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МОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Пет породица добило
свој дом у Хртковцима

У

Градској кући у Руми је 12. априла
пет избегличких породица потписа
ло уговоре, а потом и добило кљу
чеве од монтажних кућа које су саграђене
у Хртковцима. Куће су површине 50 ква
дратних метара и налазе се у Улици Ми
лоша Црњанског.
Са ових пет кућа, у румској општини је
кроз Регионални стамбени програм, до
сада саграђена 21 монтажна кућа.
Потписивању ових уговора и додели
кључева присуствовао је заменик ко
месара у Комесаријату за избеглице и
миграције Србије Иван Гергинов и пред
седник Скупштине општине Рума Стеван
Ковачевић.
Изградњу и постављање монтажних
кућа финансирао је Комесаријат за избе
глице и миграције, а румска општина је
обезбедила плацеве.
Славица Вучетић је дошла у Руму
1995. године из Двора на Уни и од тада са
сином живи као подстанар.
- Видела сам кућу, допала ми се изу
зетно. Ово је велики, позитиван преокрет
за мене после толиких подстанарских го
дина, да имам свој кров над главом, то
је заиста нешто посебно. Пре тога нисам
примала никакву помоћ. Тренутно не ра
дим, остала сам и без посла, ни син ми
не ради. Завршио је Гимназију и има 20
година, нисам имала могућности да му
обезбедим даље школовање. Ова кућа
ми је дошла што се каже „у минут до 12“,
доста ће значити што више не морам да
плаћам станарину. Не примам никакву

новчану помоћ, сналазим се, радим све
што ми се понуди, неке замене радника
и тако се сналазим - рекла је Славица.
Радмила Чавић је, такође, дошла 1995.
године из Двора на Уни.
- Живим у Хртковцима, као подстанар,
са мајком која има 80 година. Ова кућа је
за мене велики преокрет у животу и заи
ста свима пуно захваљујем. Мајка ми је
болесна, прима социјалну помоћ, нема

Са ових пет кућа,
у румској општини
је кроз Регионални
стамбени програм,
до сада саграђена
21 монтажна кућа
пензије. Ја сам радила, али сам и ја оста
ла без посла и сада радим само сезонске
послове - каже Радмила.
Заменик комесара Иван Гергинов на
води да живимо у продуженој избегличкој
кризи, више од две деценије.
- У послу којим се ми бавимо рет
ки су лепи и срећни тренуци. Углавном
се свакодневно боримо да обезбедимо
средства за лечење, за набавку огрева

или школске опреме. Ипак, када положи
мо камен темељац за три зграде, као у
Сремској Митровици, или доделимо мон
тажне куће као у Руми, онда смо веома
срећни. Ми на дневном нивоу обезбеђу
јемо 4,7 стамбених решења, то је темпо
који имамо од почетка 2009. године. То је
на први поглед јако лепо, међутим, треба
нам још 18 година да тим темпом реши
мо све проблеме. Зато смо и покренули
Регионални стамбени програм кроз ко
ји ћемо и ове године стамбено збринути
значајан број избеглица из румске општи
не - рекао је Гергинов.
редседник СО Рума Стеван Кова
чевић је истакао да локална само
управа на различите начине суфи
нансира стамбено збрињавање избеглих
и интерно расељених лица. Заједнички
са Комесаријатом куповане су сеос ке ку
ће, грађевински материјал и монтажне
куће.
- За ових пет породица данас је заиста
радостан дан, јер решавају своје најзна
чајније егзистенцијално питање. Када пет
породица унапреди своје услове за жи
вот, онда и локална заједница дели њихо
ву радост. Захвалио бих се Комесаријату
за избеглице што смо партнерски успели
да нађемо још један модел за решавање
животних питања избеглих и прогнаних
лица. Комесаријат је овог пута финанси
рао изградњу монтажних кућа, док смо
ми обезбедили плацеве за те куће - ре
као је Стеван Ковачевић.
С. Џакула

П

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

26. APRIL 2017.

УВОДНИК

SADA
&
OVDE
Pi{e: Svetlana
Cucani}

Први мај и
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Кад једна земља
плаћа сувим еврима
да неко, било ко, дође
и отвори фабрику,
онда је свима јасно
колико је сати. Ту
среће за радничку
класу нема.
Са друге стране, ни
инвеститори, упркос
свему, нису баш
задовољни радном
етиком Срба. Чује се
да су неки готово
шокирани бројем
отворених боловања
ени уопште није јасно зашто је у Србији Први мај и
даље државни празник који се слави нерадно? То ме
подсећа на глупу ситуацију када се након распада СФРЈ
овде још десет година славио 29. новембар као Дан републике,
дан државе која уопште није постојала. Али, то ником није
сметало, шта више, добро дођу нерадни дани, ма шта био
повод.
Није ствар у томе што се Први мај слави углавном на
излетиштима, што га славе клинци који се скупе, пеку роштиљ
и пију пиво. Свако је слободан да државни празник прослави
како хоће. Па макар и не знао у част чега се опио и најео
ћевапа.
Ствар је у томе што држава деценијама уназад гледа кроз
прсте инвеститорима и власницима капитала када је у питању
кршење права радника, која спадају у основна људска права, а
лицемерно у календар државних празника ставља и
Међународни празник рада. Шта се може повезати са
празником у српској индустрији, ако тако нешто уопште
постоји? И шта се ту може славити?
У економији влада закон понуде и тражње. Тај закон је
немилосрдан и тешко може да се нађе механизам који га може
анулирати. И кад се нађе неки начин, то може бити само
краткотрајно и веома ограничено. Елем, Србија је сиромашна
земља која стално кубури са мањком капитала и вишком
незапослених радника. Што значи да је понуда радне снаге на
тржишту велика, а тражња за њом мала, што аутоматски значи
и да је ценa исте те радне снаге мала. И то је чињеница. Све
остало што бисмо даље развијали су финесе. Кад једна земља
плаћа сувим еврима да неко, било ко, дође и отвори фабрику,
онда је свима јасно колико је сати. Ту среће за радничку класу
нема.
Са друге стране, ни инвеститори, упркос свему, нису баш
задовољни радном етиком Срба. Чује се да су неки готово
шокирани бројем отворених боловања. Биће да су та
боловања један од разлога запошљавања преко агенција. Не
тврдим, али има индиција. И тако, кад се све сабере и одузме,
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нико овде баш не пева од среће. Ни радници, а ни инвеститори
који су овде донели белосветски шпекулантски капитал и који
су наумили да нам одеру кожу с леђа. То дерање им баш не
иде тако глатко, како им је обећано, или како су се надали.
Биће ту повуци потегни.
Имам утисак да је овде транзиција завршена. Прешли смо из
социјалистичког у капиталистичко уређење. Социјалистичко је
остало само у јавним службама и јавним предузећима и
установама. Они су остали замрзнути негде у 1988. години,
рецимо, и баш их брига. Нису ни чули за капитализам и
транзицију. Ми остали, који смо осуђени на приватни сектор
можемо да им завидимо и да их мрзимо. И да им пљунемо под
прозор.
Међутим, лако је кукати и нападати капитализам и
капиталисте. Тога смо се у школској лектири ономад начитали.
Као, сиромашни су увек били поштени, пуни врлина и идеала,
а богати покварени и неморални. Није него.
ако и овде, инсистира се на томе да страни инвеститори
експлоатишу, додуше, експлоатишу и домаћи, али нису
сад интересантни, мале плате, пуно се ради, мобинг... А
није та слика баш тако црно бела. Има ли задовољних
радника запослених у страним компанијама? Наравно да има.
Има оних који раде и који су задовољни и платом и условима
рада. Не жале се, не отварају боловања. То су они који су
радили много теже послове пре него што су се докопали неке
фабрике. Који су се нармбачили по туђим (и својим) њивама,
копали, брали, које је сунце пржило од јутра до вечери за
обичну надницу. Који знају шта је рад, шта је зарађени динар и
који цене посао у фабрици (само да не пече звезда по цео
дан). Посао на ком си плаћен онолико колико си урадио. Они
имају своју рачуницу и сматрају да су добро прошли. Наравно,
да не буде забуне, борба за веће плате, боље услове рада и
живота мора бити непрестана. Ту нема стајања. Јер, ако не
буде борбе, ако сами себи не отмемо више права и више
слободе, завршићемо као момак са фотографије.
Фигуративно, али богами и стварно.

