, односно 57,61 одсто грађана.
Александар Вучић освојио је 24.282
гласа или 60,05 одсто. На другом месту је
Саша Јанковић (11.78 одсто), трећи је
Лука Максимовић (9.48 одсто), а затим
следе Војислав Шешељ, Вук Јеремић,
Бошко Обрадовић, Ненад Чанак, Саша
Радуловић, Александар Поповић, Милан
Стаматовић и најмањи број гласова је
освојио Мирослав Паровић.
Гласало се на 57 изборних места, а
како наводи Мирослав Јокић, координа
тор Радног тела за Град Сремску Митро
вицу, представници председничких кан
дидата Вука Јеремића, Луке Максимови
ћа, Саше Радуловића и Бошка Обрадо
вића уложили су примедбе на три бирач
ка места, 39 (Блок Б), 41 (Матија Хуђи) и
57 (Центар).
- Примедбе су се односиле на појављи
вање активиста и праћење бирача који су
изашли на изборе, односно вођења еви
денције људи који су долазили. Постоја

ла је и примедба која се односила на
слагање резултата у једном од записни
ка, али како је исти прошао логичко
рачунску контролу од стране Републичког
завода за статистику, није моје да судим
о томе, али он је исправан. Та примедба
нема утемељења у бројању – наводи
Јокић.
РУМА: На председничким изборима
одржаним 2. априла у румској општини
право гласа је имало 47.029 грађана који
су гласали на 43 изборна места.
- Од укупног броја уписаних, на изборе
је изашло 56,91 одсто наших грађана са
правом гласа. Сва бирачк а места су
отворена на време, а током изборног
дана нису забележене неке веће непра
вилности на бирачким местима које би
угрозиле регуларност избора - рекао је
Душан Љубишић, координатор Радног
тела РИК-а у румској општини.

Александар Вучић је освојио 15.947
гласова, односно 60,14 одсто гласова
оних који су изашли на биралишта. На
другом месту је Саша Јанковић са 11,66
одсто освојених гласова, потом Лук а
Максимовић - Бели Прелетачевић са
9,46 процената, др Војислав Шешељ са
5,96 одсто гласова, Вук Јеремић са 4,16
процената, Бошко Обрадовић са 1,98
одсто, Ненад Чанак 1,94 процента осво
јених гласова, Саша Радуловић 1,7
одсто, док су испод једног процента били
др Александар Поповић, Милан Стама
товић и Мирослав Паровић.
СТАРА ПАЗОВА: На територији оп
штине Стара Пазова избори су прошли
без инцидената и забележених непра
вилности. Према прелиминарним ре
зултатима општинског Координационог
радног тела, највећу подршку грађана
општине Стара Пазова добио је кан
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дидат Александар Вучић са освојених
58,74 одсто гласова, други је Саша Јан
ковић са 12,70 одсто, Лука Максимовић
9,51 одсто, Војислав Шешељ 6,36 одсто,
Вук Јеремић 4,53 одсто, Бошко Обрадо
вић 2,04 одсто, Ненад Чанак 1,59 одсто,
Саша Радуловић 1,38 одсто, Александар
Поповић 0,72 одсто, Милан Стаматовић
0,51 одсто и Мирослав Паровић са 0,37
одсто.
На 48 бирачких места у општини Ста
ра Пазова уписано је 55.911 бирача са
правом гласа, од којих је на гласање иза
шло 56,4 одсто грађана.
ИНЂИЈА: У инђијској општини на 36
бирачких места уписано је 41.849 бира
ча, а гласало је 24.923 што је 59,55 одсто
од укупног броја уписаних бирача. Пре
ма прелиминарним подацима Алексан
дар Вучић је освојио 64,21 одсто гласо
ва, други је Саша Јанковић са освојених
10,42 одсто гласова, док је трећи Лука
Максимовић са 8,97 одсто гласова. По
броју освојених гласова следе Војислав
Шешељ, Вук Јеремић, Бошко Обрадо
вић, Ненад Чанак, Саша Радуловић,
Александар Поповић, Милан Стамато
вић и на последњем месту је Мирослав
Паровић.
ШИД: Према прелиминарним резул
татима, кандидат СНС-а Александар Ву
чић однео је убедљиву победу и у шид
ској општини. Од укупно 29.732 уписаних
бирача, изашло је 16.578 односно 55,76
одсто. За Александра Вучића гласало је
10.317 бирача или 62,24 одсто. Потом
следи кандидат Саша Јанковић за кога је
гласало 1.748 бирача, односно 10,54 од
сто. Лука Максимовић добио је подршку
7,5 одсто бирача. Следе Војислав Ше
шељ, Вук Јеремић, Бошко Обрадовић,
Саша Радуловић, Александар Поповић,
Милан Стаматовић и најмање гласова
добио је Мирослав Перовић.
ПЕЋИНЦИ: Према прелиминарним
резултатима на основу обрађених 100
одсто података, у општини Пећинци убе
дљиво највећу подршку грађана на избо
рима за председника Србије добио је
Александар Вучић који је освојио 68,84
одсто подршке изашлих бирача (7515
гласова). На другом месту је Саша Јанко
вић са 8,83 одсто подршке (964 гласа), а
трећи је Лука Максимовић са 6,32 одсто
(690 гласова). Следе Војислав Шешељ,
Вук Јеремић и Бошко Обрадовић, док су
мање од једног процента подршке осво
јили Саша Радуловић, Ненад Чанак,
Александар Поповић, Милан Стаматовић
и Мирослав Паровић.
Председничк е изборе у општини
Пећинци обележио је и одзив грађана
далеко изнад излазности на нивоу Срби
је. Наиме, од 16.024 уписана бирача сво
је бирачко право искористило је 10.919
или 68,14 одсто бирачког тела.
ИРИГ: У иришкој општини број бирача
био је 5.395 или 57,01 одсто, од броја
уписаних у бирачки списак - 9.400. Од
тога је највише гласова добио Алексан
дар Вучић 3.278 или 61,17 одсто, потом
Саша Јанковић 585 гласова или 10,92
одсто а за њим Лука Максимовић са 426
гласова односно 7,95 одсто.
Резултати које објављујемо су пре
лиминарни и добијени су до закључе
ња овог броја М новина (понедељак,
3. април).

Е. М. Н.

ОЧЕКИВАЊА СРЕМАЦА ОД ПРЕДСЕДНИЧКИХ ИЗБОРА

Надамо се бољем

Гласање у Шашинцима

Г

рађани су 2. априла бирали новог
председника Србије. Било је 11 канди
дата, а убедљиву победу однео је
Александар Вучић.
Избори су расписани у законском року,
90 дана пре истека мандата актуелном
председнику Томиславу Николићу 31. маја
2017. године.
Први директни председнички вишестра
начки избори у Србији одржани су 9.
децембра 1990. године и тада је за пред
седника изабран лидер Социјалистичке
партије Србије Слободан Милошевић.
Последњи избори за председника Репу
блике одржани су 2012. године, када је
победу однео Томислав Николић.
Изборни дан у Срему протекао је без
инцидената. Први на биралиштима су
били пензионери, са личном картом у јед
ној и изборним листићем у другој руци
чекали су у реду да остваре своје гласачко
право. У Лежимиру, на излазу из школе, где
је одржано гласање разговарали смо са
Мирком Влашкалићем и Томиславом Мар
четићем.
- Мислим да нема разлике у односу на
раније што се тиче самог гласања. Као да
ми је увек исто. Што се тиче председника,
изабран је онај ко је најбољи - каже Мирко,
а Томислав се слаже са својим суграђани
ном да се није ништа значајно променило
у односу на данас.
- Памтим гласање од мог пунолетства.
Ја сам 1949. годиште и мештанин сам овог
села. Све је било лепо, гласао сам и сад.
Од првих гласања, до овог, тешко да се
шта променило. Лепша су времена била,
лепше се онда живело и радило. Знамо да
је држава у тешком положају, да је сељак и
пензионер тешко бити у данашње време.
Нас упропасти једна неправда, а само
један може да нас извуче из кризе. Надам
се да буде боље за нашу омладину, унучад
и праунучад - испричао је Томислав Мар
четић.
На овом бирачком месту, право гласа
имало је 660 лица.
Сличну ситуацију затекли смо и на
бирачком месту у Шашинцима. Једни ула
зе, други излазе, већ се око девет сати

почела стварати гужва, и овде су старији
мештани први дошли да остваре своје гра
ђанско право. На овом месту могло је да
гласа 1.371 Шашинчанин.
У преподневним часовима гласала је и
Бојка Лужајић.
- Гласала сам као и на прошлим избори
ма. Надам се као и увек бољем - рекла нам
је тад Бојка Лужајић.
У Руми, на бирачком месту у Основној
школи „Змај Јова Јовановић“, право гласа
имало је 1.141 лице, мада, у преподневним
часовима нисмо затекли гужву. Испред
улаза срели смо Снежану Травицу, која се
са супругом упутила на гласање.
Она каже да редовно са супругом иде на
гласање, када год су избори. Истиче да се
сећа и раније како је било, али не баш све
га, јер има 70 година. Као и остали наши
саговорници, Снежана нам је рекла да се
нада да ће пре свега деци бити боље, јер
су људи њеног доба живели и боље али да
је њихово време прошло.
суседном Вогњу је право гласа имала
1.282 особа. Мештанин Вогња Драган
Шушњар кога само тог дана затекли
на гласању, истиче да је данас много леп
ше време у односу на раније, без обзира на
то ко је председник. Рекао је да се данас
људи се слажу једни са другима, да нема
свађа ни националних проблема.
У Сремској Митровици у Насељу Матија
Хуђи, гласао је Бранко Миљковић.
- Откако знамо за себе увек избори нор
мално теку. Раније мислим да је било мање
тих људи што гледају. Људи су увек излази
ли на изборе, обављали то како се обавља,
ал кажем, некад је то било три члана, а сад
их је било можда и 30 унутра. Било је много
избора, не могу да се свих сетим, кад сам
први пут гласао мислим да су били у пита
њу општински избори. Сад је теже у односу
на раније, јер је 11 људи за које се може
гласати и они развуку гласове. Онај који
добије у првом кругу је стварно популаран
- каже осамдесетдвогодишњи Бранко Миљ
ковић из Сремске Митровице.

С. Станетић

У
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ПЕЋИНЦИ: ПОЛИТИЧКО ПОЗОРИШТЕ БОШКА ОБРАДОВИЋА

Спремачица спречила пуч
председничког кандидата

у нашој малој Општини

Још увек не могу
да дођем себи.
Питам се шта би се
догодило да сам у
тренутку упада била
присутна у кабинету.
Да ли бих и ја
била изложена
истим нападима и
малтретирању којем
су биле изложене две
наше службенице,
чија је једина
кривица била што
су се затекле у мом
кабинету када су
Обрадовић и његови
упали, каже прва
жена пећиначке
општине Дубравка
Ковачевић Суботички

П

редседнички кандидат Бошко
Обрадовић је 28. марта, након
митинга који је одржао у Пећин
цима, са четрдесетак присталица Две
ри силом упао у кабинет председнице
општине Пећинци Дубравке Коваче
вић Суботички, која је у том тренутку
била службено одсутна, и захтевао
да председница лично дође да при
ми његов захтев за њену оставку због
наводног отказа који је у пећиначком
Центру за социјални рад добила Пе
ћинчанка Драгана Милићевић.
У пећиначкој локалној самоуправи
смо сазнали и да је једна од службе
ница које су се током упада затекле
у кабинету председнице општине, на
кон увреда и прозивки од стране Бо
шка Обрадовића и његових приста
лица, завршила у пећиначком Дому
здравља где су јој дали средство за
смирење и отворили јој боловање.
- Још увек не могу да дођем себи.
Питам се шта би се догодило да сам
у тренутку упада била присутна у ка
бинету. Да ли бих и ја била изложена
истим нападима и малтретирању ко

јем су биле изложене две наше слу
жбенице, чија је једина кривица била
што су се затекле у мом кабинету када
су Обрадовић и његови упали – рекла
нам је прва жена пећиначке општине
и додала:
– Не могу да верујем да кандидат
за председника Србије и народни по
сланици могу себи да дозволе да се
понашају супротно закону, супротно
нормама цивилизованог друштва и
супротно домаћем васпитању. Да се
насилнички односе према женама, а
да истовремено нас оптужују за крше
ње права жена. Нас, који смо једна од
ретких локалних самоуправа у Срби
ји на чијем је челу жена и у чијој Оп
штинској управи су жене на четири од
укупно шест начелничких места.
У пећиначкој локалној самоуп
 рави
тврде и да су од четрдесетак учесника
Обрадовићевог митинга свега неколи
ко њих становници општине Пећинци,
док су сви остали на митинг дошли „са
стране“, што доказују и фотографије
аутомобила којима су дошли снимље
не током протеста.
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Згрожена сам понашањем Бошка Обрадовића
- Запрепашћена сам и
згрожена данашњим на
силним упадом господина
Бошка Обрадовића и њего
вих присталица из Двери у
мој кабинет, као и његовим
вербалним нападом на две
општинске службенице које
су се у том тренутку зате
кле у мом кабинету. Такво
насилничко понашање ни
случајно нисам очекивала
од човека који се кандидује
за председника Србије.
Ја лично, као ни било
ко од руководства општи
не Пећинци, ни на који на
чин нисмо дали повода за
овакво понашање, јер ни
на који начин нисмо оме
тали данашњи политички
митинг господина Обрадо
вића у Пећинцима. Такође,
службеници наше општине
су господину Обрадовићу
љубазно понудили да зах
теве, које је након митинга
хтео да упути мени, због

моје одсутности преда на
писарници Општине или
мојој секретарици, тако да
није било никакве потребе
за насилним запоседањем
мог кабинета.
Још једном наглашавам
да су оптужбе изречене на
мој рачун апсолутно нетач
не, јер госпођа Милићевић
никада није била запослена

Иако им је понуђено да захтев, како
то и закон налаже, предају на писар
ници општине или да га предају пред
седничиној секретарици, Обрадовић
и његови пратиоци, међу којима су
била и два народна посланика Двери,
наставили су са увредама и са захте
вима да лично председница дође да
јој предају захтев, тврдећи да неће
напустити кабинет који су запосели
док се председница не појави.
Чак и након истека радног времена
Општинске управе, у 15.30 часова, ка
да су сви запослени напустили згра
ду Општине, Обрадовић и његови су
остали у кабинету и претурали по до
кументацији коју су затекли на пред
седничином столу.
У то време већ полако схватају да

у Центру, већ је по Уговору
о делу била ангажована на
пројекту помоћи у кући за
стара лица, а једини раз
лог због којег је Центар за
социјални рад морао да се
одрекне њених услуга је
смањење средстава којима
се финансира овај пројекат.
Општина Пећинци нити
је запослила нити је отпу

Од четрдесетак
учесника митинга
свега неколико њих
су становници
Пећинаца, док су сви
остали „са стране“,
што доказују
и фотографије
аутомобила којима
су дошли

СНС: Вандалско
застрашивање радника
Страначко посело које је Бошко
Обрадовић 28. марта уприличио у
Пећинцима са својих десетак симпа
тизера колико их све укупно има, пре
творило се у вандалско застрашива
ње радника и председнице Општине
улажењем у њену канцеларију, праће
но одгуривањем портира и млатара
њем страначким заставама.
Згрожени смо због начина на који
појединици покушавају да утичу на
општинску власт у Пећинцима и нипо
даштавају политичку вољу грађана.

стила госпођу Милићевић,
а приликом запошљавања
се никада није руководила
страначком припадношћу.
Док господин Обрадовић
није почео да је користи у
својој предизборној кампа
њи нисмо ни знали поли
тичко опредељење госпо
ђе Милићевић, јер оно није
имало никаквог значаја ни
за њено ангажовање ни за
прекид њеног ангажмана.
Једини који у пећиначкој
општини жели да кадрира
по основу страначке при
падности, како се показало
и уз примену силе, је упра
во господин Обрадовић, на
шта нема никакво право,
јер га грађани наше општи
не нису изабрали да руко
води пећиначком локалном
самоуправом, каже се у са
општењу које је након упа
да објавила прва жена пе
ћиначке општине Дубравка
Ковачевић Суботички.

Ово је ругање институцијама и опстру
исање рада Општине. Надамо се да
ће овај крајње вандалски чин бити
процесуиран од стране надлежних
органа као и осуђен од стране свих
грађана Србије.
Српска напредна странка апелује
на политичке неистомишљенике да
оваквим примитивним скупљањем
јефтиних политичких поена не доносе
ништа добро свом народу, наводи се
у саопштењу Медија центра за Војво
дину Српске напредне странке.

неће успети да изазову сукоб са ру
ководством пећиначке општине на
начин како су то испланирали, а на
снимцима које су сами објавили на
фејсбуку јасно се види да им ентузи
јазам сплашњава и да траже начин
како да се достојанствено повуку нео
бављена посла.
На крају је целу ситуацију разреши
ла општинска чистачица која је ушла
и рекла им да морају да изађу, јер
она мора да почисти кабинет, па су
се Обрадовић и његови, помало по
срамљено, а помало и са олакшањем
покупили и напустили не само зграду
Општине већ и територију општине
Пећинци, јер је пред њима био дуг пут
до родног краја.
Е.М.Н.
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Бранислав Недимовић

ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ

Владимир Санадер

5. APRIL 2017.

Слађан Манчић

КАКО СУ ГЛАСАЛИ СРЕМЦИ

Вучић
„развалио“
у Срему

Ђорђе Радиновић

Предраг Вуковић

У Срему кандидат владајуће коа
лиције Александар Вучић однео је
убедљиву победу. Излазност у
сремским општинама била је преко
55 одсто, а кандидат владајуће коа
лиције је у Срему освојио између
60 и 68 одсто гласова. Највише гла
сова Вучић је добио у општини
Пећинци. У тој сремској општини за
њега је гласало 68,84 одсто иза
шлих бирача.
Друго место по броју гласова зау
зима Саша Јанковић, а треће Лука
Максимовић, алиас Бели Прелета
чевић.