Т

* Osniva~ i izdava~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Sremska Mitrovica,
Dositejeva 5-7. Odgovorni urednik Svetlana Cucani} * telefon /faks 022/
611-556 * e-mail: redakcija@m-novine.com * teku}i ra~un: 160-15283-11, Banka Inteza, filijala Sremska
Mitrovica * cena primerka 50 dinara. Godi{wa pretplata 2.600 dinara, polugodi{wa 1.300 dinara,
tromese~na 650 * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi Sad * Nenaru~eni tekstovi
i fotografije se ne vra}aju.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}.
- God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica :
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno.
ISSN
1451-8597
COBISS.SR-ID
165382407

4

ГРАД ПОД ЛУПОМ

M NOVINE

26. APRIL 2017.

ВЕСНА ВУЈАНОВИЋ, НАЧЕЛНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пописано 9.000
нелегалних објеката
Наше ресорно
министарство
пројектовало је
да би у наредне
три године
поступак
озакоњења у
Србији требао
да се заврши,
каже начелница
Весна Вујановић
Начелница Весна Вујановић

К

рајем јула прошле године одлу
ком већине у Скупштини Града
Сремска Митровица донета је
одлук а о реорганизацији градских
управа. Уместо некадашње Градске
управе за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове, формиране су
две нове управе: ГУ за урбанизам,
просторно планирање и изградњу
објеката и ГУ за саоб
 раћај, комуналне
и инспекцијске послове.
За вршиоца дужности начелник а
управе за урбанизам постављена је
дипломирана правница Весна Вујано
вић, која је дуги низ година радила у
Градској управи, а од септембра 2012.
па до јула 2016. била је руководилац
Службе за управно – правне послове
ГУ за урбанизам.
Градска управа за урбанизам, про
сторно планирање и изградњу објека

та има 15 запослених и овогодишњи
буџет управе износи 41,705.000. За
просторно и урбанистичко планирање
ппредвиђено је 21,705.000, а за спро
вођење урбанистичких и просторних
планова 20 милиона динара.
Како наводи Весна Вујановић у над
лежности ове управе су електронска
обједињена процедура, поступак оза
коњења и поступак доношења урбани
стичких и просторних планова.
- Најактуелнији су послови који се
тичу поступка озакоњења нелегално
изграђених објеката. Попис нелегал
них објеката на територији Града је
приведен крају. Пописано је око 9.000
објеката, с тим да ми имамо и захтеве
за легализацију који су подношени по
раније важећим прописима од 2009.
године па на овамо, тако да је број
нелегалних објеката већи. До сада је

Планови детаљне регулације
Од начелнице Градске управе за урбани
зам, просторно планирање и изградњу
објеката сазнајемо да су тренутно у изради
и процедури следећи нацрти планова
детаљне регулација (ПДР): ПДР прошире
ња гробља у Јарку, ПДР просторног блока
између улица Арсенија Чарнојевића,
Ратарске, Васе Пелагића, ПДР блока изме

ђу улица Арсенија Чарнојевића, Петра Пре
радовића, Краља Александра, Насеља 25.
мај, Батутове и Паланке, ПДР изворишта
Водовод Мартинци, који је на јавном увиду
до 5. маја, ПДР стамбеног блока Ледине
Лаћарак је на јавном увиду до 12. маја, а од
26. априла на јавном увиду биће и нацрт
ПДР дела викенд зоне Лежимир - Куштиљ.

издато око 900 решења о озакоњењу.
Министарство грађевинарства, сао
браћаја и инфраструктуре имало је
став да би требало 15 предмета
недељно да се обрађује. Ми радимо
много више, иако смо остали на јед
ном извршиоц
 у који ради послове оза
коњења. Од 1. маја још четири лица
која су радила попис објеката на тере
ну, на основу уговора о привременим и
повременим пословима, уз сагласност
Министарства за државну управу и
локалну самоуправу, биће ангажована
на пословима озакоњења. Тако да ће
тај посао ићи много брже. У сваком
случају број донетих решења од када
је почео да се примењује Закон о оза
коњењу објеката је задовољавајући.
Наше ресорно министарство пројекто
вало је да би у наредне три године
поступак озакоњења у Србији требао
да се заврши – каже начелница Вуја
новић.
Попис објеката се спроводи у јавном
интересу, наводи начелница и истиче
да је легализација и у интересу физич
ких лица која су те објекте незаконито
саградили.
- Било је спорадичних појава да
људи нису желели да им се попишу
објекти. Међутим, доћи ће до продаје,
наслеђивања, ако немате нешто упи
сано у катастар као легалан објекат,
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КАРИТАС АУСТРИЈЕ ПОМАЖЕ СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ

Седамдесет
одсто средстава
од наплаћених такси
за озакоњење се
уплаћује у буџет Града
Сремска Митровица,
15 одсто иде
у републички и
15 одсто у покрајински
буџет. За стамбене
објекте до 100 метара
квадратних плаћа се
такса у износу
од 5.000 динара

У Митровици
се доста гради
Захваљујући електронској обједињеној
процедури, поступак издавања грађевин
ских дозвола сада је знатно транспарент
нији. Обједињена процедура инвестито
рима доноси значајне уштеде, а локалну
администрацију чини ефикаснијом.
- Електронска обједињена процедура је
новина од прошле године и ми од старта
јако добро радимо. Када је почела приме
на обједињене процедуре, Град Сремска
Митровица био је у првих пет градова и
општина по успешности и изузетно сам
поносна на нашу управу. Свакодневно
нам стижу захтеви за издавање локациј
ских услова, доста грађевинских дозвола
је издато од почетка ове године, као и
доста решења о одобрењу за извођење
радова. У питању су радови који се одно
се на инвестицион
 о одржавање, на рекон
струкције, на претварање стамбеног про
стора у пословни – наводи начелница
Весна Вујановић.