Дубравка Ковачевић Суботички

Владимир Гак

Стеван Казимировић

5. APRIL 2017.

РУМСКА ПАНОРАМА
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ЈАПАНСКИ АМБАСА ДОР
ПОСЕТИО РУМУ

Ћ

уићи Такахара, амбасадор
Јапана, нама далеке али пријатељске земље, посетио је
румску Гимназију „Стеван Пузић“ како
би ученицима ове школе који похађају
курс јапанског језика одржао предавање о српско - јапанским односима.
Ови односи су започели у марту
1882. године писмом јапанском цару
српског краља Милана Обреновића.
Амбасадор Ћуићи Такахара је изразио задовољство што је дошао у Руму,
у Гимназију где је прошле године започело учење јапанског језика, као и у
ОШ „Душан Јерковић“.
- У Србији тренутно око 800 лица,
почев од факултета до основних шко-

Јапански језик у
румским школама

Јапански амбасадор Ћуићи Такахара

ла, учи јапански језик и грађани Србије шевљена и редовно долазе на настазаиста показују велико интересовање ву. Курс је почео у октобу и завршиће
за јапанску културу и језик. Као амба- се у априлу - каже Миличевић.
садор Јапана ја ћу наставити промоМилош Ђорђевић је предавач јапанцију своје земље и њене културе. У ског језика. Он је бивши стипендиста
двадесетак институција се тренутно Владе Јапана и годину дана је студиучи јапански језик и ја сам посетио, ван рао на Универзитету у Осаки.
Београда, још Ниш, Шабац, Нови Сад
- Чим сам се вратио из Јапана укљуи данас Руму - рекао је новинарима чио сам се у овај пројекат ширења и
амбасадор Јапана.
упознавања јапанског језика и културе.
Настава јапанског језика постоји на Румски полазници су одлични, мени су
универзитетима и средњим школама у лично и најдражи, а предајем и у БеоСрбији и њу финансира Влада Србије, граду. Јако су перспективни и озбиљно
али овај конкретан курс факултатив- слушају наставу, а неки од њих стварног учења јапанског језика финансира но имају потенцијал да добро савлакомпанија „Мицубиши“ у Београду.
дају јапански, ако наставе да га уче.
- То је била њихова жеља да на овај Кренули смо од самог почетка, тако
начин промовишу јапански
језик, а ми смо то подржали додао је амбасадор Такахара.
Бранислава
Коњевић,
директорка Гимназије „Стеван Пузић“ је истакла да је на
почетку курс похађао велики
број ученика, али се тај број
после смањио.
- Сада се то свело на оне најупорније, тако да ће код нас тај
курс завршити четири ученика
и професорка енглеског језика Марија Ратанчић - рекла је
директорица Гимназије.
Директор ОШ „Душан Јерковић“ Лаза Миличевић је истакао да се његова школа радо
укључила у овај пројекат и
иницијативу које је покренуло
Удружење јапанско - српског
пријатељства из Руме.
- Оформили смо једну групу
од тридесетак ученика и успешно смо кренули. Деца су оду- Полазници Срђан Ђурђевачки и Марија Ратанчић

да је ово А1 ниво који смо прешили за
ових пар месеци. Јапански језик је јако
специфичан и нама је тежак, поготов
писмо, изговор, граматика то је скроз
другачије тако да је потребно неко време да се навикнете. Било ми је задовољство да овде предајем - рекао је
Милош Ђорђевић.
Курс је подразумевао предавања
једном недељно, али су то била два
школска часа.
- Мислим да је то једва довољно,
можда би требало и повећати број
часова, али ово нису редовна предавања и ученици имају доста својих
редовних школских обавеза, па би им
више часова можда било и оптерећење - каже Ђорђевић.
Полазници курса у Гимназији су били и Срђан Ђурђевачки
и професорица Марија Ратанчић.
- Био сам и раније заинтересован за јапански језик и драго ми је што се овај курс организовао код нас у школи и да
учим језик. Ученик сам другог
разреда, али ћу можда уписати
Филолошки факултет и наставити учење јапанског, имам још
времена да размислим о томе
- каже Срђан.
- За разлику од Срђана, ја
нисам имала никакво предзнање јапанског језика, али као
професору језика изузетно ми
значи упознавање са једним
новим језиком који је потпуно другачији од језика који се
говоре у Европи - каже професорица Ратанчић.
С. Џ.
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СТОЧАРИМА ИЗ СРЕМА И МАЧВЕ ПРЕДСТАВЉЕНЕ ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Фокус на изградњи и
опремању нових објеката

А

Циљ организовања
оваквих скупова
је да се на једном
месту окупе сви
субјекти који могу
на било који начин
да помогну
унапређењу одгоја
свиња у нашем
региону

генција за рурални развој Града
Сремска Митровица и Асоција
ција сточара „Срем – Мачва“
организовали су у митровачкој Град
ској кући 28. марта скуп сточара под
називом „Унапређење свињарства у
Срему и Мачви“.
О новинама у аграрној политици,
новим мерама подршке и подстицаји
ма у пољопривреди, са акцентом на
сточарство и актуелностима у обла
сти руралног развоја говорили су
министар пољопривреде и заштите
животне средине Бранислав Недимо
вић, помоћник министра за рурални
развој Зоран Јањатовић и Ненад Тер
зић, шеф Одељења за сточарство у
министарству.
- Ове године смо издвојили пет пута
више средстава него у 2016. години
за одређене подстицајне мере у
пољопривреди, с тим што смо увели
још неке мере које се тичу набавке
трактора за воћарство, повртарство и
виноградарство, а имамо меру која се
односи и на младе пољопривредне
произвођаче. За сет од десетак мера
за помоћ пољопривредницима пред
виђено је 2,3 милијарде динара, с тим
да уколико буде много захтева за
тракторе ми ћемо ту наћи унутра
шњих средстава и повећати количину
новца која је намењена за те намене
- рекао је Недимовић.

Министар пољопривреде
Бранислав Недимовић

Он је напоменуо и да што се тиче
кредитне подршке циљна група ове
године ће бити жене носиоци пољо
привредног газдинстава и млади до
40 година.
- Покретањем „Митроса“ ми смо
омогућили да постоји прерађивач који
има тржиште од Русије и ЕУ, до неких
тржишта која нама на пример нису
уопште била доступна попут Јужноа
фричке Републике и Филипина. Чим
су сигурна тржишта и сигурне купови
не, аутоматски већа количина грла
долази у обзир да се производи. Ми
смо задржали мере које се тичу про
изводње товљеника, а добра вест је
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Сељаци незадовољни расподелом
државне земље по праву пречег закупа
Након представљања нових мера
подршке и подстицаја у пољопривре
ди, присутни пољопривредници доби
ли су прилику да разговарају са пред
ставницима Министарства.
Министру су се пожалили да многи
ма нису исплаћене прошлогодишње
субвенције, а захтеве су поднели про
шлог августа. Министар је рекао да ће
их запослени из Управе за аграрна
плаћања контактирати како би се
решио њихов проблем и додао да је
Министарство обезбедило довољно
новца да исплати старе обавезе и да
не касне са плаћањем.
Једно од питања сточара било је и
колико дуго је у Европи дозвољено да
месо буде замрзнуто. Одговор мини
стра био је да је исти временски пери
од у питању као и код нас, шест месе
ци, али да је циљ државе да се разви
ја наша производња и наше фарме.
Добар део питања односио се на
закуп државне земље по праву пречег
за сточаре. Како се могло чути, захте
ви за ову годину су поднети док је
важила стара уредба, која је у међу
времену промењена. Зато је сточаре
занимало на који начин ће се делити
земља, по старој или новој уредби.
Они још наводе да се „шушка“ да је
земља већ подељена по новој уред
би, као и да ако се буде делила по
новој уредби кажу „нас нема нигде и
тако не можемо да унапредимо сто
чарство“.
Наиме, изменама Закона о пољо
привредном земљишту пољопри
вредни произвођачи који се баве сто
чарством морали су да доставе
податке колико имају стварно своје
земље, колико имају земље у закупу
мимо државне земље. То значи да ако
имају условна грла и своје земље да
су у једнаком односу, они не могу да
остваре право пречег закупа, само
ако имају више условних грла од
да је „Митрос“ изашао са мерама које
се односе на годишњу обавезу купо
вине производње са доста добрим
ценама. Чињеница је и да сва истра
живања показују да у наредних годину
дана цена товљеника треба да буде
стабилна - рекао је министар Недимо
вић и додао да је захваљујући посло
вању „Митроса“ цена товљеника сада
много већа него прошле године.
Представљајући правилнике које је
објавило Министарство пољопривре
де, Зоран Јањатовић, помоћник мини
стра за рурални развој изјавио је да је
направљен један мали заокрет у
односу на прошлу годину.
- Већи је буџет за пољопривреду,
фокус је на инвестицијама, на изград
њи, опремању нових објеката. То је
један од Правилника који смо ставили

земље и онда за ту разлику могу да
закупе државну земљу по праву пре
чег закупа.
Како је изјавио министар подела
земље по праву пречег закупа вршиће
се на основу нове уредбе.
- Раније је било случајева да је неко
добио 50 хектара, а требало је на
основу броја свиња да добије на при
мер 20 хектара. Тако више не може да
се ради, свако ће добити онолико
земље колико је потребно за произ
водњу – наводи министар.
Сељаци су незадовољни и расподе
лом државне земље по праву пречег
закупа, јер како истиче пољопривред
ник из Мартинаца, годинама једни те
исти добијају квалитетну земљу у бли
зини својих домаћинстава, док други
исто тако годинама добијају земљу
лошијег квалитета, која је уз то доста
удаљена од њихових домаћинстава.
- Волео бих када би свако од вас
добио земљу на пет километара од
своје куће, али то није могуће, јер у
Митровици смо имали више поднетих

За сет од десетак
мера за помоћ
пољопривредницима
предвиђено је 2,3
милијарде динара,
изјавио је министар
пољопривреде
Бранислав Недимовић

захтева од количине земље. Нема
довољно добре земље за сваког, али
верујем да ове године неће бити
таквих проблема – одговорио је Неди
мовић.
Пољопривредници су питали да ли
ће Министарство субвенционисати
набавку половних трактора из ино
странства, уз констатацију да су нови
трактори за њих мисаон
 а именица, о
куповини нових нико ни не разми
шља. Наши трактори су стари 40
година, тако да би половни трактори
из иностранства за нас били премија,
истакли су пољопривредници. Мини
стар Недимовић је рекао да се о овој
мери размишља да се уведе наредне
године.
Примедбе пољопривредника биле
су и на скупо гориво и цену браваца,
јер како је навео један од сточара „за
једног бика куповао сам, када је лоши
ја година, два и по телета, за добру
годину за бика сам куповао три теле
та. Сада не могу за једног бравца да
купим два прасета“.
у функцију. Произвођачи стоке ће
моћи да инвестирају у објекте и опре
му за своју производњу. Други Пра
вилник се тиче подршке младим
пољопривредницима. За младе
пољопривреднике који планирају да
се врате у село и унапреде своје
пословање су предвиђени инвестици
они подстицаји. Трећи Правилник се
односи на прераду у пољопривредној
производњи. Четврти правилник се
односи на набавку трактора за воћар
ску, виноградарску и повртарску про
изводњу. Ускоро објављујемо и Пра
вилник о набавци механизације и при
плодног материјала, тј. приплодних
грла. Подстицаји су повећани са 40 на
50 одсто бесповратних средстава од
укупне вредности инвестиције без
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ У БЕШЕНОВУ

Стимулације за младе
да остану на селу

П

окрајински
секре
тар за пољопривре
ду, водопривреду и
шумарство Вук Радојевић
је у среду, 29. марта посе
тио Бешеново и пољопри
вредницима
представио
мере подршке за развој
пољопривреде Аутономне
покрајине Војводине, као и
актуелне конкурсе секре
таријата. Поред великог
броја
пољопривредника,
састанку је присуствовао
и градоначелник Срем
ске Митровице Владимир
Санадер, директор Агенци
је за рурални развој Петар
Самарџић као и председник
Савета месне заједнице
Бешеново Драгољуб Лаке
тић.
- На састанку смо при
ближили мере аграрне
политике Аутономне покра
јине Војводине у намери да
им евентуалне недоумице
отклонимо и да им прибли
жимо све конкурсне услове
како би они искористили
све могућности које им сто
је на располагању - рекао је
Радојевић.
Како је он истакао, аграр
ни буџет Војводине доста је
већи у односу на претходне
године. Пре свега, акценат
је стављен на младе пољо
привреднике старости до
40 година и на жене као
носиоце пољопривредних
газдинстава, како би се

подржали млади пољопри
вредници, али и жене, а
све у циљу развоја пољо
привредне производње и
њиховог останка на селу.
Према његовим речима,
једна од мера подршке је и
старт ап програм намењен
младима који подразуме
ва стимулацију са 75 одсто
бесповратних средстава за
износе до 10.000 евра.
- Сматрам да је неопход
но свакодневно разговара
ти са пољопривредници
ма, јер смо често сведоци
да пољопривредници нису
довољно
информисани.
Пољопривредници
воле
када неко од државних
службеника дође у њихово

ПДВ-а. Циљ Министарства је да се
уведе предвидивост трошења буџета
и да произвођачи имају јасну инфор
мацију да ли ће им нека инвестиција
бити одобрена – изјавио је Зоран
Јањатовић помоћник министра за
рурални развој.
Професор Милош Беуковић са
Пољопривредног факултета у Новом
Саду одржао је презентацију под
називом „Практично свињарство“.
- Да би фармер био успешан, конку
рентан, свиња мора да има адекватан
објекат у којем се држи, затим да
постоји адекватна опрема, потребна
је набавка нових генетских, приплод
них материјала, јер не можемо произ
водити са аутохтоним расама, са
лошим генетским материјалом. Исто

село и хоће да поразгова
ра са њима, не само да им
приближи мере подршке
него и да чује њихов глас,
да чује њихово виђење
одређених актуелних про
блема и ми смо управо због
тога ту. Мере које спрово
димо путем аграрне поли
тике јесу намењене упра
во пољопривредницима и
зато желимо у директном
контакту са њима чујемо
њихов глас и да уважимо
њихове аргументе - додао
је Радојевић.
Градоначелник
Влади
мир Санадер рекао је да је
локална самоуправа и до
сада имала добру сарад
њу са секретаријатом и да

тако да би фармер био конкурентан
мора да направи 30 прасади по крма
чи годишње. Недостаје вертикално
повезивање, јер без њега фармер је
препуштен стихији. Он мора да зна за
кога ради, ко ће купити његове свиње.
Систем се мора довести у ред и
поштовати све како би се остварио
профит који у овој производњи није
велик, али је довољан и пристојан –
сматра професор Беуковић.
Према речима Петра Самарџића,
директора Агенције за рурални развој
Сремска Митровица, циљ организо
вања оваквих скупова је да се на јед
ном месту окупе сви субјекти који
могу на било који начин да помогну
унапређењу одгоја свиња у нашем
региону. Битно је да одгајивачи и
откупљивачи седе заједно и негују

Град редовно конкурише на
конкурсе које секретаријат
распише.
Председник
Савета
месне заједнице Бешено
во Драгољуб Лакетић је
истакао да у Бешенову има
доста младих људи који
се баве пољопривредом,
сточарством, ратарством,
повртарством и воћар
ством. Он сматра да ће
ова посета допринети уна
пређењу њихове пољопри
вредне производње.
Пољопривредни произво
ђачи су се са покрајинским
секретаром посаветовали
око конкурса и кредита за
набавку трактора и нове
опреме. 
С. С.

здраве пословне односе. Сви субјек
ти који могу да допринесу да се
побољша процес одгоја свиња у Сре
му и Мачви били су присутни на овом
скупу, истиче Самарџић.
Зоран Ерић, председник Асоција
ције сточара „Срем – Мачва“, дома
ћин скупа, презентовао је програм
рада Асоцијације и стратегију уна
пређења свињарства у Срему и
Мачви.
- Сремци и Мачвани не одустају од
производње свиња. Нама је потребан
нуклеус погон да најбоља генетика
остане у Србији, да се промени начин
вештачког осемењавања. Неопходно
је основати станицу за осемењавање,
јер радимо на квалитету, квантитету и
количини свиња – рекао је Ерић.
Биљана Селаковић

5. APRIL 2017.
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Председник Општине Владимир Гак са сарадницима отворио нову саобраћајницу

ОТВОРЕНА САОБРАЋАЈНИЦА У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ РАДНОЈ ЗОНИ У ИНЂИЈИ

Нова саобраћајница
за нове инвеститоре
Опремање
индустријске
зоне једна је
од мера које локална
самоуправа чини са
циљем да Инђија
буде по мери сваког
инвеститора, али и
корак ка испуњењу
циља да ће до 2020.
године постати
највеће сремско
градилиште, истакао
је председник
Општине Инђија
Владимир Гак

П

редседник Општине Инђија
Владимир Гак, у петак, 31. мар
та отворио је саобраћајницу
дужине 1.200 метара на локацији 15
у североисточној радној зони. Опре
мљеност комуналном инфраструкту
ром у индустријским зонама један је
од основних предуслова за привлаче
ње нових инвеститора. Саобраћајни
ца у близини фабрика „Грундфос“, ИТ
парк и „Индофуд“, садашњим и буду
ћим инвеститорима обезбеђује ефи
касно повезивање са коридором 10 и
другим магистралним и регионалним
путевима. Председник Општине Вла
димир Гак отварајући овај пут рекао
је да су парцеле уз саобраћајницу
већ сада доступне инвеститорима, а
самим тим се повећала атрактивност
индустријске зоне. Гак је изразио на
ду да ће се инвеститори много брже
опредељивати да улажу у општину
Инђија, с обзиром на то да је сада,
како каже, поменута индустријска зо
на комунално опремљена.
- Опремање индустријске зоне јед
на је од мера које локална самоупра
ва чини са циљем да Инђија буде по
мери сваког инвеститора, али и корак
ка испуњењу циља да ће до 2020. го
дине постати највеће сремско гради
лиште - истиче председник Гак.

Захваљујући доградњи магистрал
не индустријске саобраћајнице цело
купна зона биће подељена у неколи
ко блокова, а у складу са потребама
инвеститора.
Зоран Милићевић, вршилац дужно
сти директора ЈП „Инђија пут“, који је
у непосредном контакту са актуелним
и потенцијалним инвеститорима, ис
такао је да североис
 точна индустриј
ска зона има изузетан положај, један
од најбољих у нашој земљи.
- Последњи инвеститори су обишли
целу Србију и ипак се определили да
овде граде фабрику. Уз одговарајући
маркетинг кампању, врло брзо ова
зона постаће велико градилиште. За
скоро 100 хектара у овој индустриј
ској зони обезбеђено је прикључе
ње на канализациону мрежу, снаб
девање водом, гасом и електичном
енергијом за индустријска построје
ња - каже Милићевић и додаје да је
вредност ове инвестиције 36 милио
на динара са припадајућом водовод
ном мрежом.
Уз помоћ Управе за капитална ула
гања АП Војводине наставиће се са
инвестирањем у опремање помену
тог дела североисточне радне зоне у
Инђији, каже Милићевић.
М. Ђ.
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Покрајински секретар за пољопривреду Вук Радојевић у посети бешчанским задругама

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВУК РАДОЈЕВИЋ У БЕШКИ

Пример задругарства у Србији

П

окрајински секретар за пољопри
вреду, шумарство и водопривре
ду Вук Радојевић 27. марта посе
тио је две задруге у Бешки. Покрајин
ски секретар упознао се детаљно са
опремом која је на услузи кооперанти
ма у задрузи „Бешка аграр“ и нагласио
да су ово прави примери задругар
ства, јер складиштење ратарима обез
беђује бољу позицију на тржишту.
Радојевић очекује да ће технологија,
јединствена у Србији, али и на Балка
ну, показати добре резултате и да ће
успети да је имплементирају као једну
у мера подршке.

ЗЗ „Бешка аграр“, као и стара
земљорадничка задруга у Бешки, која
обрађује 430 хектара задружне еконо
мије и сервисира потребе коопераната
на још 2.000 хектара, биле су адресе
„мини турнеје“ покрајинског секретара
по Срему и то као пример ка ком циљу
треба задругарство да се развија у
Војводини.
- За месец дана видећемо резултате
нове, модерне технологије која је пре
неколико месеци имплементирана у
дворишту ЗЗ „Бешка аграр“. Надам се
да ћемо, поучени добрим резултати
ма, моћи и кроз рад секретаријата на

овај начин да помогнемо пољопри
вредницима - рекао је Радојевић.
Општина Инђија ове године значајно
је увећала аграрни фонд, јер у задру
гарству види најефик аснији начин
помоћи малим газдинствима и рурал
ном развоју. Владимир Гак, председ
ник Општине истиче да је овогодишњи
пољопривредни фонд увећан за 10
милиона динара од претходног, који је
петоструко већи од свих ранијих. Успех
општине се мери целовитим развојем
привреде, пољопривреде, образова
ња, спорта и културе, нагласио је Гак.

М. Ђ.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ У ИНЂИЈИ

Простор у Трејдјуник
центру враћен Општини
Н
а седници Општинског већа у
Инђији одржане у среду, 29. мар
та већници су утврдили измену
одлуке о пружању финансијске помоћи
породицама са прворођеним дететом.
Измена се односи на повећање накнаде
са 30 на 40 хиљада динара.
- Чули сте у образложењу начелнице
Одељења за друштвене делатности, да
смо раније послали обавештења поро
дицама, које су добиле прво дете, те
је један број њих одлучио да тек сада,
након повећања накнаде поднесе зах
теве за накнаду која је намењена поро
дицама са прворођеним дететом у 2017.