не можете са њим ни располагати –
истиче начелница.
Седамдесет одсто средстава од
наплаћених такси за озакоњење се
уплаћује у буџет Града Сремска
Митровица, 15 одсто иде у републички
и 15 одсто у покрајински буџет. За
стамбене објекте до 100 метара ква
дратних плаћа се такса у износу од
5.000 динара, за породичне стамбене
објекте и станове од 100 до 200 мета
ра квадратних плаћа се такса за озако
њење у износу од 15.000 динара, док
такса за стамбене и стамбено послов
не објекте намењене тржишту који се
састоје од више станова и других
посебних дел ова и комерцијалне
објекте преко 1.500 метара квадратних
износи 3.000.000 динара.
Б. Селаковић

Уређење каналске мреже

Чишћење канала

Г

радоначелник Сремске Митрови
це Владимир Санадер потписао
је прошлог четвртка, 20. априла у
Градској кући уговор са представницима
Каритаса Срема о реализацији пројекта
„Смањивања ризика од елементарних
непогода“. Сремска Митровица је иза
брана да буде међу неколико локалних
самоуправа у којима ће се реал
 изовати
поменути пројекат, који финансира Ка
ритас Аустрије.
Донација вредна 300.000 динара омо
гућиће чишћење два канала: Раднич
ко врело у Насељу Мала Славонија у
Сремској Митровици и копање и чишће
ње канала у Шашинцима.

доначелник Владимир Санадер.
Средства у износу од 300.000 динара
ће бити утрошена на чишћење и проду
бљивање каналске мреже. Радови ће се
завршити у наредних седам дана. Тако
ђе, ове године, према речима градона
челника Санадера за исту намену биће
опредељено девет милиона динара, а
средства ће бити обезбеђена преко По
крајинског секретаријата за пољопри
вреду и Вода Војводине.
Петар Дујић, координатор за Каритас
Срем истиче да је пројекат „Смањива
ња ризика од елементарних непогода“
настао након поплава 2014. године. Он
је додао да је неопходна едукација ста

Петар Дујић и Владимир Санадер

- Град Сремска Митровица је много
урадио на одржавању каналске мреже.
Уложено је доста средстава за копање
нових канала и чишћење постојећих, та
ко да од 2014. године захваљујући томе,
нисмо имали озбиљнијих проблема на
каналској мрежи. Тај посао је константан
и он мора да се занавља сваке године
како би каналска мрежа могла да прими
велике количине падавина. Мислим да
је пројекат који реализује Каритас зна
чајан са аспекта превенције и мењања
свести наших грађана, да су канали ту
зато што су потребни, а не зато што сме
тају. Канали служе да приме вишак воде,
како та вода не би завршила у њиховим
двориштима или кућама – рекао је гра

новништва како да се понашају у ургент
ним ситуацијама, као и едукација деце
у школама. До сада су, према његовим
речима урађена два заштитна ветроза
штитна појаса у Срему, у Шиду и Голу
бинцима. Циљ овог пројекта је да подиг
не општу свест у области смањивања
ризика од елементарних непогода, да
унапреди регионалну сарадњу и импле
ментира конкретне акције у локалним
заједницама широм Србије.
Каритас Срем је током реал
 изације
пројекта остварио успешну сарадњу са
Старом Пазовом, Голубинцима, Шидом,
Земуном, Сланкаменом, Беочином и Че
ревићем.

С. С.
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ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ове године без захтева
за искључење са мреже

Тренутни дуг
према ЈКП
„Топлификација“
износи око
80 милиона
динара. Из овог
предузећа
поручују да
још увек нису
подносили тужбе
за неплаћене
обавезе
Славко Сладојевић, директор ЈКП „Топлификације“

О

ве године, као што је то био
тренд ранијих, Јавном кому
налном предуз ећу „Топлифика
ција“, нису подношени захтеви за
искључење са даљинског грајања.
- Што се тиче захтева за искључење
за сада их нема, прошле године их је
било упола мање него раније. Захте
ви су подношени из разлога што су
многи станови празни, нико у њима не
живи и онда корисници траже да се
искључе. Такође, и они корисници
који су имали проблема са плаћањем
су захтевали да се искључе са систе
ма даљинског грајања. Надам се да
ће се тај тренд зауставити. Због
хладног времена, били смо принуђе
ни да продужимо грејну сезону као
што смо то учинили и прошле године.
Грејна сезона је продужена до даљ
њег, што значи да можемо грејати до
3. маја, а након тога можемо продужи
ти још неколико дана али само ако
временски услови то захтевају. Мора
мо стати са грејањем због наступају
ћег ремонта и радова које смо прину
ђени да радимо како би и нова грејна
сезона протекла у реду. У току грејне
сезоне имали смо неколико ситних
интервенција, али то наши корисници
нису ни осетили. Две интервенције
биле су мањег захвата, а веће интер
венције биле су у Улици Јеврема
Видића и на Спомен гробљу, које смо
решили у ноћним сатима. Прошле
године смо грејали 213 дана, и ове

године ћемо највероватније бити при
нуђени толико да грејемо. Од 15.
децембра до краја јануар
 а, укупно 45
дана, смо грејали 24 сата – изјавио је
прошле среде, 19. априла на конфе
ренцији за новинаре директор ЈКП
„Топлификација“ Славко Сладојевић.
Прошле године ЈКП „Топлификаци
ја“ пословало је позитивно. Скупшти
на Града Сремска Митровица је при
хватили одлуку о расподели добити
овог јавног предузећа за 2016. годину.
Нето добит „Топлификације“ у износу
од 154.527,14 динара биће распоре
ђена тако што ће се 77.263,57 динара
бити уплаћена оснивачу.
- Тај резултат није као претходних
година, али је са наше стране задово
љавајуће. Могу да истакнем да смо у
јануару оборили рекорд у потрошњи
топлотне енергије од оснивања
„Топлификације“. Највећа потрошња

Продужена
грејна сезона
Иако је званично крај грејне сезоне био
15. април, услед лошег времена, из срем
скомитровачког Јавног комуналног преду
зећа „Топлификација“ поручују да ће ова
грејна сезона бити продужена, тако да ће
Митровчани који се греју на даљинско
грејање и у наредном периоду имати
топле радијаторе.