години - објашњава председник Општи
не Инђија Владимир Гак.
Инђијски већници утврдили су и пред
лог одлуке о стављању ван снаге одлу
ке о давању на коришћење пословног
простора у Инђији. Реч је о пословном
простору од 1.000 метара квадратних
у Трејдјуник центру који је Општина
Инђија пре неколико година купила за
три милиона евра како би преселила
Народну библиотеку „Др Ђорђе Нато
шевић“. Међутим, Библиотека никада
није пресељена у ове просторије већ,
како каже Гак, он је дат на бесплатно
коришћење Факултету техничих наука

из Новог Сада на временски период од
20 година.
- Тај простор, након доношења одлуке
на наредној седници Скупштине општи
не Инђија, биће опет враћен на кори
шћење локалној самоуправи. Када је
већ баснословно плаћен, потрудићемо
се да га у наредном периоду адекват
но опремимо и искористимо на најбољи
могући начин - каже председник Општи
не и додаје:
- У један део тог простора преселили
смо Пословно образовни центар који се
раније налазио на 4. спрату зграде у којој
је смештена и Управа ЈКП „Комуналац“.
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ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И КОМПАНИЈЕ „КВАС“

Нове инвестиције

Инвеститор ће у новој фабрици у првој фази производити чувени „руски квас“, а
потом и природне воћне сокове, при чему ће се ослањати на локалну сировинску
базу, што ће поред 110 директно запослених у фабрици, анагажованих у логистици
обезбеђења и транспорта, обрадовати и воћаре инђијске општине

П

редседник Општине Инђија пот
писао је у среду, 29. марта про
токол између те локалне самоу
праве и компаније „Квас“ за куповину
парцеле у североис точној радној зони,
чиме су постављени административ
ни „темељи“ за изградњу нове фабри
ке. Инвеститор ће у новој фабрици у
првој фази производити чувени „руски
квас“, а потом и природне воћне соко
ве, при чему ће се ослањати на локал
ну сировинску базу, што ће поред 110
директно запослених у фабрици, ана
гажованих у логистици обезбеђења
и транспорта, обрадовати и воћаре
инђијске општине.
Председник Општине Владимир Гак
овом приликом је посебно истакао да
је свако ново радно место драгоцено,
јер бројним породицама обезбеђу
је егзистенцију. Како ће нова фабри
ка бити извозно оријентисана, напори
Општине да се у овом делу изгради и
царинска зона, требало би да се пока
жу као потпуно оправдана инвестиција.
- Задовољан сам што смо напра
вили први корак ка реализацији ове
инвестиције коју смо најављивали
и раније. Ради се о веома озбиљној
компанији која ће запослити стотинак
наших суграђана - рекао је Гак.
Непосредне контакте и операцио
нализацију намере инвеститора да
изабере Инђију као најповољнију
дестинацију водио је директор јавног

Потписивање протокола са компанијом „Квас“ у Општини Инђија

предузећа „Инђија пут“ Зоран Милиће
вић, који каже да је инвеститор поред
бројних понуда одабрао овај сремски
град, пре свега због професион
 алоног
приступа општинских служби.
Нова фабрика градиће се на повр
шини од 1.500 квадратних метара,
стартна производња је четири милио
на флашица кваса, а циљна 12 милио
на. У трећој години развоја у производ
њу се уводе и природни воћни сокови,
а за те потребе изградиће се и хлад
њача.
Душко Здјелар, представник компа
није „Квас“ задовољан је досадашњом
сарадњом са Општином Инђија. Здје
лар је уверен да ће општинске службе

Трејдјуник центар у којем се налази пословни простор у власништву Општине

бити ветар у леђа реализације ове
инвестиције.
- Захвалан сам локалној самоупра
ви на професионалном односу према
намаи што су нам изашли у сусрет,
почев од првог састанка у децембру
2016. године до данас - рекао је Здје
лар.
Фабрика „Квас“ у прве две годи
не запослиће по 30, а у трећој још 50
радника. Вредност инвестиције је 4,5
милион
 а евра. За потребе фабрике
кваса из јавне својине бити отуђено
нешто више од два хектара, а у северо
источној зони, на располагању је још 86
хектара земљишта у својини општине.
М. Ђ.
Ту смо плаћали закуп у висини од 1.000
евра. Ми се домаћински понашамо, и то
показујемо и на овом и на многим другим
примерима, где нећемо плаћати беспо
требне трошкове већ тај новац улагати
тамо где је то логично и неопходно.
Општинско веће у Инђији утврдило
је Скупштини општине и предлог одлу
ке о аутобуским стајалиштима. Тако
је предвиђено да се у Инђији за град
ски превоз обезбеди чак 40 стајалишта
како би у свим деловима града мрежа
превоза ефикасно функционисала. На
подручју Инђије идентификовано је и
21 стајалиште за потребе приградског
саобраћаја, а у осталих 10 насељених
места опремљено је још 40 стајали
шта за приградски саобраћај. Председ
ник Општине Владимир Гак истиче да
су привели намени два стајалишта код
Суда и испред Тржног центра „Слобо
да“ за међуградски превоз, јер је једино
званично било стајалиште на Аутобуској
станици.
М. Ђ.
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РУМСКА БИБЛИОТЕКА

Промоција
романа
У Градској библиотеци
„Атанасије Стојковић“ 30.
марта представљен је роман
Ста ме на
Ми ло ва но ви ћа
„Рамода Сербика“.
Овај роман је објавила
Градска библиотека, будући
да је био један од најбољих
пристиглих на конкурс „Атанасије Стојковић“ за најбољи
први роман 2015. године.
По речима директора Градске библиотеке Жељка Стојановића, жири је тада имао
изузетно тежак задатак да
изабере најбољи од 23 пристигла рукописа. На крају се
одлучио за „Зврј упразно“ који
је недавно и представљен,
али је одлучено да се штампа
и Миловановићев роман као
изузетно добар рукопис.
- Роман је прво имао
наслов „Археолошка грозница“ али смо, уз договор са
аутором, одлучили се за
наслов „Рамонда Сербика“
због све симболике коју има
овај цвет - феникс, а што је
повезано и са темом романа
- рекао је Стојановић. Он је
додао и да је објављен роман
пријављен на књижевни конкурс „Стеван Сремац“ у Нишу.
Један од чланова жирија,
који је говорио на презентацији, Тодор Бјелкић је истакао
да је роман писан питко и
занимљиво и да је реч о повезивању прошлости и деведесетих година прошлог века.
- Радња се са лакоћом прати, ликови су оштро извајани
и препознатљиви и моја је
препорука да свакако прочитате овај роман - рекао је
Бјелкић.
У овом роману се преплићу
са вре ме ност,
про шлост,
мистерија и народна веровања.
- Он је и љубавног карактера, али нас и едукује. То је
моћна прича, догађаји из прошлости и савремена збивања
се преплићу, роман је пун
прелепих описа природе, а
ликови су добро психолошки
нијансирани - рекао је Момир
Ва си ље вић,
пред сед ник
жирија за награду „Атанасије
Стојковић“.
Он је додао и да овај роман
показује колико је важна дуготрајна и систематична припрема за сваки роман, у смислу упознавања са временом
о којем се пише, па се на то
надограђује ауторска имагинација.
Аутор Стамен Миловановић је румској публици кратко
говорио о томе како је написао овај роман, али је и додао
да више воли да ћути и пише.
С. Џ.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Електронске седнице
В
ећ следећа скупштинска
седница у Руми могла би
да буде електронска и да
одборници уместо са брдом
папира дођу са лаптоповима,
сазнајемо од Душана Љубишића, начелника Општинске
управе.
- Тендер је био вредан пет
милиона динара, па је зато био
и интересантан. Готово све
озбиљније фирме из Србије су
конкурисале, било је чак 11
понуђача. Имали смо захтев за
заштиту понуђача, што је и био
разлог да се рокови продуже,
али је утврђено да смо све
урадили како је требало. Лаптопови су спремни, само чекамо да прођу избори па да организујемо обуку за одборнике.

Променили смо зато и пословник о раду Скупштине општине
Рума, где смо предвидели
електронску доставу материјала. На реверс ће сваки одборник добити лаптоп и објаснити
им како све функционише истиче Душан Љубишић.
Он додаје да ће се и
Општинско веће „модернизовати“ али је ту ситуација нешто
једноставнија. Током априла
биће измењен и пословник о
раду Општинског већа,а чланови ће добити таблете.
- Ту смо се водили искуствима из других општина које су
то тако урадиле и показало се
као добро - каже начелник
Општинске управе Душан
Љубишић.
С. Џ.

Начелник Душан Љубишић

ЈП „КОМУНАЛАЦ“

Нови пластеник

Н

ови савремени пластеник који је отворен у румском ЈП „Комуналац“
омогућиће дупло већу производњу садница.
Са доскорашњих око 25.000
садница подмиривале су се
само основне потребе везане
за озелењавање и одржавање
зелених површина у граду.
Повећање капацитет ће створити услове да се ради за трећа лица и на тржишту и тако се
обезбеди додатна зарада,
поготово што има младих
стручних лица који ће радити у
новом расаднику.
Под сети мо,
пла сте нич ка
производња у овом предузећу
је обновљена 2014. године.
- Само постојање тих објеката које смо имали обавезивала
нас је да поново почнемо ту
производњу што се показало
као добар потез. Наша је предност што можемо да произведемо за унапред познатог купца, а то је румска општина,
тако да смо и асортиман правили према нашим потребама
у граду - и по количинама и
врстама садница. Већ те године показало се да смо добили
у квалитету и количинама које
смо произвели и засадили.
Следеће године смо већ били
амбициознији, тада смо произвели више, а прошле године
дошли до 25.000 различитих
садница. Било је једно време и
одређене консигнационе продаје од које смо после одустали - каже за наше новине Сања
Мирић, руководилац РЈ „Зеленило“.
Имајући у виду добре резул-

тате, у „Комуналцу“ је одлучено да се добит од ове производње инвестира у нови пластеник. Овај пластеник је, за
садашње услове, последња
реч технике.
- Коштао нас је 750.000
динара. У њему имамо комплетан систем за наводњавање,
увели смо систем за грејање,
то је професионални стакленик
чија је висина 4,5 метара,
ширина 10 метара и 20 метара
дужине. Све је израђено од
челичне поцинковане конструкције, имамо дуплу вишеслојну
фолију са системом за надувавање тако да ћемо моћи и преко зиме да производимо, уз
мање ангажовање енергије
због те добре изолације. Зато
сматрамо да ће ова инвестиција, из комплетно наших средстава, зарађених досадашњим
радом пластеника, дати могућност да следеће године имамо
више од 40.000 биљака - објашњава Сања Мирић.

Самим тим, захваљујући
цени, биће и више цветних
површина у граду, а планира се
и производње за треће лица уз
разноврсни асортиман садница – не само класичан као
раније, већ ће бити и нових
врста .
пак, основно опредељење за набавку овог
савременог пластеника
је потреба самог „Комуналца“
да на један виши ниво подигне
овај део своје делатности. На
крају Сања Мирић, руководилац РЈ „Зеленило“ каже:
- Имамо и јако велики проблем са грађанима који нам
краду цвеће које засадимо на
јавним површинама у граду.
Посебно је ту проблематична
локација испред Поште и ја
апелујем на грађане да то не
раде, како би нам те цветне
површине остале онакве како
смо их замислили да улепшају
простор.
С. Џакула
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ИРИГ ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Реорганизација
Oпштинске управе

Заседање локалног парламента у Иригу

Служба за заштиту животне средине и урбанизам ме
ња свој назив у Службу за имовинско – правне послове
и урбанизам, али се поред те измене назива мења и део
надлежности

П

рошлог четвртка, 30. марта одр
жана је седница Скупштине оп
штине Ириг на којој је измењена
и допуњена одлука о Општинској упра
ви.
Начелница Општинске управе Оли
вера Филиповић Протић истакла је да
је дошло до реорганизације Општин
ске управе.
- Служба за заштиту животне среди
не и урбанизам мења свој назив у Слу
жбу за имовинско – правне послове
и урбанизам, али се поред те измене
назива мења и део надлежности. Та
ко да надлежност која се односи на
заштиту животне средине више неће
бити у оквиру те службе, већ ће бити
у оквиру Службе за привреду и локал
ни – економски развој. Више нећемо
имати Службу Скупштине општине
и Општинског већа, већ ће се ти по
слови обављати у оквиру Службе за
друштвене делатности, општу управу
и заједничке послове, а део послова
који се односе на пројектовање, раз
вој и део заштите животне средине
обављаће се у Служби за привреду и
локални економски развој – рекла је
Филиповић Протић.
Она је додала да ће се у Служби за
имовинско – правне послове и урба
низам обављати и део послова који
се односи на комуналне делатности и
стамбене послове.
Овакве измене требале би да дове
ду до рацион
 алније управе.
Одборници су усвојили и годишњи
програм заштите, уређења и коришће
ња пољопривредног земљишта у др
жавној својини на територији општине
Ириг за 2017. годину, решење о разре
шењу и именовању комисије за спро
вођење поступка јавног надметања,

односно прикупљања писаних понуда
за давање у закуп пољопривредног зе
мљишта у државној својини и одлуку о
спровођењу пописа имовине у иришкој
општини.
Дато је зелено светло на измене и
допуне Статута општине Ириг, као и на
одлуку о суоснивању ЈП „Завод за ур
банизам Војводине“. Донето је решењe
о разрешењу и именовању председни
ка Комисије за равноправности поло
ва. Дужности је разрешена Татјана Ог
њеновић а на њено место постављен
је Марко Смиљанић из Ривице.
Одборници су гласали и за израду
Плана детаљне регулације комплек
са „Будаковац“ у катастарској општини
Ириг.
- Усвојена је одлука о приступању
изради измена и допуна Просторног
плана општине Ириг из разлога како
бисмо план ускладили са нашим по
требама и могућностима бржег раз
воја. Такође, усвојена је и одлука о
изради Плана детаљне регулације
комплекса „Будаковац“ у катастарској
општини Ириг. Ради се о плану детаљ
не регулације коју је омогућио потен
цијални инвеститор који би на том де
лу, на излазу из будућег тунела, градио
пословно – туристичко – угоститељски
центар, на површини од пет хектара.
Поред винарије и туристичке понуде,
на тој парцели изградио би и мању
бензинску пумпу. Тако да би за тури
сте то био заокружен комплекс. Пошто
се ради о пољопривредном земљишту
потребно је да се оно плански претво
ри у грађевинско земљиште. Овај план
би требао да се заврши за око четири
месеца – објаснио је Радојица Јекнић,
шеф Службе за урбанизам.
С. С.
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КРУШЕДОЛ

Реновиран
фудбалски
стадион

Прослављени одбојкашки репре
зентативац и Покрајински секретар
за спорт и омладину Владимир
Батез, свечано је прошле недеље
отворио фудбалски стадион у Кру
шедолу.
Стадион је рађен у неколико фаза,
а комплетно је реновиран терен,
постављени су рефлектори, заштит
не мреже иза голова, ограда око
терена, кућице за резервне играче и
званична лица.
У последњој фази радова ископан
је бунар који је био намењен за
наводњавање терена, а који се по
свом капацитету и квалитету воде
показао као изузетно битан за снаб
девање Крушедол Села и Крушедол
Прњавора пијаћом водом.
- Драго ми је да смо овим пројек
том решили два проблема: први је
решен тако што сада имамо место
где ће се деца и омладина Крушедо
ла окупљати и бавити се спортом, а
други је што смо решили животно
питање снабдевања водом овог
дела Општине Ириг. Поносан сам
што је Покрајински секретаријат за
спорт и омладину био финансијер
овако доброг и значајног пројекта и
истичем одличну сарадњу коју смо у
последњих годину дана имали са
руководством Општине Ириг – иста
као је Владимир Батез.
Батез је домаћинима уручио вре
дан поклон у виду фудбалских лопти
које ће користити клубу у наставку
такмичења.
Окупљене грађане су поздравили
и председник Општине Ириг Стеван
Казимировић, извршни секретар
Спортског савеза Општине Ириг
Лазар Пилиповић Бели, и председ
ник ФК „Крушедол“ и најзаслужнији
за реализацију овог пројекта Стани
мир Радуловић Гера.
Радове на реновирању и изград
њи овог спортског објекта финанси
рали су Покрајински секретаријат за
спорт и омладину Владе АП Војво
дине и Општина Ириг.
Текст и фото:
Драган Аметовић
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ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

МИНИСТАР НЕДИМОВИЋ У БЕЛЕГИШУ И ВОЈКИ

Подстицаји
за сточарство

5. APRIL 2017.

ВАКЦИНАЦИЈА СВИЊА

Обавезна
и бесплатна
Како би се свиње заштитиле од куге у
нашој земљи је за разлику од земаља
Европске уније и даље обавезна вакцина
ција свиња, а рок за то је 30. април. Одгаји
вачи свиња дужни су да надлежној ветери
нарској станици пријаве њихов број и зака
жу вакцинисање. Вакцинисање свиња је
бесплатно, плаћа се само њихово обележа
вање након вакцинације које кошта 50
динара по комаду, а оно је неопходно ради
даљег пласмана свиња у Србији. Међутим,
оно што ствара проблем сточарима је што
свиње које су вакцинисане, као и свињско
месо, не могу да се извозе у Европску унију.
Иако се спорадично појављивала у Србији
на територији старопазовачке општине од
1999. године није регистрована свињска
куга.
К. Л.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Хорско певање
у тренду

О

пштину Стара Пазова 28. мар
та посетио је министар пољо
привреде Бранислав Недимо
вић. Заједно са председником Општи
не Ђорђем Радиновићем обишао је
млекару Еко корп у Белегишу, која
дневно производи 20 хиљада литара
млека, а планира да прошири произ
водњу. Министар Недимовић је иста
као да је намера Министарства пољо
привреде да у овој години настави са

политиком подстицања у сточарству,
за шта су опредељене и субвенције и
да је циљ управо помоћ оваквих про
изводних погона. Председник Општи
не Ђорђе Радиновић је нагласио, да
ће лок ална самоуправа подржати
изградњу нових погона, јер то значи и
нова радна места.
Министар Недимовић посетио је и
пољопривредно газдинство Грујић у
Војки. 
З. К.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР У СУРДУКУ И БЕЛЕГИШУ

Подршка младим
пољопривредницима
Покрајинска влада први
пут ове године увела је под
стицајне мере за младе
пољопривреднике у виду
70 посто повраћаја сред
става од укупне инвестици
је, а ту су и повољни старт
ап кредити са 75 посто бес
повратних средстава, рекао
је Вук Радојевић, покрајин
ски секретар за пољопри
вреду обилазећи газдин
ство Синише Паун
 овића и
Винарију „Милановић“ у Сурдуку и
газдинство Зорана Личанина у Беле
гишу. Ђорђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова најавио је за
половину априла да ће из општин
ског буџета око стотинак земљорад
ник а са поседом до пет хектара

Све средње школе у Старој Пазови оку
пиле су се око оснивања заједничког хора.
Када је у питању однос према школским
хоровима, поготово током средњошколског
образовања, часови хорског певања се
углавном сматрају као нешто што се може,
али и не мора прихватити, односно као при
ватна ствар наставника или ученика. Преко
тридесеторо ученика све три средње шко
ле у старопазовачкој општини прави су
показатељ да тинејџери без обзира на пол
немају предрасуде када је у питању хорско
певање. Захваљујући професорки музичке
културе Андреи Дворницки Махо, која ради
у две стручне школе и Гимназији, хорско
певање међу средњошколцима постаје све
актуелније чему доприноси заједнички хор,
а у плану је и оснивање оркестра у склопу
школа. Хорско певање у свим школама тре
бало би уврстити у оквиру редовне наставе
музичког васпитања, сматрају професори и
ученици школа у општини Стара Пазова, с
обзиром на то да је у питању један од глав
них начина вокално музичких изражавања
који је одвајкада уктан у живот човека и
друштва.
С. С.

ГИМНАЗИЈА „Б. РАДИЧЕВИЋ“

Дан школе

добити по 50 хиљада динара за
гориво за почетак сетве. Синиша
Пауновић је дочекујући госте иста
као да је пријатно изненађен што
представници власти показују инте
ресовање за мала газдинства.

М. М.

Уз богат културно уметнички програм, у
позоришној сали у Старој Пазови 28. марта
је свечано обележен Дан школе Гимназије
„Бранко Радичевић“. Различита интересо
вања и знања ученика уобличена су овим
програмом, који је обухватио драмску сек
цију, хор, школски музички ансамбл, као и
соло певачке наступе. Такође, први пут
овом приликом су награђени и похваљени
прошлогодишњи успеси ученика, којих је
било доста и то на свим пољима. Ученици
су понели медаље са републичких такми
чења из информатике, астрономије, исто
рије, спорта, језика и књижевности и других
области, а директор Гимназије Мирослав
Опавски, посебно је нагласио успех одбој
кашица које су постале државне првакиње.
К. Л.
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ШКОЛА „Б. П. ПИНКИ“

Историје Рома
и Словака
У старопазовачкој Основној школи „Бо
шко Палковљевић Пинки“ од 27. до 31. мар
та одржана је недеља интеркултуралности
којом је званично започела реал
 изација
пројекта „Упознах, схватих, разумех“. У
питању је један од десет интеркултуралних
пројеката за чију реализацију је Новосад
ска хуманитарна организација ЕХО обезбе
дила финансијска средства у износу од
110.000 динара. Недеља посвећена нацио
налним мањинама и интеркултуралности
започела је упознавањем ученика ове шко
ле са историјом Рома, док је други дан сед
мице био посвећен историји Словака који
су Стару Пазову населили 1710. године.
Презентације су организовали ученици
школе у сарадњи са наставницима истори
је, а аутентичне приче о култури Словака
могле су се чути и од мештана словачке
националне мањине који у Старој Пазови
живе већ дужи низ година. Поред ромске и
словачке историје и културе, ђаци ове шко
ле током недеље имају прилику да се упо
знају и са руском, српском и енглеском
традицијом чиме је и започела реализација
пројекта „Упознах, схватих, разумех“ са
циљем да се деца међусобно прихвате и
разумеју.
С. С.

НОВИ БАНОВЦИ

Осликавање Храма
Радови на осликавању Храма Светог
Василија Острошког у Новим Бановцима су
у току и полако се приводе крају, а тренутно
се ради фрескопис у доњим зонама храма.
Како фреске на зидовима храма предста
вљају Свето писмо у сликама, посебно је
интересантно то што ће у припрати ове
цркве бити приказан и историјски догађај
везан за хрватску војну акцију Олуја која је
довела до егзодуса више од 200.000 Срба
из Хрватске. Многи од њих су се населили
баш у Новим Бановцима односно на тери
торији општине Стара Пазова. Новчана
средства за осликавање храма обезбеђена
су прилозима верника, међутим и локална
самоуправа, која иначе, велику пажњу
посвећује уређењу и обнови цркава, пока
зала је разумевање и за потребе Храма
Светог Василија Острошког и недалеко од
цркве поклонила плац за градњу парохиј
ског дома који ће имати велику салу и два
стана за парохијске свештенике. До краја
године се очекује завршетак фрескописа,
уређење црквене порте и почетак изградње
парохијског дома.
К. Л.

СНС СТАРА ПАЗОВА

већина младих људи који су на добровољ
ном служењу војног рока добити прилику
да се запосле при војсци, што ће знатно
утицати на смањење незапослености.
Посета Зорана Ђорђевића Старој Пазови
била је једна од последњих предизборних
активности.
Ј. К.

НОВА ПАЗОВА

Обука за израду
витража
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организује другу годину за редом у оквиру
новобановачког Културног лета привукла је
„Пузијада“ која је окупила око десетак беба,
а најбрже бебе међу којима је и Павле су
награђене вредним поклонима. Организа
тори истичу да им је циљ да ова манифе
стација постане традиција и да већ следе
ће године окупи још већи број беба и оних
најмлађих. Покровитељ новобановачког
Културног лета је Општина Стара Пазова
која пружа свесрдну подршку грађанским
иницијативама у склопу удружења на тери
торији општине. „Бановачки дечији дан“ је
једна од шест манифестација у оквиру ово
годишњег новобановачког Културног лета
које се наставља 20. маја када се очекује
наступ музичког састава „Гарави сокак“.

С. С.

ВОЈКА

Са циљем приближавања витража као
уметничке форме што широј публици, у
суботу 1. априла је у просторијама дечијег
одељења Библиотеке у Новој Пазови одр
жана обука за израду витража. У присуству
ученик а новопазовачке основне школе,
чланова Уметничког удружења Нова Пазо
ва, Стара Пазова и уметника из Батајнице,
као и неколико заинтересованих суграђана,
уметник Бошко Јовановић прик азао је
начин настанка стаклописа, односно слике
из делова обојеног стакла спајањем олов
ним профилима. Јовановић је дипломирао
на Високој школи лепих уметности у Итали
ји, а после живота и рада у Немачкој и Грч
кој својим доласком у Старе Бановце
наставља са стварањем витража, а као
пример истичу се витражи на улазним вра
тима цркве у Белегишу и на прозорима
Римокатоличке цркве у Новим Бановцима.
Организатор занимљиве уметничке обуке
био је новопазовачки огранак Народне
библиотеке „Доситеј Обрадовић“.
Д. Г.

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

Недеља у знаку бака
У Предшколској установи „Полетарац“ у
Старој Пазови протекла недеља је била у
знаку бака. Дружење са бакама је дугогоди
шња традиција, јер оне су јако битне у вас
питању и одрастању деце. Ове године баке
су заједно са унуцима спремале ускршња
јаја и украсе, а малишани су им спремили
краћи програм, као знак пажње и љубави.
Деца су уживала у овим дружењима, исто
као и баке, које су могле да виде где и с ким
бораве њихови унуци. Ускршњи предмети
су изложени у објекту Сунце од 3. до 13.
априла и биће то хуманитарна изложба.

З. К.

Посета министра
Ђорђевића

НОВИ БАНОВЦИ

Српска напредна странка ужива велико
поверење грађана Општине Стара Пазова,
што је свакако резултат доброг рада, рекао
је 30. марта, приликом посете Општинском
одбору странке у Старој Пазови високи
функционер странке и министар одбране
Зоран Ђорђевић. Министар Ђорђевић је у
разговору са руководством и члановима
ОО СНС у Старој Пазови говорио и раду о
Министарства одбране и најавио да ће

Првом у низу манифестацијом „Бановач
ки дечији дан“ започело је новобановачко
Културно лето у оквиру којег ће се сваког
месеца у периоду од априла до августа
организовати по једна активност. Организа
тори ове манифестације су новобановачко
Удружење грађана „Еко бан“ и Месна зајед
ница Нови Бановци, уз подршку Општине
Стара Пазова. Највећу пажњу посетилаца у
оквиру „Бановачког дечијег дана“ који се

Бановачки дечји дан

Нови рачунари
за амбуланту
Мештани Војке организовали су акцију
набавке нових рачунара за лекарске орди
нације у амбуланти у селу. Иницијатива је
кренула од Зорице Сеовић и убрзо су се у
акцију укључили многи мештани и привред
ници. Купљена су два нова рачунара, што
ће свакако да убрза рад лекара, јер поред
улагања у инфраструктуру и медицинску
опрему и апарате, данас, у дигиталној ери,
стално је потребно и обављање рачунар
ске опреме, рекао је др Александар Омеро
вић, директор пазовачког Дома здравља.
Прошле године уведен је и ИЗИ систем,
електронско заказивање прегледа, што је
на почетку уместо олакшања довело до
додатних проблема. Сада то, каже др Оме
ровић, функционише много боље. И чека
ње у редовима да би се од лекара добио
рецепт, требало би ускоро да постане про
шлост. Рецепти за лекове за хроничне
болеснике важиће шест месеци и биће
електронски уместо папирних, а ову новину
најавило је Министарство здравља од маја.
Ј. К.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Расте број туриста

Почев од 2010. године, број ноћења и
приходи од боравишне таксе у Општини
Стара Пазова су у сталном порасту. У сме
штајним капацитетима прошле године
остварено је око 32 хиљаде ноћења, а у
општински буџет од боравишне таксе сли
ло се скоро два милиона динара, каже у
разговору за РТВ Стара Пазова Драгана
Зорић Станојковић, директорка Туристич
ке организације Општине Стара Пазова.
Број објеката који нуде смештај и исхрану
је у сталном порасту, а само Хотел „Novela
uno“ у Новим Бановцима гради око 30 соба,
са око 130 лежајева који ће ускоро бити у
понуди. Директорка туристичке организа
ције каже да ће бити предложена корекција
боравишне таксе од 60 динара.
М. М.
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ШИМАНОВЦИ

Отворен регионални
центар Феникс Групе

У

индустријској зони у Ши
мановцима 28. марта
отворен логистички цен
тар за Западни Балкан немач
ке компаније Феникс Група.
Свечаности отварања прису
ствовали су председник При
вредне коморе Србије Марко
Чадеж, државни секретар у
Министарству здравља Ме
хо Махмутовић, извршни ди
ректор Феникс групе Оливер
Виндхолц, као и председница
Општине Пећинци Дубравка
Ковачевић Суботички и њен
заменик Зоран Војкић.
Одлуку да свој трећи реги
онални центар, после Прага
и Варшаве, отвори у Шима
новцима, једна од водећих
европских компанија за ди
стрибуцију лекова и других
медицинских производа доне
ла је, како нам је рекла Алек
сандра Драшковић, директор
за Логистику и операције ком
паније Феникс Групе, управо
због повољног географског
положаја општине Пећинци,
непосредне близине оба ауто пута као и близине аеродрома
„Никола Тесла“.
- Добро смо повезани са
остатком Србије и регије, лак
ше се обавља транспорт. На
овај начин ми смо, не само

Обилазак погона
проширили наше капацитете,
него смо увели и нове услуге
које нудимо произвођачима,
како би их приближили паци
јентима – рекла је Драшковић.
Отварање дистрибутивног
центра у Шимановцима, инве
стиција вредна три милиона
евра, за саму општину Пећин
ци је од великог значаја, рекла
је председница Општине и до
дала да је ово прилика за још
већим смањењем броја неза

послених лица на територији
пећиначке општине.
- У обиласку смо могли виде
ти да је ово веом
 а импресиван
објекат изграђен по највишим
европским стандардима, у ко
јем ће бити запослено око 100
радника. Такође, драго нам је
да се таква једна компанија
одлучила да инвестира у на
шу општину, а сигурна сам да
је један од разлога и ефикасна
општинска
администрација,

која је омогућила брзо добија
ње грађевинских дозвола, као
и квалитетну логистику – иста
кла је Ковачевић Суботички.
Дистрибутивни центар Фе
никс Групе у Шимановцима би
ће и царинско складиште за 15
највећих произвођача лекова
и у њему ће фармацеутским
произвођачима бити омогуће
не и услуге регистрације про
извода, а снабдеваће тржиште
од око 17 милион
 а људи.

ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ДОБИЛИ ПОШТАНСКУ ШТЕДИОН
 ИЦУ

Отворена пословница
у Шимановцима
Б
анка Поштанска штедио
ница а.д. Београд 28. мар
та је отворила свој први
самостални шалтер у општи
ни Пећинци у Шимановцима.
Отварању су присуствовали и
представници пећиначке локал
не самоуправе на челу са пред
седницом Општине Дубравком
Ковачевић Суботички.
Отварањем
самосталног
шалтера у Шимановцима, број
пословница Банке Поштанска
штедион
 ица повећан је на 145,
а како каже Бојан Кекић, пред
седник Извршног одбора банке
Поштанска штедионица, приву
кла их је не само демографска
структура становништва пећи
начке општине него и привред
ни раст општине.
- Један од разлога зашто смо
данас у Шимановцима управо

је велики број грађана пећинач
ке општине који имају већ код
нас текуће рачуне, али и ве
лики број привредника, који ће
сада моћи у Шимановцима да
користе широку лепезу наших
производа и услуга, а надамо
се да ће у наредном периоду и
они бити наши клијенти – рекао
је Кекић.
Како је рекла председница
Општине Пећинци, самостални
шалтер опремљен је тако да ће
грађани Шимановаца и пећи
начке општине моћи да кори
сте све услуге банке Поштанска
штедионица, што ће умногоме
олакшати њихов свакодневни
живот.
- Изузетно ми је драго што
Поштанска штедион
 ица баш
овде отвара шалтер, јер ће то
доста значити не само мешта

Отварање Поштанске штедионице у Шимановцима
нима Шимановаца и пећиначке
општине него и привредници
ма, који су до сада услуге које
пружа Поштанска штедионица
морали да обављају путујући у
Стару Пазову, Сремску Митро
вицу или Батајницу – истакла је

Ковачевић Суботички.
Након отварања у Шиманов
цима, Банка Поштанска штеди
оница наставља са отварањем
експозитура по Војводини и
ширењем пословне мреже, под
слоганом „Још ближе Вама“.
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У ОБРЕЖУ ОТВОРЕНО НОВО КРИЛО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГ
 ЕН“

Оптимални услови
за реализацију наставе

У

присуству многобројних мештана,
ученика, наставника и представника
пећиначке локалне самоуправе на че
лу са Жељком Трбовићем, начелником Оп
штинске управе општине Пећинци, 30. мар
та је у Обрежу свечано отворено ново крило
Основне школе „Душан Вукасовић Диог ен“.
Како нам је рекао начелник Општинске
управе, локална самоуп
 рава је реновирала
зграду, изградила топли вод до старе шко
ле, уградила централно грејање на пелет и
опремила информатички кабинет у новом
крилу школе, чиме су ученицима и настав
ном особљу обезбеђени знатно бољи усло
ви за рад од досадашњих.
- Велика је срећа када смо у могућно
сти да учинимо нешто лепо за децу наше
општине. Пећиначка локална самоуправа
много улаже у школске објекте, а имам то
задовољство да ученицима из Обрежа по
клонимо обновљено крило основне школе,
које је давно изграђено, али због немара
наших претходника никада није стављено у
функцију. Ово је свакако један леп пример
како се треба односити према школама, јер
су деца наша будућност – истакао је Трбо
вић.
Наставник руског језика у обрешкој школи
Здравко Обренић рекао нам је да је овај дан
веома значајан како за ученике и наставни

Свечаност у Основној школи „Душан Вукасовић Диоген“
ке, тако и за све мештане Обрежа, јер су у
старом објекту имали само четири учион
 и
це где се одвијала редовна настава.
- Изградњом овог објекта створени су
оптимални услови за реализацију редовне
наставе, али и за реализацију ваннаставних
активности. Пресрећан сам што је пећинач
ка локална самоуправа пронашла начин и
средства да нам обезбеди овако леп и зна

ПЕЋИНАЧКЕ ШКОЛЕ

Ново рухо
фискултурне сале

Ф

искултурна сала Основне
школе „Слободан Бајић Па
ја“ и СТШ „Миленко Веркић
Неша“ у Пећинцима, која деценија
ма није реновирана, коначно добија
ново рухо. Радове на реновирању
сале прошле недеље су обишли
представници пећиначке локалне
самоуп
 раве на челу са Жељком Тр
бовићем, начелником Општинске
управе..
Како је рекао начелник Трбовић,
полази се од најкритичнијег а то је
плафон, који је био у руинираном
стању са повеликом рупом кроз ко
ју се киша сливала у саму салу, те
постављање изолације и новог пла
фона као и комплетна замена кров
не конструкције означава почетак
прве фазе, током које ће још бити
замењен паркет и урађено адекват
но осветљење. У наредним фазама
следи комплетна замена столарије,
као и кречење.
- Јако дуго се чекало да се овај
простор уреди и доведе у условно
стање. Општина Пећинци је за овај
пројекат издвојила 3,6 милиона ди
нара, а када се ови радови заврше
сва наша деца основне и средње
школе моћи ће неометано да оба
вљају часове физичког васпитања
и тренинге. Наш циљ је уређење
сваке школе у општини, а самим
тим и да омогућимо свој деци јед
наке услове за одржавање часова

физичког васпитања. Адаптирали
смо до сада салу у Основној школи
„Душан Јерковић Уча“ у Шиманов
цима, уређује се ова у Пећинцима
а пројекат је припремљен за шко
лу у Ашањи, и то желимо у нашем
мандату да урадимо. Радови ко
је смо обиш
 ли иду својим током и
врло брзо ће ова сала бити лепа и
условна за сву нашу децу – истакао
је Трбовић.
Наставник физичког васпитања
Иван Стојаковић сматра да основ
ци и средњошколци у Пећинцима,
али и наставници који користе салу
за физичко васпитање, овим рено
вирањем добијају пуно, јер је сала
до сада била неусловна.
- У ову салу није улагано неко
лико десетина година. Зимус смо
имали доста проблема због крова
који прокишњава, те смо неке часо
ве морали одложити, и опет су де
ца на губитку. Након завршетка овог
реновирања око 700 деце, колико
их тренутно користи ову салу, ви
ше неће морати да се плаше зиме и
стрепе да ли ће им часови физичког
васпитања бити одложени – рекао
је Стојаковић.
Према речима наставника фи
зичког васпитања, док адаптација
фискултурне сале у школи не буде
завршена, деца ће часове физичког
обављати на спортским теренима у
школском дворишту.

чајан објекат – рекао је Обренић.
Ученици и наставници школе у Обрежу, у
новоотвореном делу школе добили су два
савремено опремљена кабинета – за ин
форматику и хемију и физику, мању учио
ницу, трпезарију, кухињу и функционалну
зборницу, а новоизграђени топли вод омо
гућиће им да током зиме прелазе из једне
зграде у другу не излазећи напоље.

УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА

Сезона у пуном јеку

П

редседница Општине Пећин
ци Дубравка Ковачевић Су
ботички и њен заменик Зоран
Војкић обиш
 ли су 30. марта радну
зону у Шимановцима где се приво
ди крају обнова саобраћајнице у ду
жини од 1.600 метара, која је након
екстремно ниских зимских темпе
ратура у потпуности пропала до те
мере да би, како нам је рекла прва
жена пећиначке општине, да локал
на самоуправа није реаговала уско
ро била потпуно неупотребљива.
- Због лоше подлоге на којој је
ова саобраћајница својевремено
изграђена зима је узела свој данак
и морали смо брзо да реагујемо,
јер у овом делу радне зоне послу
је 11 компанија које упошљавају око
2.000 радника. Да нисмо реаговали
и поново изградили ову деоницу пу
та, ускоро би било јако тешко чак
и путничким аутомобилом доћи на
посао, а транспортни саобраћај те
ретним камионима би био у потпу
ности онемогућен, што би нанело
велику штету компанијама које по
слују у овом делу радне зоне. Стога
смо већ почетком марта кренули у
обнову ове деонице и у овом тре
нутку пут је већ изграђен, а саобра
ћај се несметано одвија – изјавила
је Ковачевић Суботички.
Њен заменик Зоран Војкић обја
снио је да се у овом тренутку раде
банкине на новоизграђеној деоници
пута, а потом ће бити изграђена и
нова каналска мрежа која ће оне

могућити да вода убудуће угрожава
стабилност пута.
У општини Пећинци се овог про
лећа реализује велика акција уре
ђења атарских и неасфалтираних
путева у насељима коју финансира
пећиначка локална самоуп
 рава. Ак
ција ће како наглашавају у Општини
Пећинци бити реализована у свима
насељима, а 29. марта су радници
и механизација били у Ашањи, где
су у Пролетерском насељу насипа
ли каменом и гребаним асфалтом,
а потом и ваљали пут у дужини од
350 метара.
У Ашањи је уређено и око 500
квадратних метара прилаза парце
ли на којој је у плану градња новог
ловачког дома, а уређен је и пут у
продужетку Жеравицине улице у
дужини од 80 метара. Насуто је и
поваљано 150 метара пута који по
везује Балканску са Маринковом
улицом, уређено је отресиште код
некадашње земљорадничке задру
ге, а депонија на крају Улице Иве
Лоле Рибара је узгрнута и насипа
њем пута практично за додатних
50 метара одмакнута од краја ове
улице.
Уређење неасфалтираних путе
ва у насељима је до сада комплет
но завршено у Пећинцима, Шима
новцима и Ашањи, а у наредних
недељу дана би требало да буде
завршено у свим насељима, након
чега ће се наставити са уређењем
атарских путева.
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СВЕТСКИ ДАН АУТИЗМА ОБЕЛЕЖЕН 2. АПРИЛА ПОД СЛОГАНОМ „СРУШИМО
БАРИЈЕРЕ, ЗА АУТИЗАМ ЗАЈЕДНО“

Аутизам се не лечи,
са аутизмом се живи
Рано
препознавање
деце са
спектром
аутистичних
поремећаја
кључно је за
њихов напредак
и даљи развој,
јер омогућава да
се на време
интервенише,
пружи подршка
и едукација
родитеља и
тако смањи
породични стрес

Чланови Општинског удружења за помоћ особама са аутизмом из Сремске Митровице

П

рема статистици организације
Аутизам Европе, аутизам погађа
једну у 100 особа, што значи да у
Европи тренутно живи пет милиона осо
ба са аутизмом. У Србији не постоје тач
ни подаци о броју особа са аутизмом,
нити постоји Национ
 ални регистар.
Под слоганом „Срушимо баријере, за
аутизам заједно: Хајде да изградимо
приступачно друштво“ 2. априла обеле
жен је Светски дан аутизма. Организа
ција Аутизам Европе и Савез Аутизам
Србија позвали су доносиоце одлука у
Србији и широм ЕУ да посвете време
уклањању многобројних баријера које
спречавају особе са аутизмом у оства
ривању својих људских права. Упркос
повећању свести о томе шта је аути
зам, особе са аутизмом и њихове по
родице и даље мисле да јавност ово
стање не разуме. Овај недостатак раз
умевања ствара препреке у ставовима
и недостатак подршке, који отежавају
укључивање особа са аутизмом у дру
штво. Тако се особе са аутизмом често

у великој мери суочавају са проблемом
приступачности, са изолацијом у својим
локалним заједницама, као и у друштву
у целини, што појачава дискриминацију
са којом се суочавају у многим области
ма живота.
Од изузетне је важности да доноси
оци одлука, као и друштво у целини,
имају веће знање о аутизму, и да чине
све у смеру уклањања постојећих пре
прека које спречавају пуну инклузију и
учешће особа са аутизмом у друштву.