до сада је била углавном максимално
до 7.900 мегавата, а ми смо у јануару
потрошили 9.200 мегавата, што је
имало велики утицај на финансијску
ситуац
 ију фирме. Још увек се нисмо
опоравили, али се надам да ћемо у
току летњих месеци успети све обаве
зе да измиримо. Такође је дошло је и
до застоја у плаћању наших корисни
ка – додаје Сладојевић.
Тренутни дуг према ЈКП „Топлифи
кација“ износи око 80 милион
 а дина
ра. Међутим, из овог предуз ећа пору
чују да још увек нису подносили тужбе
за неплаћене обавезе, а да је прошле
године поднето 85 тужби. Директор
Сладојевић је рекао да стоје на рас
полагању свим корисницима и да, ако
имају проблема са плаћањем, треба
да дођу у ово предуз еће ради догово
ра.
- Што се тиче притужби грађана,
било је појединачних случајева, али
није било притужби као ранијих годи
на посебно из Насеља КП Дом. Ове
године имаћемо две велике инвести
ције. Остаје нам још да завршимо
аутоматизацију подстанице у Насељу
Стари Мост, а у Насељу КП Дом
настављамо оно што смо почели пре
две године. Те две инвестиције и
редовно одржавање, мислим да ће
бити на нивоу око 25 милион
 а динара
која ће бити издвојена из сопствених
средстава – сматра Сладојевић.
С. Станетић
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бранислав Вукмир директор
Центра за социјални рад

Н

а седници Скупштине Гра
да Сремска Митровица
која је одржана у понеде
љак, 24. aприла именован је
нови директор Центра за соци
јални рад „Сава“. Снежана Ста
нис ав љев ић,
дугогод иш ња
директорка Центра за социјални
рад, након 16 година разрешена
је дужности, док је нови врши
лац дужности директора Брани
слав Вукмир, дипломирани спе
цијалиста - педагог из Чалме.
Тридесетједногодишњи Брани
слав Вукмир, члан Српске
напредне странке, који је седам
година радио у Школи за основ
но и средње образовање „Ради
вој Поповић“, кратко је проко
ментарисао да се нада да ће
испунити поверење које му је
указано.
Истовремено, већином гласо
ва одборник а образована је
Комисија за спровођење конкур
са за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач Град
Бранислав Вукмир, нови директор
Сремска Митровица. Председ
Центра за социјални рад
ница Комисије је Вера Николић,
дипл. правник из Мачванске
гасног постројења у к.о. Јарак, као и
Митровице, а чланови су Дани
јела Међедовић, дипл. правник из одлука о доношењу Плана детаљне
Сремске Митровице, Александра регулације Радне зоне Логистички
Павловић, дипл. правник из Сремске центар у к.о. Сремска Рача. Прихва
Митровице, Јелена Радосављевић, ћене су одлуке о изради Плана
дипл. правник из Новог Сада и Вито детаљне регулације Комплекса за
мир Обренчевић, дипл. правник из изградњу биог асног постројења и
фарме свиња у к.о. Дивош и Плана
Мачванске Митровице.
Уместо Данице Недић из СНС, која детаљне регулације Површинског
је поднела оставку на место одборни копа „Мутаљ“ к.о. Бешеновачки
ка, потврђен је мандат новом одбор Прњавор и к.о. Шуљам.
Подржан је предлог о ангажовању
нику из редова СНС-а Радисаву
екстерног ревизора за ревизију завр
Савићу из Шашинаца.
На дневном реду 13. скупштинског шног рачуна буџета Града Сремска
заседања нашла се и одлука о изра Митровица за 2016. годину, као и
ди Плана детаљне регулације Ком предлог одлуке о расподели добити
плекса за изградњу електране – био за 2016. годину Надзорног одбора

Колико средстава Град даје
„Фрушкогорцу“ из Манђелоса?
На крају скупштинског заседања по
стављена су два одборничка питања.
Шеф одборничке групе „За бољу Ми
тровицу“ Александар Продановић питао
је начелника Градске управе за буџет
Душка Шарошковића колико је у прет
ходне четири године Фудбалском клубу
„Фрушкогорац“ из Манђелоса уплаћено

средстава и колико средстава су они
оправдали.
Драган Циврић из одборничке групе
ЛСВ - ЛДП – Зелена еколошка партија
питао је шта се дешава са повраћајем
имовине Српској православној цркви, а
посебно оних објеката у којима су сме
штене просторије установа културе.

ЈКП „Топлифик ација“. Нето
добит „Топлификације“ у износу
од 154.527,14 динара биће рас
поређена так о што ће се
77.263,57 динара бити уплаћена
оснивачу.
- Да је Топлификација снизила
цене грејања, грађани се не би
искључивали са система греја
ња, те би и приходи овог преду
зећа били већи – прокоментари
сао је за скупштинском говорни
цом одборник опозиције Алек
сандар Продановић.
Усвојен је и програм одржава
ња паркова, зелених рекреацио
них површина са планом сана
ције заштићеног дрвореда пла
тана и планом уклањања штетне
вегетације на територији Града
за ову годину, као и програм одр
жавања локалних путева, улица,
јавних површина, одржавање
хоризонталне и вертикалне сиг
нализације, зимска служба за
2017. годину. Планом предузећа
„Сирмијумпут“ је предвиђено
36.200.000 динара без ПДВ-а за
одржавање лок алних путева,
улица, јавних површина, одржа
вање хоризонталне сигнализа
ције и вертикалне саоб
 раћајне сигна
лизације као и за рад зимске службе.
- У наредном периоду ћемо сагле
дати шта је све од реконструкција
саобраћајница потребно урадити у
граду и селима. Циљ нам је да у јед
ном краћем временском периоду, да
ли кроз јавно приватно партнерство
или кредитно задуживање, исфинан
сирамо ове радове – изјавио је градо
начелник Владимир Санадер.
Одборници су подржали извештаје
о раду буџетских корисника из обла
сти културе, спорта и туризма за
2016. годину, извештај о раду и
финансијском пословању ЈКП „Топли
фикација“, извештај о извршењу про
грама пословања ЈП „Урбанизам“ и
извештаје о раду Центра за социјал
ни рад „Сава“, Агенције за рурални
развој и Градског правобранилаштва
за прошлу годину. У току 2016. године
правобранилаштво је имало укупно у
раду 1.157 предмета од којих је реше
но 1.010, док је нерешено остало 147
предмета. У 2016. години закључено
је 409 споразума о накнади штете
настале услед уједа напуштених
животиња, стоји у извештају.
Биљана Селаковић