Први знаци аутизма
најчешће у другој години
Процењује се да у свету око један
одсто популације болује од аутизма.
Учестал ост овог поремећаја је у
последњој деценији у порасту у запад
ним земљама и у САД. Званични пода
ци колико особа у Србији има аутизам
не постоје, што битно отежава њихов,
као и живот њихових породица које
сносе сав терет.

Рано препознавање деце са спек
тром аутистичних поремећаја кључно
je за њихов напредак и даљи развој јер
омогућава да се на време интервени
ше, пружи одговарајућа подршка и еду
кација родитеља и тако смањи поро
дични стрес. Континуиран пораст деце
са аутизмом, али и све већа свесност
стручњака, као и родитеља о томе, у
први план ставља значај раног откри
вања јер то одређује њихов будући
живот.
Марија Луиза Скатони, из Италијан
ске мреже за рано дијагностиковање
поремећаја из аутистичног спектра,
објашњава за Недељник да само 20
одсто проблема са спектром аутистич
них поремећаја може да се објасни
генетским мутацијама, те да су неки
фактори средине повезани са аути
змом, као што су пестициди.
- Прве године живота су веом
 а важне
за развој болести, а неки од фактора
су старосно доба родитеља, инфекција
мајке, ниска телесна тежина на рође
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њу, хемијски утицај... Али најјачи утицај
је генетски поремећај. Више од 2.000
гена је укључено у разлоге настанка
аутизма. Узрок аутизма није само
један, има их много и зато постоје раз
личити третмани. Ако откријемо узрок,
знаћемо и који третман да примењује
мо – објашњава за Недељник Скатони
јева.
Она наводи зашто је кључна рана
дијагностика.
- Нажалост, прва дијагноза се напра
ви најчешће када дете има три до чети
ри године, упркос томе што родитељи
указују да постоје неки проблеми. Прве
алармантне знаке могуће је видети већ
између 14. и 19. месеца, као што је
кашњење са говором, поремећај са
покретима (карактеристично покрета
ње руку и ногу), проблем са првим пла
чем, слабо реаг овање на стимулансе
– каже Скатонијева, а преноси Недељ
ник.
Први знаци аутизма уочавају се нај
чешће у другој години дететовог живо
та, али се могу видети и много раније,
практично још од рођења, а свакако
већ на узрасту од шест до дванаест
месеци. Родитељи су ти који први при
мећују симптоме, чак пре него педија
три.
- Теодору сам родила у 8. месе
цу трудноће и од самог старта код
ње нешто није било у реду, само
што ми нисмо то одмах препозна
ли. Првих пет, шест месеци она је
страшно много плакала и дању и
ноћу. Онда је почело да изостаје
све оно што је беба требала да
ради у датом периоду, није прати
ла очима, није пружала руке, није
се окретала на стомак. Код ње је
све то каснило. Кренули смо на
вежбе, по болницама, бањама.
Почела је да седи када је имала
годину и четири месеца и тада је
кренула у вртић. Проходала је са
скоро две године и онда су почели
да се уочавају елементи аутизма.
Сама дијагноза нам није пуно зна
чила, било нам је важно да знамо
шта да радимо са нашим дететом.
Теодора је још као беба са седам месе
ци кренула да иде на вежбе и то траје
до данас. Иде и код дефектолога, лого
педа – прича за М новине Мирјана
Малбашић, мајка Теодоре, која има
шест и по година.
Мирјана и њен супруг су запослени у
митровачком предузећу „Водовод“, а
док су они на послу, Теодора је у врти
ћу.
- Уклапа се у вртић на неки свој
начин. Јако воли децу, прилази им,
љуби их, мази. Не зна да се игра са
њима, али стално је ту око њих. Имамо
јако добре васпитачице, које су научи
ле децу да јој помажу. Она није изоло
вана, учествује у активностима колико
може спрам својих могућности – каже
Мирјана.
Живот родитеља који имају децу са
аутизмом је веом
 а тежак.
- Ми се трудимо да останемо пози
тивни, али је много тешко. Немамо
времена за себе, живимо сами, нисмо
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у заједници, некако се организујемо.
Нервоза, свађа ништа не доносе, јер
деца то осете - каже Мирјана.

„Невидљиви људи“

Званични подаци
колико особа
у Србији има
аутизам не постоје,
што битно
отежава њихов,
као и живот
њихових породица
које сносе
сав терет

Поруке кампање
Кључне поруке овогодишње кампање
су:
1. Разумевање особа са аутизмом је
први корак ка приступачном и инклузив
ном друштву.
2. Боља сарадња са удружењима роди
теља особа са аутизмом, и са особама са
аутизмом, како би заједно идентификова
ли и уклонили баријере са којима се
сусрећу особе са аутизмом и усвојили
иновативна решења и изградили присту
пачно друштво.
3. Особе са аутизмом поседују многе
скривене вештине и таленте, кључ је зна
ти како то искористити и помоћи особама
са аутизмом да искажу свој пуни потенци
јал.
4. Неопх одно је направити приступачно
образовање, посебно средњошколско
због адекватних занимања, затим здрав
ствену заштиту у одраслом добу, услуге
социјалне заштите и запошљавање.

Процењује се да у Србији живи неко
лико хиљада људи са аутизмом, коли
ко тачно нико не зна. Не постоји реги
стар и зато систем често не препознаје
ове особе, па не могу да остваре
помоћ, социјалну подршку, адекватну
здравствену заштиту, због чега их
називају „невидљивим људима“. Само
у Нишу живи око 500 особа које имају
неки од поремећаја повезаних са аути
змом, податак је који је изнет на међу
народном симпозијуму „Живети са
аутизмом из перспективе пацијента,
родитеља и професионалаца“, недав
но одржаном у том граду.
- Наша деца не говоре, не разумеју
80 одсто од онога што им се прича. Али
када их неко види први пут, никада не
би рекао да то дете има аутизам. И то
је највећи проблем. Наше дете оде у
продавницу и оно свим силама хоће да
купи целу полицу, не може да схвати да
оно то не може. 35 деце из Сремске
Митровице је пре годину дана уписано
у национални регистар особа са
аутизмом. Иако се дијагноза аути
зам „удара“ тек са шест година, у
суштини се већ у прве три године
зна да дете има поремећај из
спектра аутизма. Међутим, роди
тељи то јако тешко прихватају.
Полазим од себе, мени је требало
шест месеци да дођем себи, али
сада када ми кажу ти имаш аути
стично дете, ја му кажем, па шта
– прича за М новине Саша Лазић,
председница Општинског удруже
ња грађана за помоћ особама са
аутизмом Сремска Митровица.
Саша и њен супруг имају двоје
деце. Њихов старији син је осмак,
а пре десет година се родио Пеђа
који је аутистичан.
- Пеђа похађа Школу за основно
и средње образовање „Радивој
Поповић“. Ја сам напустила посао и
посветила се њему, а водим и удруже
ње. Супруг и ја смо довољни сами
себи. Нашли смо могућност да га два
пута годишње бабе и деде причувају на
десетак дана, да ми можемо да про
функционишемо мало. Родбина треба
што пре да се укључи и да изађе у
сусрет родитељима, да узму дете
макар преко викенда, да се олакша
поготово мајк ама, које психички не
могу да поднесу тај притисак – прича
Саша Лазић.
Она истиче да је код деце са аути
змом најбитније да се оспособе за
самосталан одлазак у тоалет, да оперу
руке сами, да могу да помогну у кућним
пословима.
- То је све тежак рад. Пеђа дуго није
хтео да опере руке сапуном и да пусти
воду након нужде, јер је њему тај звук
сметао. Једно време је отварао прозо
ре. Зато се морају надгледати 24 сата,
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јер никад не знамо шта им може пасти
на памет – каже Саша.
Родитељи деце са аутизмом истичу
да су људи генерално слабо информи
сани, да постоје предрасуде, повлаче
ња уназад као да њихова деца имају
заразну болест.

Живот самохране мајке
са аутистичним дететом
Татјана Гаруновић има сина Марка
који има 13 година и који такође као и
Пеђа похађа специјалну школу. Татја
на је удовица, супруг јој је преминуо
док је била трудна са Марком. Живот
самохране мајке са аутистичним дете
том веома је тежак.
- Када се Марко родио био је здрав,
оцењен са 10/9, све је било у реду.
Нормално је проговорио, проходао,
одвикао се од пелена са неких годину
дана, све је ишло нормалним током.
До периода око ММР вакцине. Нисам
од оних који кажу да је вакцина апсо
лутно крива, ја јесам да се деца вак
цинишу али под једним јединим усло
вом, да дете буде потпуно здраво када
прима ММР вакцину, што овде нико
није обраћао пажњу. Марко је био кон
стантно под неким назови бронхитиси
ма, имао је тешку инфекцију на тре
ћем крајнику и убеђена сам да је оки
дач то што је он примио вакцину под
упалом. Да имам друго дете ја бих га
вакцинисала, али под условом да
буде апсолутно здраво. Након што је
примио вакцину дешава се то да дете
које је причало проширене реченице
прелази на просту реченицу, са просте
реченице на реч и онда настаје тиши
на. Дете које се играло, прилазило
другој деци, играло се са животиња
ма, комуницирало са свима, постаје
дете које није хтело да приђе ни мом
оцу ни мојој мајци. Желео је да буде у
мраку, гасио је светла. Колико год да је

Први знаци
аутизма уочавају
се најчешће у другој
години дететовог
живота, али се могу
видети и много
раније, практично
још од рођења,
а свакако већ
на узрасту од шест
до дванаест месеци.
Родитељи су
ти који први
примећују
симптоме, чак
пре него педијатри

он гасио светла, ја сам их палила да
бих га повратила. И што пре прихва
тиш да твоје дете има проблем то је
боље по дете – каже Татјана Гаруно
вић.
Она живи са мајком и каже да је јако
тешко када сваку одлуку мораш сам
да донесеш, много је лакше када
имаш другу половину, па заједно дели
те одговорност. Татјана ради као мага
ционер у Казнено поправном заводу у
Сремској Митровици и истиче да је
захвална управник у Александру
Алимпићу који има слуха за њене про
блеме.

ММР вакцина
узрочник аутизма?
Због тога што још нема одговора на
многа питања, родитељи у Србији, па
и у целом свету, врло су забринути
због могуће повезаности вакцина и
аутизма, о чему се последњих година
много полемисало и на чему је најви
ше ојачао антивакциони покрет. А да
ли стварно постоји неко релевантно
научно истраживање, утемељено на
чињеницама и чврстим доказима, које
доказује да вакцина изазива аутизам?
Како пише Недељник, на недавном
скупу на Институту за рани развој Уни
верзитета Колумбија у Њујорку, уче
сници из 28 земаља, међу којима и
највећи стручњаци из области неуро
науке, раног развоја и развоја мозга,
кроз један од панела говорили су и о
утицају који друштво, односно култура
има на то како ће дете бити одгајано.
Управо због све јачег антивакционог
лобија, посебно у земљама у развоју,
истакнуто је да не постоји ниједна сту
дија која би потврдила везу чувене
ММР вакцине (вакцина против малих
богиња, заушака и рубеола) и аути
зма.
- Мислим да је ММР вакцина изазва
ла аутизам код мог детета, јер је она
до тад била једно нормално, здраво,
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Митровачко удружење има подршку локалне самоуправе

паметно дете, које је по докторима
било школски пример како се дете
здраво развија, са све печатима и пот
писима тих истих доктора. Смејала се,
радовала, када види маму се обраду
је, реагује на позив. После неких
месец дана од добијања те вакцине,
приметили смо да Љубица тоне, одла
зи у неки свој свет. Нема веселог
погледа, нема радости када види
маму, гледа кроз тебе. Међутим, одав
но сам престала да тражим разлоге и
да се питам зашто и због чега. Сада је
само битно да јој се помогне, да се
извуче што више из ње. За то треба
пуно стрпљења и живаца. И само ми
родитељи знамо како нам је – прича
Марта Радојичић, мајка десетогоди
шње Љубице.
Љубица уз помоћ персоналног аси
стента похађа трећи разред Основне
школе „Бошко Палковљевић Пинки“.
- Она ради по посебном програму,
оно што може она ће уради, ако не,
радиће по своме. Сваки рад је напре
дак, она ће од сваког од нас нешто
научити и јако је битно да се са њом

Особе са
аутизмом поседују
многе скривене
вештине и таленте,
кључ је знати како
то искористити
и помоћи им
да искажу свој
пуни потенцијал

Подршка чланова
митровачког Удружења
Савез Аутизам Србија је равноправни
члан велике породице Аутизма Европе,
који у својој мрежи има 16 локалних орга
низација Једна међу њима је и Општинско
удружење за помоћ особама са аутизмом
Сремска Митровица.
- Када смо оснивали удружење 2012.
желели смо да помогнемо родитељима да
не морају да пролазе кроз све оно што смо
супруг и ја пролазили на почетку, када
нисмо знали своја права. У оквиру Удруже
ња реализујемо разне активности, стиму
лативно корективни третман са децом из
аутистичког спектра који се сваког четвртка
поподне одржава у школи „Радивој Попо
вић“, имамо дефектолошки третман поне
дељком, групну психолошку подршку роди
тељима једанпут месечно, а по потреби и

појединачно се ради са родитељима –
каже председница Удружења Саша Лазић.
Она поручује родитељима да што пре
прихвате стање своје деце и да потраже
помоћ.
- У Сремској Митровици има доста
институција које вам могу помоћи. Од Раз
војног саветовалишта где раде и психолог
и дефектолог и педијатар, ту смо и ми,
могу да дођу код нас, да чују искуства,
добију савет о вежбама које се раде.
Ништа се не наплаћује, отворена су врата
свим родитељима, поготово онима чија су
деца у најнижом узрасту. Град Сремска
Митровица је направио велики корак када
нам је обезбедио дефектолога и ове про
сторије где можемо да славимо деци
рођендане – наводи Саша.
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ради. Једини проблем који деца из
Љубичиног разреда имају са Љуби
цом је тај што она неће да прича са
њима, али ће је како кажу они натера
ти да она са њима почне да прича.
Она њих учи енглески, пошто углав
ном прича на енглеском, а они њу срп
ски. Не сме нико да пипне Љубицу.
Заштитнички су се поставили према
њој, али су ту велику улогу одиграли и
родитељи те деце. Отишла сам на
први родитељски састанак, стала
испред тих људи и објаснила им да
моје дете има проблем и да их молим
да ми помогну. Зато сада предрасуда
међу децом нема, друже се, иду једни
код других на рођендане – каже Мар
та, која је запослена мајка.
- Моје дете зна да крене да ме тра
жи, срећом не деси се често. Кажем
срећом, јер се 99 одсто случајева када
аутистична деца побегну заврши са
смртним исходом – наводи Марта и
поручује родитељима деце са аути
змом да што пре прихвате да им дете
има проблем и почну да им помажу на
време.
- Верујем да нико од нас не може да
се помири са тим да му дете има аути
зам, али смо ми сви ту и радимо за
своју децу, помажемо себи и међусоб
но се подржавамо. Чињеница је да је
моје дете другачије и да ја њој морам
помоћи - поручује Марта Радојичић.

Шта ће бити сутра
са нашом децом
Представници митровачког Удруже
ња за помоћ особама са аутизмом
истичу да њихова деца примају помоћ,
али им није јасно због чега на сваке две
године морају децу да воде на комиси
ју.
- Бирократија нас убија. Ми на сваке
две године морамо да идемо на коми
сију, да имамо најновије извештаје, а
наша деца су добила дијагнозу између
треће и шесте године. Аутизам је 100
одсто инвалидитет и јасно вам се ста
вља до знања да помака неће бити. Не
можемо да схватимо да у нашем систе
му не могу да уреде ту проблематику кажу из Удружења.
Оно што такође веома брине родите
ље аутистичне деце је шта ће сутра
бити са њиховом децом.
- Наша идеја је да уз помоћ европ
ских фондова реализујемо пројек ат
самостално живљење, да наша деца
викендом буду смештена у куће и да
буду под надзором дефектолога, како
би покушали да живе самостално. Тако
нешто већ сада постоји у Новом Саду.
Мислимо да је крајње време да се у
Митровици направи простор где би се
наша деца оспособила за рад, у пека
ри, у вешерају, како би сами себе на
неки начин издржавали. Све је то наша
машта. И наравно, сви се надамо, 21.
век је, да ће се појавити нешто што ће
децу извући из стања у којем су – наво
де наше саговорнице.
Биљана Селаковић
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНТЕРНЕТ САЈТОВА ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ МИТРОВАЧКИХ СЕЛА

Утицај српске историје
на производњу ракије
А

Мали произвођачи
немају могућност
великог улагања
у сопствену интернет
страницу, стога им је
Агенција за рурални
развој Града Сремска
Митровца обезбедила
бесплатне веб
странице и тако
омогућила да
до нових купаца
својих производа
дођу путем интернета

генција за рурални развој Града
Сремска Митровица омогућила је
сеоским произвођачима да искораче
у свет интернета. Ове године Агенција је
подржала три произвођача из митровачких
села: Срђана Соларевића, власника дести
лерије „Казанче“ из Бешенова, Дејана Јова
новића, произвођача домаћих производа
од паприке „Кромпичице ситне љуте“ из
Мачванске Митровице и Данијела Мимића
из Мартинаца, власника Пилане „Бреза“. У
среду, 29. марта, ове интернет странице
представљене су и медијима, а у рад су
пуштене пре десетак дана. За то време,
како кажу привредници, већ су видљиви
први резултати.
- Tрошкове регистрације домена, тро
шкове израде, смештаја и одржавања стра
ница сносиће Агенција за рурални развој.
Ова три мала митровачк а произвођача
добила су веб презентације годину дана на
коришћење, а по истеку овог периода про
извођачима ће бити понуђено да преузму
обавезу плаћања услуге одржавања интер
нет странице по врло повољним ценама
или да их угасе, уколико се овакав вид про
моције и продаје покаже као неефикасан.
На овај начин можемо да им помогнемо да
свој производ приближе купцима, да дома
ће производе са наших простора учине
коректним и ближим купцима. Поносни смо
што на овај начин можемо да помогнемо
нашим сеоским предузетницима да лакше
продају своје производе, и да учинимо
домаћи производ конкурентнијим и ближим
купцу – каже Петар Самарџић, директор
Агенције за рурални развој Града Сремска
Митровица.
Данијел Мимић из Мартинаца одлучио је
да се посвети породичном послу, јер посао
у струци није могао да нађе.
- Бавимо се производњом монтажних
кућа, брвнара, викендица, гаража, штала,

Срђан Соларевић производи ракију од брескве

летњиковца, видиковца... Овај посао је већ
радио мој отац, почео је са резаном грађом
и пиланом, а сад поред нас двојице, имамо
и шест запослених. После завршеног
факултета нисам могао да нађем посао у
струци, тако да сам дошао сам на идеју да
проширим делатност. И до тога је дошло
2013. године. Добили смо прво шансу да
радимо кућу за Италијане, пошто су они
захтевали да све буде од природног мате
ријала. Тако смо кренули у ту причу. Са
директором Агенције за рурални развој
Петром Самарџићем имамо одличну
сарадњу, видео је чиме се бавимо и решио
да нам помогне израдом веб сајта. Сајт
нам доста помаже приликом самог рекла
мирања производа, јер свако ко планира
озбиљно да се бави неким послом мора да
има сајт, јер ће се на тај начин лакше дола
зити до сарадње – каже Мимић.
Брвнаре и други производи праве се
искључиво од чамовог дрвета које задово
љава захтеве здравог становања и пријат
ног боравка. Довољно је обезбедити равну
бетонску плочу (темељ) и брвнара се може
монтирати.
- Израђујемо од чамовине, сувог дрвета,
облица, без додатака других врста матери
јала. Око 1.500 кубика годишње дрвета се
преради. Дрвена кућа је бољи топлотни
изолатор, економична је и има дуг век
постојања. Ограничили смо се на цену од
140 евра по квадрату. Задовољан сам и
може се живети од овог посла. Поред тога,
радимо и израду палета за Железару Сме
дерево. Тренутно је у овај посао уложено и
времена и новца да би се све пустило низ
реку и посветило се нечем другом – каже
тридесетједногодишњи Данијел и истиче да
су планови за будућност да се постојећа
производња прошири.
руги произвођач који је добио веб сајт
јесте Дејан Јовановић из Мачванске
Митровице који се бави прерадом и
израдом финалних производа од паприке.
Најактуелнији производ тренутно му је
љутела.
- Бавим се прерадом паприке и неколико
финалних производа од којих је најактуел
нији сада љутела. Идеја око бављења
љутим папричицама је релативно млада,
годину и по дана отприлике. Увезао сам
семе петнаестак најљућих врста на свету
по Сковиловој скали и посадио. То су укра
сне папричице изузетне љутине. Пре неко
лико месеци ми је пријатељ који је правио
слатко од љутих паприка донео да пробам.
Решио сам то да дорадим. Тако смо дошли
до овог производа који сад имамо. Произ
вод садржи бели лук, першун, љуту папри
ку, аронију, прополис, жути шећер, винску
киселину, јабуково сирће. Нисам могао име
да смислим па сам дошао на идеју да про
извод назовем љутела по нутели, али ми је
онда фалила чоколада унутра. Нашао сам
фирму у Хрватској која увози сирову орган
ску чоколаду и убацио у производ, а главни
састојак је паприка рога. Љутела се при
према на класичан начин, паприка се мора
пећи као за ајвар и сећи на коцкице. Тре
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Дејан Јовановић, Петар Самарџић, Данијел Мимић, Срђан и Вања Соларевић
нутна производња нам тренутно није већа
од 200 теглица месечно, међутим наручили
смо машине и казане за кување и тада
ћемо производити и 1.500 теглица - каже
овај произвођач.
Јовановић додаје да се тренутно налази
у процесу добијања свих сертифик ата.
Интересовање је велико, како каже, али
тренутно не постоји дистрибуција произво
да. У скорије време са очекује и тај корак,
јер заинтересованих има, каже педесетого
дишњи Јовановић.
Власници дестилерије „Казанче“ млади
брачни пар из Бешенова Срђан и Вања

Брвнаре и дрвене куће из Мартинаца

Соларевић, два професора историје, поми
рила су се са чињеницом да ће посао у
струци јако тешко наћи и дошли су на идеју
да оснују сопствену фирму.
- На идеју сам дошао као љубитељ раки
је, пошто смо одувек производили ракију за
сопствене потребе и за неки лични ужитак.
По струци ни супруга ни ја нисмо ни близу
производњи ракије, обоје смо историчари,
тако да је било потребно неко време да
надокнадимо знање из свега онога што је
потребно да бисмо се упутили у овај посао.
На крају студија док сам још увек живео у
Новом Саду морам признати да сам кренуо

да тражим посао у струци, дало од Бешено
ве, тако да ово није била примарна идеја.
Када сам морао да се помирим са чињени
цом да посла у струци неће бити, сео сам
да попијем једну ракијицу и када сам мало
боље размислио, схватио сам да је то про
извод који можда може да буде интересан
тан и другим људима, не само и мени. Било
је у плану и сађење воћа, међутим, схвати
ло би да би у том тренутку то био велики
залогај за нас. Прошле године смо успели
да заокружимо ту причу када је у питању
изградња објеката и набавка опреме – каже
Срђан а његова супруга додаје да ће им веб
сајт омогућити да буду видљивији на тржи
шту с обзиром на то да произвођачи алко
холних пића немају баш толику слободу за
рекламу. Додаје да им се доста људи нам
се обратило након пуштања сајта у рад.
- Овом веб презентацијом могу рећи да је
заокружена прича, све што је остало јесте
да наставимо са квалитетном производ
њом, не би ли на тржишту оправдали нашу
понуду и производе. Оно што ми произво
димо су ракије од брескве, шљиве и ракија
са медом. Ракија од брескве се наметнула
као нешто ново нама самима и онда смо
размишљали да то понудимо тржишту.
Понуда је стандардна и требало је искочи
ти из тих оквира. За сада наилазимо на
позитивне реакције. Живимо под Фрушком
гором, доступно нам је здраво воће, мед, а
сарађујемо са неколико воћара и пчелара.
Идуће године планирамо проширење асор
тимана – напомиње Соларевић.
Сајтови ових предузетника пуштени су у
рад пре око десетак дана а њихови власни
ци су задовољни. Сваки од њих планира да
задржи свој сат и своје производе понуди
купцима широм земље.
Сања Станетић
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Делић Ђорђе и
Гео рг ијев ић Наташ а, Ник ол ајев ић
Милош и Хлебец Слађана
ДОБИЛИ СИНА: Максимовић Саша и
Валентина - Ср. Митровица, Поповић
Марко и Браниславка - Рума, Кузмић
Драгорад и Данијела - Јарак, Младено
вић Марко и Витасовић Младеновић
Јадранка - Ср. Митровица, Мијатовић
Саша и Мирјана - Нови Сланкамен,
Симановић Синиша и Сузана - Беркасо
во, Бабурски Ђорђе и Бранислава Рума, Смиљанић Стеван и Ана - Рума,
Минић Драган и Сузана - Стара Пазова,
Угљешић Душан и Дијана - Мачванска
Митровица, Зечевић Зоран и Светлана
- Никинци, Веин Милорад и Милка Путинци, Ивковић Драган и Сања – Рума
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Ковач Борислав и
Јелена - Нови Сланкамен, Драгаш Лазар
и Јасмина - Војка, Трифуновић Горан и
Биљана - Јарак, Вукајловић Ненад и
Сања - Шид, Чучковић Дејан и Наташа Рума, Жегарац Миланко и Љиљана Шашинци, Кулић Синиша и Маја - Ада
шевци, Сламај Јарослав и Рената - Ста
ра Пазова, Поповић Сава и Александра
- Инђија, Миловановић Никола и Дали
борк а - Сремска Митровица, Кања
Ненад и Вања – Чалма
УМРЛИ: Шарчевић Мирјана, рођ.
1939; Иванковић Ангелина, рођ. 1930;
Милошевић Светислав, рођ. 1932; Попо
вић Мирјана, рођ. 1936; Кесић Марија,
рођ. 1947; Радослав Јовановић, рођ.
1951; Жембери Илона, рођ. 1933; Ружец
ки Катица, рођ. 1930; Крстић Војислав,
рођ. 1939; Борковић Ана, рођ. 1929;
Миланковић Ђуро, рођ. 1940; Утвић
Мица, рођ. 1955; Бојевић Митар, рођ.
1953; Никшић Евица, рођ. 1956; Дражић
Миладинка, рођ. 1946; Мијаиловић Дра
горад, рођ. 1950; Басара Никола, рођ.
1936; Раковић Марија, рођ. 1952; Скору
пан Љиљана, рођ. 1965; Стевић Сава,
рођ. 1931; Крњајић Радивој, рођ. 1933;
Мартић Андрија, рођ. 1953; Шојић Нико
ла, рођ. 1943; Видаковић Сава, рођ.
1942; Симић Милева, рођ. 1942; Божић
Софија, рођ. 1923; Атлија Даринка, рођ.
1938.

RUMA
УМРЛИ: Марија Кецман, рођ. 1923;
Ђурђина Константиновић, рођ. 1934;
Загорк а Небригић, рођ. 1921; Драган
Новоселац, рођ.1971; Ђорђе Вукмано
вић, рођ. 1953; Марко Пил, рођ. 1941;
Спасоје Божић, рођ. 1942.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана 19.00 и 21.00 час
5.4. Невине
6 – 13.4. Викинг, од 18.30 и 21.00 час
Филмови у 2Д и 3Д пројекцијама
9. 4. Штрумпфови - Скривено село, 3Д у
16.00 часова
Штрумпфови - Скривено село, 3Д у 18.00
часова
Дух у оклопу, 3Д у 20.00 часова
10.4. Штрумпфови - Скривено село, 3Д у
16.00 часова
Штромпфови - Скривено село, 3Д у 18.00
часова
Моћни ренџери, 2Д у 20.00 часова

Ученици средњих школа на такмичењу

ШИД

Такмичење млади
предузетник

О

пштинско такмичење у оквиру
пројекта „Млади предузетник“,
одржано је у петак, 31. марта,
у сали Скупштине општине Шид. Так
мичење ученика средњих школа, са
територије шидске општине, на коме
је учествовало осам компанија, одр
жано је у организацији Високе послов
не школе за економију из Београда и
Општине Шид. Пројекат „Млади пред
узетник“ је пројекат Високе пословне
школе за економију из Београда и њи
хових партнера задужених за рад са
младима.
- То је пројекат који је покренут у
више градова у Србији и успешно се
развија. У Шиду организујемо ово
такмичење, након којег ће најбољи и
најуспешнији ученици, учествовати
на финалном такмичењу у Београду
- истакао је професор др Јован Жива
диновић, директор Високе пословне
школе за економију.
На такмичењу одржаном у Шиду,
представило се укупно осам компа
нија. Пет из Гимназије „Сава Шумано
вић“ и три из СТШ „Никола Тесла“.
- Као жири оцењујемо неколико еле
мената. То су пројекти, реал
 истичност
и бизнис план, одрживост идеје, ино
вативност, убедљивост презентације,
тимски дух и сарадња чланова.То су
све елементи који су кључни за оцену
компанија - истакла је Љубица Момчи
ловић, директорка НЛБ банке послов
нице у Шиду, председница жирија.
Општина Шид је један од партнера
Високе пословне школе. Представни
ци општинске власти истакли су ва
жност овакве врсте такмичења.

- Општина Шид се није само при
кључила овом пројекту, него је сам
председник Општине Шид Предраг
Вуковић, иницијатор овог такмичења
и у сарадњи са Високом пословном
школом за економију и предузетни
штво. Та идеја је реализована и она
се налази на свом крају. Реализација
овог пројекта је уједно и реализација
председникове визије да се што већи
број младих људи укључи у пословни
живот у нашој средини, сходно њихо
вом узрасту. Сада је то едукација и
припрема за будуће пословање, од
носно едукација везана за израду би
знис планова и сличних ствари веза
них за пословну економију. Надам се
да смо одрадили добар део посла. Ми
смо задовољни одзивом и реализаци
јом овог посла, зарад унапређења по
словног живота наше општине. Поред
капацитета и инфраструктуре и оста
лог дела у привредном амбијенту, јако
је важно да имамо људе који сутра мо
гу да се ухвате у коштац са најозбиљ
нијим пословним изазовима - рекао је
члан Општинског већа Драган Гутић.
а најбољу компанију у општи
ни, жири је прогласио компанију
из Гимназије „Сава Шумановић“
чији је ментор била професорка ин
форматике Милена Шинка. Друго ме
сто освојила је компаније такође из
Гимназије ментора професорке рачу
новодства Јелисавете Тутић, а треће
место освојила је компанија „Лешник“
из СТШ „Никола Тесла“, под вођством
професора пољопривредне групе
предмета Наташе Трзин.
М. Н.
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МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА У ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ ЖЕНА
- ЖРТАВА ПОРОДИЧНОГ И РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА

Подршка жртвама
сексуалног насиља

Митровачка болница активно ће учествовати у спровођењу
овог пројекта, кроз обуку лекара и медицинских сестара/техни
чара, као и кроз обезбеђивање адекватног простора и опреме
за његову успешну реализацију

П

рви, од три предвиђена
семинара у склопу пројек
та „Заустави – заштити
-помози“ – Ефикасан одговор
здравственог система у зашти
ти жене жртве породичног и
родно заснованог насиља, одр
жан је 28. марта у Едукативном
центру митровачке болнице.
Уводно предавање и пред
стављање циљева програма
обуке имала је Биљана Делић,
психолог и координатор овог
пројекта у Покрајинском секре
таријату за здравство. О жен
ским људским правима и родној
равноправности говорила је
Даница Тодоров, консултантки
ња за родну равноправност,
људска права и породично
насиље, о насиљу према жена
ма и поступању институција
Андријана Човић, дипл. правни
ца, Покрајински заштитник гра
ђана - омбудсман, док је о
доброј пракси у примени прото
кола за заштиту жена жртава
насиља у здравственом систе
му говорила проф. др Љиљана
Младеновић Сегеди, гинеколог.
Семинар је организован у
циљу ефик асног спровођења
активности на превенцији и
раном откривању родно - засно
ваног, сексуалног и насиља у
породици и процесу организо
вања заштите жена и девојака

које су преживеле насиље.
Покрајински секретаријат за
здравство је носилац дела
активности обуке здравствених
радника на пројекту и заједно
са Медицинским факултетом у
Новом Саду, организује преда
вања у седам центара у Војво
дини, од којих је један и у Срем
ској Митровици.
Основни задатак Центра је
пружање помоћи и подршке у
оснаживању женама и девојка
ма, жртвама сексуалног наси
ља, где оне добијају медицин
ске услуге, услуге психо - соци
јалне и саветодавне - терапиј
ске природе, као и услуге прав
ног саветовања.
Услуге Центра биће доступне
24 сата, а пружаће се женама и
девојк ама са навршених 15
година и више, које су изложене
или су у процесу изласка из
ситуације сексуалног насиља,
али и женама које су некада
преживеле сексуално насиље и
имају потребу за психолошком,
правном и другом врстом подр
шке и помоћи. Центри ће имати
значајну улогу у оснаживању
жена да пријаве насиље, јер се
у многим срединама у нашој
земљи ретко и нерадо говори о
сексуалном насиљу.
Планирано је да обуку завр
ши 1.850 пружаоца услуга из

здравственог и других система
заштите, а митровачка болни
ца, активно ће учествовати у
спровођењу овог пројекта, кроз
обуку лекара и медицинских
сестара/техничара, као и кроз
обезбеђивање адекватног про
стора и опреме за његову успе
шну реализацију.
Пројекат реализује Покрајин
ски секретаријат за здравство
АПВ, у партнерству са Центром
за подршку женама из Кикинде,
а финансира се од стране пове
реничког фонда Уједињених
нација за подршку акцијама
елиминисања насиља над
женама.
рганизација и реализаци
ја акредитованих едука
ција, подржана је сред
ствима Повереничког фонда
Уједињених нација за подршку
акцијама елиминисања насиља
над женама.
Статистички подаци из 2015.
године говоре да је у Војводини
поднето преко 8.000 захтева за
пружање полицијске интервен
ције, у 77 одсто случајева пред
узете су мере упозорења, под
нето је близу 1.200 прекршајних
пријава и нешто преко 1.500
кривичних пријава. Од тог броја
91 одсто је осуђујућих пресуда,
од чега само 35 одсто казне
затвора.
Биљана Сремчић

О
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Трибина
о студирању
у ЕУ

Како је могуће да нам је
све то на располагању и то
бесплатно?, било је питање
једне изненађене и радозна
ле средњошколке током вео
ма посећене трибине посве
ћене могућностима за студи
рање и волонтирање у
земљама Европске уније,
која је одржана 28. марта у
библиотеци „Глигорије Воза
ровић“ у Сремској Митрови
ци, а у оквиру пројекта
„ЕУТЕКА - ЕУ у вашој библи
отеци“.
На трибини под називом
„Студирам, путујем, упозна
јем Европску унију“ било је
речи о подршци коју ЕУ пру
жа Србији у домену младих и
образовања.
Библиотек а
„Глигор ије
Возар ов ић“ из Сремс ке
Митровице је једна од 48
чланица „ЕУТЕКА“ мреже
библиотека из целе Србије,
које вредно раде на томе да
грађани Србије буду што
боље информисани о Европ
ској унији и процесу придру
живања Србије ЕУ. Ова три
бина је била део тих активно
сти и показала је да код мла
дих људи у Србији постоји
интересовање за Европску
унију и могућности које она
пружа.
А. Ђукић

Промоција
романа

У четвртак, 30.марта у
митрвачкој библиотеци одр
жана је промоција романа
,,Опет сам те сањао“ Љиља
не Шарац. О роману је поред
ауторке говорила и Мирјана
Марковић, председница Књи
жевне заједнице Сремска
Митровица.
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ЗГРА ДА БРОЈ 97 У МИТРОВАЧКОМ НАСЕЉУ МАТИЈЕ ХУЂИ

За заједнички живот
најважнија је слога
Тај човек је
мене оптуживао
за разне ствари,
али све те
оптужбе су
неосноване.
То ви можете и
проверити.
Није онако како
тврди Драгољуб
Вучић, прича
председник
Скупштине
станара Петар
Марјановић

Н

ови закон о становању увео је
обавезу да свака зграда формира скупштину станара и одабере управника. Уколико то не учини,
обавеза локалне самоуправе је да
именује професионалног управника,
који ће о трошку станара бринути о
згради. Закон треба да регулише и
питање одржавања зграда.
Град Сремска Митровица је решио
да помогне како би се побољшао
квалитет живота у стамбеним зградама. Из буџета Града ове године је
опредељено пет милиона динара за
суфинансирање потребних радова.
Конкурс за добијање средстава расписан је почетком марта, преко Градског становања, а захваљујући њему
64 зграде су решиле неке од својих
највећих проблема, као што су улазна врата, расвета, интерфони,
фасаде...
Једна од таквих зграда је и зграда
број 97 у Насељу Матија Хуђи коју
су 28. марта обишли Милош Ковач,
директор Градског становања и Светлана Миловановић, заменица градоначелника Сремске Митровице.

ПОДРШКА ВЕЋИНЕ СТАНАРА: Петар Марјановић, председник
Скупштине станара и Станка Есаповић, станарка зграде број 97

Помоћ онима који имају уговор
са Градским становањем
Ове године конкурсом нису биле обухваћене стамбене зграде које немају потписан уговор са Градским стамбеним.
Буџетом Града предвиђено је да се субвенционишу стамбене заједнице које су
регистроване у АПР-у и имају потписан
уговор са Градским становањем. Већина
зграда, на жалост, нема уговоре, а ни
отворене рачуне у пословним банкама на
име кућних савета па самим тим не могу
ни доказати да имају другу половину средстава (јер Град учествује са 50 одсто средстава).
Желели смо да на овај начин „награди-

мо“ стамбене јединице које су одговорне и
које успешно функционишу дуги низ година. Надамо се да ће то подстаћи и друге
стамбене јединице, које за сада нису у
систему одржавања са Градским стамбеним, да се региструју у АПР –у и испуне
своје законске обавезе а самим тим већ
следеће године стекну право да учествују
на конкурс. Напомињем да је ово први пут
да Град даје субвенције за ову намену, али
планирамо да наставимо са овом активношћу и наредних година – рекла је за М
новине заменица градоначелника Светлана Миловановић.
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ВЕЋИНА ЈЕ УГЛАВНОМ У ПРАВУ:
За разлику од времена када је
нашим новинама слао дописе
против председника Скупштине
станара, Драгољуб Вучић данас
не жели о томе да говори

У овој згради има 56 станова, од тога двојица
са мном не разговарају Вучић и Ходоба. Они не
могу да схвате да ја са новцима немам ништа,
каже Петар Марјановић

Град суфинансирао радове

Милош Ковач, директор
Градског становања
Директор Градског становања Милош
Ковач о инвестицијама у стамбеним зградама каже:
- Почетком марта месеца је расписан
конкурс где је Градско становање у сарадњи са Градом Сремска Митровица определило пет милиона динара за радове на
побољшању квалитета живота у стамбеним
зградама на територији Града Сремска
Митровица. Сва средства су потрошена, а
64 зграде су учествовале у овом конкурсу.
То је између 1.800 и 1.900 станова. На
територији Града има 180 зграда које имају
потписан уговор са нама, од 250 зграда.