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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Мајка Бранислава Штимац

МИГРАНТСКА КРИЗА У ШИДУ: СПРОВЕДЕНЕ МЕРЕ ЗА СИГУРНОСТ ГРАЂАНА

Нереда у Шиду више неће бити
Мигранти ће остати у два прихватна центра, на Принциповцу и на мотелу Адашев
ци, али ће они бити под строгом контролом. У тим прихватним центрима ће бити
направљене две кантине у којима ће се продавати поврће, цигарете, допуне за
мобилне телефоне, а мигранти ће прихватне центре моћи напуштати само у одређе
ним ситуацијама, када им то буде преко потребно, рекао је председник Општине Шид
Предраг Вуковић

П

рихватни центар у Шиду, у ком је
било смештено преко 500 мигра
ната, сада је растерећен и у њему
се тренутно налазе само породице са
децом. Растерећење прихватног цен
тра у Шиду уследило је након одлуке
државних органа као и закључк а
Општинског већа Општине Шид, након
инцидента који се догодио 7. априла. У
току ноћи 10. априла спроведена је
опсежна акција привођења илегалних
миграната, који су се налазили ван при

Протест грађана Шида

хватног центра у Шиду. Подсећања
ради, 7. априла у поподневним сатима,
мигрант наоружан секиром ушао је у
породичну кућу породице Штимац. У
кућу су се тог момента налазиле две
девојичице узраста од 11 година, које су
се након његовог упада, закључале у
собу. На сву срећу, оне нису повређене,
а мигрант је из куће однео два мобилна
телефона, новчаник и побегао.
Сутрадан, након овог инцидента, по
хитном поступку заседао је Савет за

ванредне ситуације Општине Шид, када
је донета одлука да се тражи затвара
ње прихватног центра. Иницијатива
Савета за безбедност, о измештању
прихватног центра код железничке ста
нице, била је једина тачка дневног реда
хитне седнице Општинског већа, која је
одржана одмах сутрадан. Општинско
веће је, на основу погоршане сигурно
сне ситуације на подручју шидске
општине, подржало захтев Савета за
безбедност, образлажући своју одлуку
најповољнијим решењем у новонаста
лој ситуац
 ији.
- Веће је определило неколико мера
које ће усагласити са вишим органима
координације. Након спровођења свих
мера, сигурни смо да ћемо добити
бољу ситуацију и бољу контролу над
кретањем, поготово једног дела мигра
ната који нису евидентирани у прихват
ним центрима. Оно што је кључно у
овом моменту, то је да је нама сигур
ност грађана и њихове имовине на
првом месту. У том смислу све мере
које смо данас осмислили, у најкраћем
року биће усаглашене са вишим орга
нима - рекао је том приликом члан
Општинског већа Драган Гутић.
Поводом новонастале сит уације
везане за мигрантску кризу 10. априла,
око 200 грађана Шида је у централном
парку одржало протестни скуп, на ком
су изразили своје незадовољство и
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Заменику председника
Општине Шид
Зорану Семеновићу
18. априла предата
је петиција грађана
са око 2.500 потписа,
којима се тражи
измештање прихватног
центра у Шиду

затражили најхитније мере, како би се
гарантовала сигурност грађана и њихо
ве имовине. Већ током исте ноћи у
Шиду је спроведена акција уклањања
илегалних миграната који се налазе ван
прихватног центра у Шиду.
- Спроведена је велика акција у којој
је учествовао начелник наше полиције и
лично министар Александар Вулин.
Приведено је укупно 204 мигранта. 24
мигранта су процесуирана и они ће пре
ма мојим сазнањима, бити смештени у
Падинску Скелу, а остали мигранти су
одвежени у Прешево без могућности
повратка у Шид. Наш договор са мини
стром Вулином је да се затвори при
хватни центар у Шиду, а оно што је за
сада извесно у њему ће остати породи
це са децом и немоћни. То је хумано. Ми
овде нисмо расисти и нисмо искључиви
и прихватамо све што држава налаже,
али желимо да у Шиду влада ред и мир.
Мигранти ће остати у два прихватна
центра на Принциповцу и на мотелу
Адашевци, али ће они бити под строгом
контролом. У тим прихватним центирма
ће бити направљене две кантине у који
ма ће се продавати поврће, цигарете,
допуне за мобилне телефоне, а мигран
ти ће прихватне центре моћи напуштати
само у одређеним ситуац
 ијама, када им
то буде преко потребно. Нереда у Шиду
више неће бити и то обећавам грађани
ма. Сматрам да нема потреба за проте
стима и оно што најмање желим је, да
неко користи ову несрећу у неке поли
тичке сврхе - рек ао је председник
Општине Шид Предраг Вуковић.
Истог дана, председник Општине
Шид Предраг Вуковић примио је мајке
девојчица које су доживеле велики
стрес приликом упада мигранта у кућу
породице Штимац. Како су након
састанка изјавиле, задовољне су оним
што су сазнале од председника Општи
не, као и подршком коју су добили од
њега. Након свих спроведених мера,
грађани Шида поново су се окупили у
уторак 18. априла испред Културно
образовног центра, када су организова
ном шетњом дошли до зграде Општи
не, где су заменик у председник а
Општине Шид Зорану Семеновићу, пре
дали петицију грађана са око 2.500 пот
писа, којима се тражи измештање при
хватног центра у Шиду.

Састанак у Шиду

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ У ШИДУ

Затварање
Прихватног центра

За све оно о чему смо говорили у претходном перио
ду, добили смо подршку државног секретара Иванише
вића. Прихватни центар у Шиду биће затворен, изјавио
је председник Општине Шид Предраг Вуковић

Д

ржавни секретар у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Ненад Ивани
шевић посетио је у понедељак, 24.
априла Шид. Током своје посете разго
варао је са председником Општине
Шид Предрагом Вуковићем, након
чега је присуствовао састанку Савета
за безбедност. Главна тема разговора
била је актуелно стање са мигранти
ма. Како нам је након разговора изја
вио председник Општине Шид Пре
драг Вуковић, закључак састанка је да
ће Прихватни центар у Шиду, у доглед
ном времену бити затворен.
- За све оно о чему смо говорили у
претходном периоду, добили смо
подршку државног секретара Ивани
шевића. Прихватни центар у Шиду
биће затворен. За то ће нам требати
времена, али у наредних неколико
дана биће предузете све неопх одне
активности. Ја се овом приликом
захваљујем грађанима Шида на стр
пљењу и поверењу. Ја сам обећавао
да ће доћи до решења новонастале
ситуације са мигрантима и то ћемо и
учинити. Сваки мигрант који је ушао на
територију Србије био је заштићен,
како од стране европских организаци
ја тако и од стране државе. Али и пра
ва наших грађана морају да се пошту
ју и искрено се надам да ће у наред
ном периоду све бити како треба изјавио је Вуковић.

Државни секретар у Министарству
за рад, запошљавање, борачк а и
социјална питања Ненад Иванишевић
захвалио се лок алној самоуправи,
председнику Општине Шид и грађани
ма Шида на досадашњем разумевању.
- Наше Министарство даје потпуну
подршку Општини Шид у решавању
мигрантске кризе. Наша идеја јесте да
се терет са мигрантима расподели.
Није у реду да у Шиду буде смештено
2.000 миграната. Нама је на првом
месту сигурност грађана у Србији и
све ћемо урадити да та безбедност
ниједног дана, ниједног момента не
буде доведена у питање. Министар
ство унутрашњих послова на веома
одговоран начин ради свој посао.
Ситуац
 ија са мигрантима је апсолутно
под контролом и немамо инцидентних
ситуација. Кроз Шид је до сада про
шло преко 600.000 људи. Имамо 23
регистрованих извршилаца кривичних
дела, што на целокупну популацију
није велики број извршилаца. Свако ко
је извршио кривично дело је процесуи
ран. Ми ћемо подржати све оно што је
неопх одно како би се ситуација у Шиду
држала под контролом, каква сада и
јесте, стабилна и мирна без инцидена
та. У наредних неколико дана ћемо
заједно са лок алном самоуправом
направити расподелу одређеног броја
миграната - изјавио је Ненад Ивани
шевић.
М .Н.
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Страх од губитка посла
савезник послодаваца

Карикатура Слободана Срдића

М
Очајни у потрази
за послом, радници
пристају на све, а
синдикалне варнице
ни на видику.
Синдикалног
организовања
у великом броју
фабрика нема, јер се
људи плаше да уђу у
синдикат, зато што им
се прети отказом

еђународни празник рада, Први
мај, обележава се широм света у
знак сећања на дан када је 1886.
године око 40.000 радника у Чикагу, тра
жећи боље услове живота, ступило у
штрајк и обуставило рад. Први мај у Срби
ји обележен је први пут 1893. године про
тестним скуповима у Београду.
У овом облику 1. мај је постао међуна
родно славље социјалних и економских
успеха радничке класе и синдик алног
покрета. Међутим, питање је да ли радни
ци имају шта да славе? Многи радници у
Србији и ове године Међународни празник
рада дочекују без у пракси остварених и
заштићених права која им само на папиру
гарантују Устав и закони, док многи неза
послени прижељкују да раде под било
каквим условима.
Трагични догађај у Смедеревској Палан
ци, када се крајем марта радник фабрике
шинских возила „Гоша“, Драган Младено
вић из Велике Плане обесио на радном
месту, још једном је бацио светло на пита
ње колико је људи који су запослени, али
за свој рад нису редовно плаћени. За муку
радника која траје годинама сазнаје се тек
пошто се један од њих одлучио на драсти
чан потез. Самоубиство из очаја открива
да ови људи, иако запослени, здравстве
но осигурање немају три године, а вла
сник им дугује више од 15 плата.
У Србији између 300 и 320 хиљада

људи не прима редовно плате, процене су
Асоцијације слободних и независних син
диката Србије (АСНС).
- Они имају фиктивну запосленост. И то
још више погоршава њихов положај Не
примају плате, немају никакве бенефите,
а у исто време не могу у Министарство
рада да траже социјалну помоћ - каже
Ранка Савић из АСНС за N1.
То је стање безнађа и заправо наличје
слике о стопи незапослености до 13
одсто, која заправо то није, ако имамо
велики број људи овде и на другим мести
ма који не примају плату и који су заправо
у неком безваздушном простору, наводи
такође за N1 Тања Јакоби из Центра за
истраживање јавних политика.
Ипак, без обзира на тешку ситуац
 ију,
многи ће и овог 1. маја отићи да разбистре
главу у природи, бацити (ако имају) нешто
на роштиљ и уживати у слободном дану.

Где је граница угрожавања
права радника?
У последње време „посебним понаша
њем“ према раднику истичу се стране
компаније и то већином оне које су од ове
државе, дакле из џепа свих пореских
обвезника, добиле субвенције за отвара
ње радних места.
Па је тако јавност недавно могла да чује
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Шта пише Митровачки синдикат
Претходних месеци пажња митровачке
јавности усмерена је на писање портала
Митровачки синдикат. Најчешће се баве
положајем радника у митровачким фабри
кама, пре свега у „Купер стандарду“ и
„Еуроцајту“, те је прво питање за Драгана
Марковића из Митровачког синдиката,
због чега баш ове две компаније?
- Највише нам притужби стиже управо
од запослених у овим компанијама. То не
значи да је у осталим фирмама све мед и
млеко. Наравно, сваку информацију про
веримо из неколико извора и онда је тек
објављујемо – каже Марковић.
А на питања да ли трпе притиске посло
даваца и политичара, прете ли им и ко их
финансира, Марковић одговара:
- Притисака посредно има, али нико нам
директно није претио. Претње и притисци
код нас стварају контраефекат. Спреман
сам да разговарам са свима о свему што
смо објавили. Стижу увредљиви комента
ри, међутим послодавци се не оглашавају
званично и нико ништа аргументовано није
побио. Сами себе финансирамо, нас
четворица пишемо, а опстајемо захваљују
ћи ентузијазму. Желимо да будемо свако
дневни оперативни сервис радника и оста
лих грађана.
Као неко ко одлично познаје права рад
ника, Закон о раду, јер је дуго био регио
нални повереник за Срем УГ „Незави
сност“, са Марковићем смо разговарали и
о данашњем положају српског радника.
- Док је „Независност“ био синдикат био
сам њихов члан, а када су престали то да
буду, ја сам изашао из те приче. Што се
у медијима да су радници завршили на
полиграфу, да морају да носе пелене на
радном месту, раде у халама на плус 35
степени Целзијусових и падају у несвест...
Да ли то што постоји велика армија
незапослених даје иком право да се пре
ма запосленима као лако заменљивим
понашају онако како у својим државама
не би смели ни да помисле.
Лидер Савеза самосталних синдиката
Србије Љубисав Орбовић сматра да нема
доње границе угрожавања права радника
у Србији, јер људи очајни у потрази за
послом пристају на све, па и на понижава
ње о којем се ретко у јавности и прича. Да
зло буде веће, истиче Орбовић, у већини
страних компанија у којима се помиње
кршење радничких права, нема синдикал
ног организовања па самим тим ни синди