Светлана Миловановић,
заменица градоначелника
Оно што је било потребно приликом конкурисања јесте да стамбена зграда има скупштину станара и потписан уговор са Градским становањем. Имамо договор са Градом да се у наредним годинама настави са
оваком праксом – рекао је Милош Ковач.
Они који немају потписан уговор са Градским становањем, немају право на субвенције.
Светлана Миловановић, заменица градоначелника истакла је да је зграда на броју 97 пример добре праксе, јер су сами
станари већ почели са неким радовима и
пре конкурса.

Град је за радове у овој згради обезбедио 224.000 динара.
Председник Скупштине станара
Петар Марјановић додао је да је да
су се сви станари у претходном периоду сусретали са различитим проблемима, почевши од самих улазних
врата. Сада су врата промењена,
постављена је лед расвета, други
интерфон. И сада, како каже, у згради више немају проблема.
Станари зграде 97 у Насељу
Матија Хуђи задовољни су урађеним, као и председником Скупштине
станара Петром Марјановићем, којег
су изгласали својим потписима пре
шест година. Међутим, увек постоје
изузеци, па је тако и у овом случају.
Средином прошле године, редакцији
М новина у више наврата обратио се
станар ове зграде Драгољуб Вучић,
који се жалио на рад председника
Скупштине станара Петра Марјановића. Он је прозивао Марјановића да
не ради добро свој посао. Пошто о
томе нисмо писали, јер је тада Вучић
говорио у своје име, решили смо
сада да поразговарамо са њим и са
станарима. Међутим он више не
жели да прича о томе, а из ког разлога не знамо.
- Тај човек је мене оптуживао за
разне ствари, али све те оптужбе су
неосноване. То ви можете и проверити. Није онако како тврди Драгољуб
Вучић. Ја са парама станара немам
ништа, на сваки полиграф смем ићи.
Ови напади трају већ три, четири
године од једног истог човека, а остале комшије ми ништа не замерају. У
овој згради има 56 станова, од тога
двојица са мном не разговарају
Вучић и Ходоба. Они не могу да
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

схвате да ја са новцима немам ништа
– прича председник Скупштине ста
нара Петар Марјановић.
Како бисмо проверили шта је
заправо истина, питали смо станаре
да ли су задовољни радом Петра
Марјановића и да ли му нешто заме
рају. На првом спрату срећемо Бог
дана Малбашића.
- Марјановић је човек је на свом
месту, добар човек. До сада нам
ниједан председник овакав није био.
Може да прича ко шта хоће. Пусти то
што се измишља за њега, задово
љан сам, нема речи за њега – каже
Малбашић.
Његово мишљење дели и Станка
Есаповић.
- Чика Пера је диван, што се нас
тиче. Ја сам одушевљена са свим
што је он урадио. Улазна врата су ми
највише сметала у овој згради, јер су
ми шољице и чаше испадале из
кухињских делова кад су се доле
затварала врата. Никад нисмо има
ли проблем са њим. Фантастичан је.
Имамо доле још један стан и стално
се изливала канализације и пре две
године је чика Пера све решио истиче Станка Есаповић.
На другом спрату разговарамо са
Јадранком Дабовић. Она каже да им
је Марјановић доступан када год је
потребно и да се за све проблеме у
згради, њему прво јављају.
- Ми тог човека цимамо за све што
нам треба, струја, вода, ја то никад
не бих радила. Хвала му што хоће да
ради то што ради. Он је поднео
оставку али ми нисмо хтели да је
усвојимо. Дубоко му се клањам, без
ласкања. Кад је неко поштен, то је
сва прича. Чула сам да га оптужују
да не ради свој посао како треба,
што је апсолутно неосновано, ја сам
згрожена. Чак смо и добијали ано
нимно писмо у поштанско сандуче.
Човек је прави комшија и ради свој
посао онако како треба. Нас је овде
много, за сваки проблем му се може
мо обратити. Ја само знам да смо ми
раније за кречење додатно плаћали
500 до 600 динара по стану, а од кад
је Пера ту, ми платимо само основно,
оно што је редовно, без додатних
пара, а видимо да се нешто дешава,
да се ради. Све ми знамо, врло смо
упућени у све радове и ништа није
тајна. Чак некад мислим да некад и
мало претерује председник, јер стал
но гледа да се нешто ради у згради
– испричала нам је Јадранка Дабо
вић.
Са њима се слаже и Мирослава
Рађић Радојевић. Она нам је рекла
да је Марјановић као председник
Скупштине станара скроз у реду, и
да све што му каже и што може да
уради, он то и уради.
С. Станетић

Изградња кружне
раскрснице

Будући изглед кружне раскрснице код Електровојводине

П

рема речима градоначелник а
Сремске Митровице Владимира
Санадера у наредном периоду сe
очекује почетак изградње кружне раскр
снице код Електровојводине.
- Ми смо већ извођачу омогућили да
уђе у посао, али с обзиром на то да се
још увек ради испод подвожњака потреб
но је да се сви радови синхронизују.
Лепо време ових дана свакако одговара
путарима, тако да верујем да ће радови
на изградњу кружне раскрснице код

Електровојводине почети убрзо - рекао
је Санадер.
Вредност изградње ове кружне раскр
снице, сервисних саобраћајница у
њеном склопу и 150 метара пута из сва
ког крака износи око 60 милиона динара.
Након почетка радова на изградњи
поменуте кружне раскрснице, почеће
изградња још једне раскрснице код
„Хороскопа“. Вредност ових радова
износиће 25 милиона динара.
С. С.

РАДЕНКОВИЋ

Бушење бунара
Ј
КП „Водовод“ Сремска Митровица
наставља са решавањем проблема
водоснабдевања у циљу обезбеђива
ња воде за све становнике на територији
Града. У току су радови на изградњи
артерског бунара у Раденковићу. Инве
стиција је вредна око четири милиона
динара и услов је почетк а изградње
дистрибутивне мреже.
- Ово је последњи пројекат што се тиче
водоснабдевања наших села. Раденковић
је остао, осим Старе Бингуле, на крају,
тако да ће они имати сопствени артески
бунар, одакле ће се даље радити дистри
бутивна мрежа нашег ЈКП „Водовод“. Зато
прво завршавамо бунар из којег ће се
мештани Раденковића снабдевати водом.
Када се заврши бунар и уради станица у
којој ће бити постројење за даљу дистри
буцију воде, крећемо са дистрибутивном
мрежом. Надам се да до 2018. године
више нећемо имати села без водоводне
мреже. Остаје још Стара Бингула, али се
надам да ћемо и тај проблем решити.
Вредност радова је око четири милиона
динара, али ћемо још видети до које
дубине ће се радови морати изводити рекао је градоначелник Сремске Митро
вице Владимир Санадер, прилик ом
недавног обиласка радова.
С. С.

Бушење бунара
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ПОЉОПРИВРЕДА

Размена
искустава са
Словенцима

Обилазак радова

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Радови у Малој Босни

У

Насељу Мала Босна у Сремској Митрови
ци почели су радови на изградњи прилаза
Храму Светих Сирмијских мученика, ауто
буске окретнице и паркинга. Радове је прошлог
петка, 31. марта обишао градоначелник Влади
мир Санадер који је изјавио да се ови радови
изводе у склопу обнове цркве, у коју ће бити
уложено 20 милиона динара у наредне две го
дине.
- За сада ћемо урадити сам прилаз цркви,
паркинг испред храма, али и окретницу, с обзи
ром на то да се овде окреће градски аутобус.

Вредност ових радова је шест милиона динара,
а очекује се ће бити завршени за око месец и по
дана – рекао је Санадер.
Претходне године у Улици Радиначки пут
урађена је канализациона мрежа, а тендери за
изградњу канализације је у Новосадској улици
су у току и очекује се и она заврши ове године.
Улице Бањалучка и Иве Андрића чекају такође
са спремном документацијом тако да ће у току
следеће године комплетно насеље бити покри
вено канализационом мрежом, рекао је Сана
дер.
В. Ц.

Председник
Скупштине
Града Сремска Митровица
Томислав Јанковић и ди
ректор Агенције за рурални
развој Петар Самарџић уго
стили су прошлог петка, 31.
марта 40 пољопривредника
из Словеније, из Коменде.
Пре седам година оства
рен је први контакт са по
љопривредницима из Сло
веније и сваке године се све
већи број Словенаца одази
ва посетама, па самим тим и
сарадња се подиже на виши
ниво уз обострану корист и
задовољство, рекао је Јан
ковић.
Гости су након састанка
у Градској кући обишли не
колико пољопривредних га
здинстава, као и фабрику
„Митрос“.
В. Ц.

ШКОЛА У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

Наставак радова

П

окрајински секретар за образовање Михаљ Њилаш и
његов заменик Милан Ковачевић, заједно са градона
челником Сремске Митровице Владимиром Санаде
ром прошлог петка, 31. марта обишли су радове на изград
њи новог објекта Основне школе „Добросав Радосављевић
Народ“ у Мачванској Митровици.
Према речима Ковачевића Покрајински секретаријат за
образовање, заједно са локалном самоуправом Града
Сремска Митровица и мештанима Мачванске Митровице
препознао је значај изградње новог објекта школе, с обзи
ром на лоше услове у старој школи која је небезбедна за
одвијање наставе и управо због тога је Секретаријат издво
јио девет милиона за наставак радова.
- Као што смо раније говорили у овој години школа треба
и да се заврши и ја се надам да ћемо до краја 2017. имати
употребну дозволу за први део школе који подразумева ком
плетно опремљене учионице - рекао је градоначелник
Санадер.
Према његовим речима радови теку планираном динами
ком и без проблема, а још увек се чека конкурс „Градимо
заједно“ Министарства привреде захваљујући којем би се
радови на целокупном пројекту изградње школе привели
крају.
До сада је у изградњу новог објекта Основне школе
„Добросав Радосављевић Народ“ у Мачванској Митровици
уложено 67 милион
 а динара.
Данка Туфегџић

Посета школи у Мачванској Митровици

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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VREMEPLOV
5. април
1887. Краљ Милан Обреновић
је наименовао првих 16 члано
ва Србске краљевске академи
је, потом Српске краљевске
академије, претходнице Српске
академије наука и уметности.
Од 1888. академици су сами
бирали сталне и дописне чла
нове.
1896. Отворене су прве савре
мене Олимпијске игре у Атини
на којима је учествовало 484
такмичара.
1999. У ваздушним ударима
НАТО-а на СР Југославију пого
ђен је центар Алексинца. Поги
нуло је 17 цивила.
6. април
648. п. н. е. Прва белешка о
помрачењу Сунца коју су начи
нили стари Грци.
1909. Роберт Пири и Метју Хен
сон први стигли до Северног
пола.
1941. Нацистичка Немачка је у
Другом светском рату без обја
ве рата напала Југославију. У
бомбардовању које је наста
вљено и у наредна два дана
погинуло је око 2.500 људи.
Уништено је више стотина згра
да, међу којима је било и здање
Народне библиотеке Србије.
7. април
1929. Радио Београд је први пут
преносио спортску утакмицу у
Југославији. Репортер Раде
Стоиловић преносио је друго
полувреме сусрета београдских
фудбалских екипа БСК - Југо
славија.
8. април
1513. Шпански истраживач Хуан
Понсе де Леон, трагајући за
митским „извором младости“,
открио је Флориду и прогласио
је поседом Шпаније.
1810. Рођен је немачки компо
зитор Роберт Шуман.
1973. Умро је Пабло Пикасо.
9. април
1667. У Паризу је одржана прва
јавна уметничка изложба.
1770. Капетан Џејмс Кук откри
ва Ботанy Баy (Аустралија).
10. април
1849. Валтер Хунт из Њујорка је
патентирао свој проналазак зихернадлу (прибадачу).
1916. Одржан је први професи
онални турнир у голфу.
11. април
1945. Ослобођени су сви зато
ченици немачког концентрацио
ног логора Бухенвалд. За седам
и по година, колико је логор
постојао, у њему је убијено
више од 56.000 људи из 18
европских земаља, укључујући
4.000 Југословена, претежно
Срба. Данас је дан сећања на
жртве нацистичких концентра
ционих логора.
1999. У Београду је убијен нови
нар Славко Ћурувија, власник
листова „Дневни телеграф“ и
„Европљанин“. Убиство није
разјашњено.
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HOROSKOP
ОВАН: Изненадне
промене на послу
ремете ваш свако
дневни ритам, али у
свом типичном маниру делујете
врло енергично и не одустајете
од зацртаних циљева. Задовољ
ство и хармонија која вас прати
у породичном животу или у
односу са вољеном особом,
позитивно се рефлектује на
ваше понашање и изглед.

ВАГА: Покушавате
да промените уста
љена правила на
пословној сцени, али
примећујете извесно негодова
ње. Околина није заинтересова
на да подржи ваше савремене
идеје о пословању. Довољно
сте сналажљиви да остварите
различите емотивне контакте,
али не волите да се налазите на
мети нечијег испитивања.

БИК: Прати вас неиз
весност у процени
нових догађаја на
пословној сцени. Не
кријете да су ваша очекивања
велика, међутим примећујете да
сарадници цесто мењају своје
мишљење. Ослоните се на
практичан дух и на способност
аналитичког расуђивања. Иако
ваш љубавни однос није прете
рано идиличан , то вам неће
сметати да се представите у
позитивном светлу.

ШКОРПИЈА: Осећа
те креативну инспи
рацију и потребу да
прош ир ит е
своје
видике. Важно је да прилагоди
те свој професионални стил и
вредносне критеријуме према
заједничким интересима. Емо
тивни занос у вама буди нове
идеје и подстиче велику радост.
Љубавна хармонија позитивно
утиче на ваше комплетно само
поуздање и на велики занос.

БЛИЗ АНЦ И:
У
д о с т о ј а н с
 твен
 ом
стилу и без суви
шних питања при
хватате нечије критичко мишље
ње које вам се не допада. Усме
рите своју креативну енергију у
корисном правцу и стрпљиво
сачекајте на одговарајуће усло
ве. Своја осећања не можете да
подведете под нека разумна
мерила, али то вам неће смета
ти да остварите своје љубавне
намере.
РАК: У неким изне
надним догађајима
морате
деловат и
трезвено. Понек ад
постоје проблеми који захтевају
фазу креативне инкубације, пре
него што се искристалише доба
одлука. У односу са партнером
честе промене расположења
стварају додатну нервозу. Дога
ђаји из вашег љубавног живота
не треба да заокупљају пажњу
јавности. Будите дискретни.
ЛАВ: Умете да про
цен ит е
повољн у
ситуацију и верујете
у своје знање. Важно
је употребите практично иску
ство и да правилно заштитите
своје интересе. У односу са
вољеном особом, боље је да
неке ствари мудро прећутите
него да заговарате дијалог који
води ка ривалству или распири
вању ниских страсти.
ДЕВИЦА: Захваљу
јући доброј вештини
преговарања успева
те да се уклопите и
пословне договоре. Проширите
своја професионална интересо
вања у различитим правцима
изражавања. Негативна тензија
која постоји између вас и воље
не особе треба да вас покрене
на нови импулс и љубавно збли
жавање. Учините све да усрећи
те вољену особу.

СТРЕЛ АЦ:
Стал о
вам је да будете
запажени у послов
ним круговима, али
све има своју цену или разумну
границу, до које вам је дозвоље
но да импровизујете са ориги
налним идејама. У љубавном
животу углавном се управљате
према својим емотивним импул
сима и потребама. Партнер са
приметним негодовањем слуша
ваше идеје. Пронађите складну
формулу.
ЈАРАЦ: Налазите се
у сјајној форми и
имате врло амбицио
зне планове. Уз одре
ђену дозу мудрости и са добро
осмишљеним потезима лако
можете да остварите своје
пословне намере. Стало вам је
да одржите романтичну слику у
односу са блиском особом.
Ваша емотивна инспирација
понекад превазилази и нечија
скривена маштања.

Crkveni
kalendar
Среда, 5. април
(23. март)
Преподобномученик Никон и
други
Четвртак, 6. април
(24. март)
Преподобни Захарије (Прет
празништво Благовести)
Петак, 7. април
(25. март)
Благовести
Субота, 8. април
(26. март)
Сабор Светог Архангела Гаври
ла; Лазарева субота (Врбица)
Недеља, 9. април
(27. март)
Улазак Господа Исуса Христа и
Јерусалим – Цвети
Понедељак, 10. април
(28. март)
Преподобни Иларион Исповед
ник
Уторак, 11. април
(29. март)
Преподобни Марко Аретуски

Брза пита са
сиром и шунком
Састојци: 4 јајета, чаша јогур
та, 1/2 чаше уља, 2 чаше бра
шна, кесица прашка за пеци
во,кашичица соли, 250 г ситног
сира, сецкана шунка (количина
по жељи), сецкана црвена кисе
ла паприка (количина по жељи),
сецкани кисели краставци (коли
чина по жељи) кашичица орига
на.

ВОДОЛИЈА: На врло
успешан и ефикасан
начин можете да
завршите низ послов
них договора на различитим
странама. На ваше самопоузда
ње додатно утичу позитивни
коментари и сјајан утисак о коме
се говори. Партнер понекад уме
да поремети ваш емотиван
ритам, на срећу умете да се ори
јентишете према креативним
садржајима и новим изворима
радости.

Припрема: Одвојено умутите
беланца и жуманца, па их сједи
ните. Додајте јогурт и уље, про
мешајте варјачом, затим додајте
сир, брашно, прашак за пециво,
со, оригано, шунку, паприку и
краставчиће. Пеците у подмаза
ном плеху на 200 степени, да
порумени.

РИБЕ: Врло сте
енергични у ситуаци
јама када браните
своје пословне циље
ве и интересе, али немате
довољно концентрације да се
посветите детаљној анализи
догађаја. Важно је да рационал
но користите своју енергију и
време. Комплименти које доби
јате од некога са стране, наводе
вас на погрешна очекивања.

• Молимо паметне и
поштене да чувају здра
вље и не губе наду. За
сваки случај, ако нам
нико други не помогне.
• Бити марксист има
смисла само ако нисте
паметни.
• Волећу те до смрти –
твоје.
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РУМА

Дресови за фудбалере

З

а 20 представника фудбалских клу
бова са територије румске општине
31.марта у Културном центру уручени
су нови дресови које је донирала компанија
„Ин конект“ која је заступник непалске ком
паније „Синовејшн група“ у Србији, чија фа
брика нудли на „Румској петљи“ почиње са
радом у априлу. Управо зато је на дресови
ма, поред имена клубова, реклама за „Ваи
Ваи“ нудле.
У име локалне самоуправе председник
Општине Рума Слађан Манчић се захвалио
на овој донацији.
- Ово је заиста леп поклон који ће доста
значити свим фудбалским клубовима. У
преговорима са свим инвеститорима увек
смо били максимално коректни, коопера
тивни и заиста нам је драго што се непал
ска компанија одлучила да обрадује свих
20 фудбалских клубова са територије наше
општине. У циљу бољег повезивања фа
брике са локалном заједницом, постоји и
идеја, када непалска компанија развије тр
жиште, да тада донира и један вртић. Уве
рен сам да је ово само почетак сарадње,
али и да ће се све новоотворене компаније
укључити у јавни, друштвени и спортски жи
вот наше општине - истакао је председник
Манчић.
Спортистима поклони пуно значе.
- Ова гарнитура дресова заиста значи до
ста за наш клуб, јер финансијска ситуац
 ија
у свим клубовима није сјајна, па је тако и
код нас. Но, ми се боримо некако, а ова по
моћ ће нам заиста добро доћи. Захваљујем
се и донаторима и румској општини на но
вим дресовима - каже Мирослав Плавшић,

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Реквизити
за школе
Прошлог петка, 31. марта у
Градској кући у Сремској Ми
тровици Савез за школски спорт
Србије доделио је Спортском
савезу Града Сремска Митро
вица спортске реквизите. Ре
квизите су прослеђене у четири
основне школе: „Јован Попо
вић“ Сремска Митровица, „Јо
ван Јовановић Змај“ Мартинци,
„Бошко Палковљевић Пинки“ и
„Слободан Бајић Паја“.
Вредност пакета који је доби
ла свака школа је 75.000 дина
ра.
Начелник Градске управе за
културу, спорт и омладину Или
ја Недић захвалио се Савезу за
школски спорт Србије и Мини
старству омладине и спорта без
чије подршке овај пројекат не би
био реализован као и школама
које су прихватиле да буду уче
сници у овом пројекту.
Реализација пројекта „Спорт
у школе“ почела је 2012. године
након завршетка Школске олим
пијаде која је одржана у Срем
ској Митровици, а сада Савез за
школски спорт финансирао пре
ко 100 школа у Србији.  В. Ц.

Зоран Дражета, Синиша Безбрадица и Слађан Манчић
спортски директор ФК „Јединство“ из Руме.
Сувласник фирме „Ин конект“ Зоран
Дражета истакао је да је ово почетак једне
успешне сарадње.
- Ако је економија тело, онда су спорт и
култура душа једног народа. Општина Рума
и председник Манчић имају спортски дух,
јер смо се ми у преговорима лавовски бори
ли да се ова инвестиција реализује управо
у Руми. Ја сам тада, још на почетку, рекао
да непалски инвеститор овде неће бити са
мо један финансијски моћан конгломерат,

већ партнер локалне заједнице и зато је
ово само почетак једне успешне сарадње,
не само у спорту, већ и у другим области
ма - рекао је представницима ФК сувласник
фирме „Ин конект“ Зоран Дражета.
После поделе дресова, осам фудбалских
клубова је добило по неколико мрежи - за
голове и заштитне мреже иза голова, а и
преостали клубови ће их добити наредних
дана. Ове мреже је преко Општинског фуд
балског савеза Рума донирала локална са
моуправа.
С. Џ.

ПОМОЋ ФУДБАЛСКИМ КЛУБОВИМА ИЗ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Стигла нова опрема

ФСС донирао опрему за клубове у општини Инђија

Ф

удбалски савез Србије обрадовао је
новом опремом три, финансијски најсла
бија фудбалска колектива са територије
општине Инђија.
Председник Општинског фудбалског саве
за Славко Тувеџић, истакао је да је Фудбалски
савез Србије свестан стања у клубовима и да
им помажу кроз константне акције.
Комплет дресова и по две лопте, добили су
фудбалски клубови „Фрушкогорац“ из Крчедина,

„Слога“ из Марадика и „ЧСК“ из Чортановаца
- Ови спортски колективи у протеклом пери
оду, из непознатих разлога, били су у „запећку“
и претходно руководство није им посвећивало
потребну пажњу – каже Љубомир Ковачевић,
секретар Савеза спортова општине Инђија и
уједно најављује да ће у следећој акцији и други
клубови добити опрему и нове фудбалске лоп
те.
М. Ђ.
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ПРЕДСЕДНИК УЕФА ОБИШАО КУЋУ ФУДБАЛА

Држава да се укључи у
борбу против хулигана

Александар Чеферин у Старој Пазови

А

лександар Чеферин, председник УЕФА,
боравио је у петак 31. марта у Старој Па
зови на позив Славише Кокезе, председ
ника Фудбалског савеза Србије. Након обиласка
спортског центра и састанка са челницима Саве
за Чеферин и Кокеза су одговарали на питања
бројних новинара.
Председник УЕФА је истакао да је циљ њего
ве посете Србији унапређење сарадње са Фуд
балским савезом Србије и пружање помоћи у из
градњи инфраструктуре како би се побољшали
услови за рад. У том правцу очекује се и помоћ
Владе Србије, а премијер Александар Вучић је
на састанку обећао милион евра за изградњу те

рена са вештачком травом, као и помоћ Владе у
изградњи Националног стадиона.
Чеферин је још једном подсетио да је у пред
изборној кампањи имао велику подршку Фудбал
ског савеза Србије и да овде има доста пријате
ља и да верује да ће наша репрезентација играти
на светском првенству, а истакао је да у овом
тренутку у УЕФА се не размишља о Регионалној
лиги, као и да се у борбу против хулигана на утак
мицама мора укључити држава, јер савези сами
са тим се не могу изборити. У пратњи Александра
Чеферина је био и Зоран Лаковић директор Асо
цијације националних савеза у УЕФА.
Д. Б.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА СПОРТ У НОВОЈ ПАЗОВИ

Улагање у спорт
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АК „СРЕМ“

Успешна
Тамара
Јовановић

У Сенти је одржано Зимско
првенство Србије у бацачким
дисциплинама, за сениоре и
млађе јуниоре. Из АК „Срем“
наступиле су четири млађе јуни
орке и оствариле запажене
резултате. Велики подвиг је
направила Тамара Јовановић,
која је постигла норму за одла
зак на престижно атлетско так
мичење Олимпијски фестивал
младих Европе (EYOF).
Тамара Јовановић, освојила
друго место, али је остварила
велики подвиг. Поред тога што је
то њен лични резултат, она је у
бацању кугле постигла резултат
бољи од норме за наступ на
Олимпијском Фестивалу младих
Европе. Бацила је куглу 13,52
метра.
Сара Станимировић је освоји
ла прво место у бацању копља,
са резултатом 40,98 метара, уз
њу је била Мирјана Дасовић,
која је у истој дисциплини осво
јила друго место са резултатом
40,90 метара.
На такмичењу је наступила и
пионирк а Јована Радојевић у
бацању кугле и освојила 4.
место, са за њу, веома добрим
резултатом од 11,97 метара.
Овако добри резултати ових
атлетичарки су најава за успе
шну летну сезону и доказ да се
преко зиме добро радило.
Ово такмичење се одржава са
циљем да се скрати припремни
период такмичарима у овим
дисциплинама и разбије моно
тонија непрекидног тренирања
без такмичења.
Д. Маричић

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
ВОЈВОДИНЕ

Лопте
на поклон

Владимир Батез поклонио лопте

В

ладимир Батез, покрајински секретар за
спорт и омладину у Влади Војводине бора
вио је у четвртак, 30. марта у Новој Пазови
и млађим селекцијама женског рукометног клуба
„Младост“ поклонио десет лопти за тренинг. Ова
посета је дошла на позив председника Општине
Ђорђа Радиновића, а у циљу помоћи клубовима за
боље услове за тренинг и стварања бољих услова
за рад.
Посета Батеза је била и прилика да представни

ци локалне самоуправе обаве и разговор о помоћи
коју би пружио Покрајински секретаријат за спорт и
омладину у побољшању спортске инфраструктуре.
Како је рекао Милан Беара, заменик председни
ка Општине Стара Пазова план је да се ове године
изврши доградња спортске хале у Новој Пазови и у
том циљу се раде пројекти како би се конкурисало
за новчана средстава према Покрајинском секре
таријату за спорт, али и Министарству за спорт и
омладину Србије.
Д. Б.

Фудбалски савез Војводине
(ФСВ) прошлог петка, 31. марта
доделио је лопте фудбалским
клубовима из Срема. Испред
Фудбалског савеза Града Срем
ска Митровица донацију ФСВ
примио је председник Драган
Ковић, који се захвалио на по
клонима.
В. Ц.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резултати утакмиц а 28.
кола: Крушевац: Напредак –
Нови Пазар 3:0; Сурдулица:
Радник – Бачка 1:0; Ниш: Рад
нички – Партизан 0:2; Београд:
Вождовац – Војводина 4:1;
Лучани: Младост – Јавор
Матис 1:0; Горњи Милановац:
Металац – Чукарички 0:3; Бео
град: Црвена Звезда – Спартак
2:1; Чачак: Борац – Рад 0:1.

Резултати утакмиц а 20.
кола: Инђија: Инђија – ОФК
Беог рад 3:1; Беог рад: Синђе
лић – Будућност 1:0; Челарево:
ЧСК Пивара – Јагодина 1:1;
Борча: БСК – Динамо 0:0; Оџа
ци: ОФК Оџаци – Бежанија 3:1;
Лазар евац:
Кол убар а
–
Мачва1:2; Пирот: Раднички –
Слобода 0:0; Нови Сад: Проле
тер – Земун 1:3.

Резултати утакмиц а 19.
кола: Нови Сад: Црвена Зве
зда - Раднички (З) 1:0; Нова
Пазова: Раднички (НП) – ТСЦ
1:2; Сакуле: Борац - Раднички
(СМ) 2:2; Стари Бановци:
Дунав – Железничар 3:1;
Вршац: Вршац - Бачка 1901
1:2; Беочин: Цемент - Братство
1946 1:2; Темерин: Слога - Рад
нички (Ш) 1:3; Омладинац је
био слободан.

Резултати утакмиц а 19.
кола: Бачки Јарак: Младост –
Кабел 2:1; Белегиш: Подунавац
– СОФЕКС 3:1; Нови Сад:
Индекс – Славија 2:0; Војка:
Сремац – Борац 1:4; Чуруг: Хај
дук (Ч) - Хајдук (Б) 3:0; Жабаљ:
ЖСК – Јединство 0:7; Ердевик:
Слога – Купиново 1:0; Лаћарак:
ЛСК – Ветерник 3:1.

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

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

01.Братство
02.Омладинац
03.Дунав
04.ТСЦ
05.Бачка 1901
06.Борац
07.Вршац
08.Рад. (СМ)
09.Железничар
10.Цемент
11.Рад. (НП)
12.Слога
13.Рад. (Ш)
14.Ц.Звезда
15.Рад. (З)

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23
21
18
13
13
12
12
10
10
10
8
6
6
7
5
4

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

1
3
7
8
10
9
12
9
11
12
12
14
16
18
18
18

69:25
54:15
50:25
32:23
30:27
36:34
33:35
31:36
37:43
36:40
24:32
19:32
23:40
16:35
21:49
22:42

73
67
57
46
44
43
40
39
37
36
32
26
24
24
20
18

20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20

14
9
8
7
8
8
7
7
6
7
7
5
6
5
2
2

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

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

30:12
25:17
22:12
21:18
18:16
18:14
21:25
19:25
18:17
25:25
18:22
15:14
18:23
14:17
14:20
13:32

45
34
33
29
29
28
27
27
26
25
25
24
24
22
16
12

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
11
10
10
10
9
10
8
8
7
6
7
6
6
6
3

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

3
4
3
6
6
6
8
7
7
8
9
11
12
12
12
15

36:13
40:11
45:10
32:24
27:19
43:38
21:22
20:21
26:34
22:26
21:23
22:32
18:27
28:38
16:38
14:55

40
37
36
33
33
31
31
28
28
25
22
22
19
19
19
10

Резултати утакмиц а 19.
кола: Дивош: Хајдук – Хртков
ци 4:0; Адашевци: Граничар
1923 – Доњи Петровци 4:2;
Попинци: Напредак – Рудар
2:1; Мачванска Митровица:
Подриње – Борац 5:0; Сремска
Митровица: Митрос – Будућ
ност 1:2; Љуково: Љуково –
Први Мај 0:3; Голубинци:
Јадран – Партизан 4:3; Рума:
Словен – Слобода 2:0.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Три медаље из Београда

18
17
18
18
18
17
18
18
18
18
17
18
18
17
18

13
13
10
9
8
7
8
6
5
5
5
3
5
3
4

3
1
3
3
4
5
1
5
6
4
4
8
2
6
3

2
3
5
6
6
5
9
7
7
9
8
7
11
8
11

37:12
29:10
25:19
26:16
20:17
26:20
23:26
23:26
23:24
20:25
20:25
19:27
15:33
15:24
15:32

42
40
33
30
28
26
25
23
21
19
19
17
17
15
15

У Београду, у хали Шумице 1.
априла одржан је међународни
џудо турнир на ком је наступало
преко 550 такмичара из Србије,
Босне и Херцеговине, Хрватске
и Румуније. Џудо клуб „ЛСК“
наступио је са три такмичара и

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

1
4
5
4
5
6
7
7
8
9
9
11
12
9
14
18

41:11
39:20
36:20
29:22
41:22
44:29
44:19
27:20
21:22
27:36
26:25
19:31
26:50
19:26
19:50
11:66

50
41
36
35
34
33
32
30
29
26
24
18
17
16
9
3

ОФЛ
РУМА – ИРИГ

Резултати утакмиц а 19.
кола: Вишњићево: Хајдук –
Млад ост 1:2; Плат ич ево:
Јединство (П) – Напредак 1:0;
Стара Пазова: Железничар –
Слога 4:1; Обреж: Граничар (О)
- Обилић 1993 4:2; Кузмин: Гра
ничар (К) – Борац 0:0; Путинци:
ПСК – Зек а Буљубаша 2:1;
Манђелос: Фрушкогорац Јединство (М) 1:2; ОФК Брестач
је био слободан.

Резултати утакмиц а 15.
кола ОФЛ Рума – Ириг: Стеја
новци: Борац - 27. Октобар 0:0;
Рума: Фрушка Гора – Цар Урош
3:0; Краљевци: Јединство (К)
– Војводина 0:4; Мали Радин
ци: Фрушкогорац – Полет 2:1;
Добринци: Сремац - Јединство
(Ру) 3:1; Вогањ: Слога – Плани
нац 1:5; Грабовци: Граничар С.В.Раднички 1:0.

01.Железничар
02.Борац
03.Хајдук
04.ПСК
05.Слога
06.Младост
07.Фрушког.
08.ОФКБрестач
09.Граничар (К)
10.З.Буљубаша
11.Граничар (О)
12.Обилић 1993
13.Јединст. (М)
14.Напредак
15.Јединст. (П)

18
18
18
17
18
18
17
17
18
18
18
18
17
18
18

16
10
10
9
8
9
8
8
7
7
7
5
4
4
1

2
7
1
4
5
1
3
2
4
2
1
1
4
2
1

0
1
7
4
5
8
6
7
7
9
10
12
9
12
16

75:9
31:14
41:32
26:17
27:27
29:28
30:29
27:28
20:16
31:34
31:41
22:33
24:44
33:52
13:56

50
37
31
31
29
28
27
26
25
23
22
16
16
14
4

Резултати утакмиц а 11.
кола ОФЛ Инђија – Стара
Пазова – Ириг: Нови Сланка
мен: Дунав - Слога (М) 2:1;
Крњешевци: Слога (К) – Полет
5:2; Јарковци: Борац (Ј) – Кру
шедол 1:4; ЧСК је био слобо
дан; Фрушкогорац је био слобо
дан.
кући се вратио са три медаље.
Ивана Атарац, млађа пионирка
освојила је прво место, Урош
Антонић, млађи пионир био је
друго место, док је Страхиња
Бировљев, полетарац, заузео
треће место.

16
13
11
10
10
10
10
9
9
8
7
5
5
3
2
1

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

Џудисти „ЛСК“

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

01.Крушедол
02.Полет
03.Слога (К)
04.Дунав
05.Борац (Ј)
06.ЧСК
07.Фрушког.
08.Слога (М)

8
9
9
9
9
7
8
9

6
7
5
5
4
2
1
0

1
0
2
1
1
1
1
1

1
2
2
3
4
4
6
8

33:10
31:13
17:8
18:15
13:12
11:26
11:21
5:34

19
19
17
16
13
7
4
1

01.ФрушкаГора
02.Граничар
03.Сремац
04.Јединст. (Ру)
05.Војводина
06.Планинац
07.Фрушкого.
08.С.В.Раднич.
09.Полет
10.27-Октобар
11.ЦарУрош
12.Борац
13.Слога
14.Јединст. (К)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

3
4
3
3
4
5
6
5
5
7
8
11
12
13

47:18
36:21
36:21
29:14
41:18
23:17
28:34
24:12
19:17
22:28
23:35
9:49
16:43
10:36

30
30
30
30
29
26
23
22
20
20
17
8
7
6

ОПШТИНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ШИД
Резултати утакмиц а 13.
кола: Беркасово: Сремац –
Једнота 4: 4;Јамена: Граничар
- ОФК Бикић 0:2;Бингула:ОФК
Бингула - ОФК Бачинци 0 :
1;Батровци: Омладинац – Син
ђелић 0:1; Илинци: Борац –
Јединство 2:5
01.ОФК Бингу.
02.ОФК Бикић
03.Синђелић
04.ОФК Бачин.
05.Напредак
06.Јединство
07.Једнота
08.Омладинац
09.Граничар
10.Сремац
11.Борац

12
12
12
11
11
12
12
12
12
12
12

10
9
8
7
7
6
5
3
3
1
0

0
1
2
1
1
0
1
1
0
2
3

2
2
2
3
3
6
6
8
9
9
9

32:8
34:10
38:15
39:14
33:13
25:32
32:30
16:42
18:32
19:60
14:44

30
28
26
22
22
18
16
10
9
5
3
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ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР СЛОВАЧКОГ МИНИСТАРСТВА ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Локална самоуп
 рава брине
о словачкој заједници
У
оквиру посете Србији, државни
секретар словачког Министар
ства иностраних и европских по
слова Лукаш Паризек боравио је 27.
марта и у Старој Пазови, где је о акту
елним темама из свакодневног живота
припадника словачке националне ма
њине који живе у општини Стара Па
зова разговарао са представницима
Општине и словачких институција, које
ту постоје. Паризек је у Србији боравио
до среде 29. марта, када је посетио и
словачку заједницу у Ковачици и Бач
ком Петровцу.
Стара Пазова је пример, како може
да функционише и живи једна нацио
нална мањина, конкретно словачка у
Србији, закључио је државни секретар
словачког Министарства иностраних
и европских послова Лукаш Паризек,
након састанка са представницима Оп
штине и словачких институција, школе,
цркве, матице и културно-уметничког
друштва.
- Након моје посете Старој Пазови
имам веома позитивне утиске о томе
како словачка национална мањина
овде живи и како се локална самоу
права о њима брине - рекао је Лукаш
Паризек, државни секретар словачког
Министарства иностраних и европских
послова.
Председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић је нагласио да је ово

мултунационационална средина у којој
се не примећују разлике између већин
ског и мањинског народа.
- За све што је потребно увек смо
ту и наставићемо јако добру сарад
њу, уопште не видим никакве разлике,
сем тих које су битне за један народ,

Сваки народ
треба да негује
своју културу
и чува своју
традицију, зато
што без таквих
особина једног
народа генерално
не постоји ни
будућност
(Ђорђе Радиновић)
као што је словачки или хрватски или
било који други народ, што живи на
територији општине Стара Пазова, у
смислу културе и традиције. А сваки
народ треба да негује своју културу и
чува своју традицију, зато што без та

квих особина једног народа генерално
не постоји ни будућност - нагласио је
Ђорђе Радиновић, председник Општи
не Стара Пазова.
Народна посланица Љубушка Лака
тош, која је уједно и председница сло
вачког културно - уметничког друштва
у Старој Пазови, истакла је да се сло
вачка култура и традиција на овим про
сторима чувају и негују више од 250 го
дина и да су Словаци у Пазови активни
како у културном, тако и у политичком
животу места:
- Првенствено желим да кажем да је
Србија држава где се права национ
 ал
них мањина признају, као у мало којој
земљи и Србија може служити као при
мер за признавање права национал
них мањина, на нама је да ли ћемо та
права искористити или не. Што се тиче
суживота Словака и Срба у Старој Па
зови одувек је он био на завидном ни
воу - истакла је Љибушка Лакатош, на
родна посланица и председница СКУД
„Херој Јанко Чмелик“ у Старој Пазови.
Поред културних веза двају наро
да, током разговора било је речи и о
јачању привредне сарадње, тако је од
стране државног секретара словачког
Министарства иностраних и европских
послова уследио и позив Општини
Стара Пазова за учешће на Бизнис фо
руму у Братислави у јуну ове године.

Ј. К.