Наташа Сапун, председница ССС
за Сремску Митровицу и Шид

права радника тиче, многи не знају да је
правилник о раду привремени акт и он тра
је само док се не закључи колективни уго
вор, а услов је да постоји 15 одсто синди
калног организовања и мора стално да се
преговара док се не закључи колективни
уговор. То је јако добро средство притиска,
али се нажалост не користи. Постоје људи
који и су по 10 година обављали рад ван
радног односа, на основу уговора о при
временим и повременим пословима. Та
појава постаје све масовнија, а у питању је
грубо кршење радних права. Радна права
спадају у корпус људских права. Тврдим
да је могуће остварити економски развој, а
да не буде на уштрб смањивања и онако
малих радних права. До сада не видимо
развој, а радна права су се срозала. Имате
чувени израз „људски ресурси“. Нема
напретка у друштву где се људи третирају
као ресурси, а управо запослене у страним
компанијама тамо неки тим лидери трети
рају као ресурсе, а не као људе. Констант
но гажење људи је изазвало револуцију.
Радници су у сталном страху, стању стре
са, што се рефлектује на све и то неће
изаћи на добро – сматра Драган Марко
вић.
Иако бивши синдикалиста, синдикалним
централама замера много тога.
- Србија је једина земља од бивших
република екс ЈУ у којој се плаћају таксе
на радне спорове. Што је додатна отежа
вајућа околност за те раднике. Постоји
идеја о формирању фонда за раднике који
се суде са фирмама уз подршку једне
скандинавске партије. Послодавци кори

Боли то што
је радник за
исто радно место
у италијанској
фабрици плаћен
скоро четири
пута више

Зоран Стевић, председник
синдиката у „Ламесу“

Драган Марковић из
Митровачког синдиката
сте то што знају да постоје радници који
егзистенцијално не могу да издрже да се
суде са фирмом. Уз постојање овог фонда
радник би добио подршку током судског
процеса, па ће се сигурно и лакше одлучи
ти да заштити своја права. И то је срж про
блема.
Синдикати нису ништа урадили по пита
њу заштите зараде, јер постоје фирме које
захтевају да се отворе текући рачуни у
одређеној банци.
На крају, изгубио се појам окупљања за
1. мај и ту су саучесници оба синдиката.
Запосленима треба поручити да 1. маја
треба да буду у Београду и да се боре за
своја права, а да 2. маја раде све оно што
би иначе радили 1. маја – истиче Драган
Марковић из Митровачког синдиката.
калне централе не могу да реагују и да
бране оне који нису њихови чланови.
Лидерка АСНС Ранка Савић објашњава
за Дневник да разуме залагање и жељу
Владе да у Србију дође све више страних
инвеститора, али не разуме зашто онда
држава не води рачуна о положају запо
слених у тим компанијама.
- Да ли они којима смо сви дали субвен
ције имају право да понижавају наше гра
ђане забраном одласка у тоал
 ет за време
радног времена? Уосталом, да ли се тако
понашају у својим земљама? Сигурно не.
Кривац за овакво стање су надлежни
државни органи који затварају очи пред
овим проблемом, који толеришу кршење
Устава и Закона о раду, и не реаг ују на
упозорења синдиката да је на снази апсо
лутна забрана формирања синдиката у
многим страним компанијама - објашњава
Ранка Савић.
По оцени Драгољуба Рајића из Мреже
за пословну подршку, проблем је у томе
што код нас долазе, како их назива, „укле
ти инвеститори“, односно они који су напу
стили другу државу у потрази за јефтини
јом радном снагом.
- У 72 града и општине у Србији не
постоји ниједно средње или велико преду
зеће, сви су мали привредници. Такве
компаније, када дођу у неки град, неретко
буду једине у том месту и они који су
помогли да они дођу не желе или не смеју
да се замерају руководству, како они не би
отишли из општине. Држава би морала да
има чешће редовне контроле, а осим тога
ниједна влада у Србији у последњих 15
година није имала концепцију привредног
развоја, већ је само јурила за инвестито
рима - сматра Рајић.
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Притужбе радника најчешће се односе
на неисплаћене зараде, неуплаћене поре
зе и доприносе, злостављање на раду,
отказе уговора о раду, решавање пробле
ма вишка запослених и неефикасност
инспекције рада. Где је доња граница у
угрожавању права радника?
- У држави влада апатија у свим сегмен
тима, нема више воље, људи не виде све
тло на крају тунела. Радници треба да
знају да је послодавац тај који зависи од
радника. Међутим, у Србији имамо мањак
капитала, а радне снаге је много више, па
послодавци имају могућност да бирају.
Зато је честа прича хоћеш, нећеш, не
мораш, има ко хоће, редови су за овај
посао. На тај начин се обара цена рада,
као и значај и права радника – сматра
Наташа Сапун, председница Савеза
самосталних синдиката Србије за Град
Сремску Митровицу и Општину Шид.
Очајни у потрази за послом, радници
пристају на све, а синдикалне варнице ни
на видику. Синдикалног организовања у
великом броју фабрика нема, јер се људи
плаше да уђу у синдикат, зато што им се
прети отказом.
- Од страних фирми које неколико годи
на послују у Сремској Митровици, у „Ламе
су“, „Итон електрику“ и „Купер стандарду“
постоје синдикалне организације и броје
приличан број чланова у односу на укупан
број радника. При њиховом оснивању није
било забрана од стране послодаваца. Од
ове три фирме само у „Итону“ је потписан
колективни уговор, а у остале две фирме
покрећемо иницијативу за потписивање
колективних уговора. У „Митросу“ још увек
није основан синдикат, синдикат нема ни
Брoдоградилиште „Вахали“, а у „Еуроцај
ту“ када је отворен било је покушаја да се
оснује синдикат, али тада радницима није
дозвољавано да се синдикално организу
ју. Код њих је дошло до промена у менаџ
менту, можда и дође до синдикалног орга
низовања, али је проблем тај што су рад
ници од старта заплашени, страхују за
губитак посла – наводи Наташа Сапун и
додаје:
- Често послодавци, када се спомене
синдикат, наступају са причом шта ће
њима синдикат, ми њима дајемо све, пру
жамо им све. Под тим вероватно мисле на
дрва и полутке на рате, не размишљајући
шире, и самим тим спречавају људе да
имају своју организацију која би се бавила
заштитом права радника. Ми не наступа
мо непријатељски и не тражимо рововску
борбу, већ смо за сарадњу, договарање.
Сматрамо да је социјални дијалог заиста
решење и нешто што треба да живи у сва
кој фирми.
Унија која штити права послодаваца у
овој је причи на страни радника. Председ
ник те институције тврди: када је уговара
ла посао, држава је страним инвеститори
ма дала претерану слободу, што ипак не
значи, каже, да су намере државе биле
лоше.
- Сигурно да држава не стоји иза тога да
каже ‘запослите ви наших 1.000 државља
на, а ми ћемо вам дати да са њима радите
шта хоћете’ - то сигурно није тако. Али
страни инвеститор долази с идејом да
оствари максимални профит, да ће плате
бити најниже, али да ће продуктивност
бити захтев да сваки минут на послу буде
максимално искоришћен - наводи за N1
председник Уније послодаваца Србије
Небојша Атанацковић.
На папиру, кажу у Унији, све је увек у
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„Еуроцајт“ затворен за јавност
У компанији „Еуроцајт“ из Сремске
Митровице нису били претерано располо
жени да разговарају за М новине о непо
стојању синдиката и кршењу права радни
ка о чему је портал Митровачки синдикат
у неколико наврата писао.
Директорица „Еуроцајта“ Драгана Перић
послала нам је допис у којем каже:
Што се тиче синдикалног организова
ња, менаџмент фирме није задужен за
организацију и оснивање синдиката, јер
за то постоје надлежне синдикалне
институције. Што се тиче радно прав
ног статуса запослених, та надлежност
је у домену инспекције рада.
Инспектори врше контроле и са те
стране до сада нисмо имали никаквих
неправилности нити прекршаја.
Остала питања су неуобичајена за јав
но излагање, јер задиру у организацију и
пословање наше фирме.
Међутим, у њеном допису нема одгово
ра на питање да ли је истина да се рад
ницима прети отказом уколико желе да
оснују синдикат?
Исто тако остали смо ускраћени и за
остале одговоре. Наша питања упућена
директорици „Еуроцајта“ била су:

1. Због чега у Вашој фирми радници
нису синдикално организовани?
2. Да ли је истина да се радницима
прети отказом уколико желе да оснују
синдикат?
3. Колико имате запослених радника?
4. Колико је радника ангажовано пре
ко агенције Адеко и на којим послови
ма?
5. Да ли је истина да је од марта део
радника који су радили на одређено
време пребачено да ради преко агенци
је Адеко?
6. Како коментаришете то што се рад
ници жале менаџменту на понашање
својих пословођа, а да нико на то не
реагује?
7. Како коментаришете наводе који се
о фирми и менаџменту износе на порта
лу Митровачки синдикат?
складу са Законом о раду, и чик нек неки
радник проговори о ономе што не ваља.
Да му се крше основна људска права, за
то чујете тек кад тај исти радник остане и
без радничких.

Најчешћи
проблеми радника

У последње
време „посебним
понашањем“
према раднику
истичу се стране
компаније и то
већином оне које
су од ове државе,
дакле из џепа свих
пореских обвезника,
добиле субвенције
за отварање
радних места

Како истичу представници синдиката,
међуљудски односи су у свим фирмама
поремећени, било да је реч о приватним
фирмама или јавном сектору.
- Радници се пре свега жале на мале
зараде, а синдик ат стално потенцира
повећање зарада и побољшање положаја
радника. Велики проблем су и одсуства
због боловања, јер у много случајева под
једнако су плаћени они који су радили и
они који су били на боловању. А како сти
мулисати човека да не оде на боловање?
Ми се боримо да послодавци препознају
доброг радника и да награде доброг рад
ника. Тако ће подстицати и остале радни
ке да буду добри – истиче Наташа Сапун.
Један од горућих проблема са којим се
Синдикат бори је запошљавање преко
агенција. Постоји законска регулатива која
регулише запошљавање преко агенција и
она није спорна, међутим...
- Тренутно се ради нацрт Закона о запо
шљавању преко агенција, нацрт Закона о
штрајку и нацрт Закона о мирном решава
њу радних спорова. Сва та три закона су
увод у нову измену Закона о раду. По
сазнањима синдиката, промене су ката
строфалне. Основна примедба на запо
шљавање преко агенција је да се не сме
дозволити неограничена слобода запо
шљавања преко агенција. Синдикат инси
стира да 10 одсто од укупног броја запо
слених у одређеној фирми буде запослено
преко агенције. Синдикат се бори и да се
изједначе зараде запослених преко аген
ција са зарадама у тим фирмама. Тако
послодавац не би имао никакве користи
да запошљава преко агенције. Тражи се и
да се колективни уговори и синдикално
организовање омогуће и за запослене
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преко агенције, односно да се та група
радника заштити и изједначи са остатком
запослених у одређеној фирми. Тенденци
ја је да ћемо имати више радника преко
агенције него да тако кажем редовних рад
ника. Мислим да статистика ту игра велику
улогу, да се прикаже велики број запосле
них, а нико не каже на који начин су запо
слени. Они су скинути са евиденције
бироа. И са тим бројкама може да се
манипулише и калкулише – сматра пред
седница Савеза самосталних синдиката
Србије за Град Сремску Митровицу и
Општину Шид.
Зоран Стевић, председник синдиката у
компанији „Ламес“ каже да њихов синди
кат броји око 50 одсто запослених, тренут
но у овој фирми ради око 220 радника.
- Плата ти је минимална, супервизори ти
шетају по фабрици, послодавац је одо
брио синдикално организовање, чује твоје
захтеве али ради по своме. Пре него што
смо основали синдикат, хтели смо да обу
ставимо производњу јер нам је плата
каснила два месеца, а имали смо посла и
линија је ишла. Од тога није било ништа,
јер 90 одсто њих није смело да штрајкује,
плашили су се. Ми смо се прошле године
борили за 10 одсто повећања плате и
нисмо га добили. Ове године смо добили
седам одсто повећање плате. Ми тражимо
веће плате, да можемо нормално да живи
мо од нашег рада. Фирма има посла и
прихода, ми смо носиоци производње и
боли то што је радник за исто радно место
у италијанској фабрици плаћен скоро
четири пута више – наводи Зоран Стевић.
Наташа Сапун истиче да је страх радни
ка од губитка посла савезник послодава
ца, који то користе. И још једанпут подвла
чи да је велики проблем тај што однос
потражње за радном снагом није у равно
тежи са капиталом.

По послодавцима
све је мед и млеко
Осим бројних невоља које прате српске
раднике у транзицији, свакако је и њихово
тешко навикавање на светски режим рада,
какав нисмо познавали у време самоуп
 ра
вљања и квази синдикалне бриге о радни
цима, која се сводила на кромпир и полут
ке. За разлику од ондашњег времена, када
су се по налогу кумровечких комесара и
њихових уредника, новине, радио и теле
визија просто утркивале у пласирању тек
стова и прилога о производним рекордима
и примерним радницима, тога данас више
нема. Нити се новинари труде да дођу до

АНКЕТА: Како
славите 1. мај?
Вес на
Живков ић,
Шид: У данашње време
када је запослење за
многе у Србији постало
непознаница и када се
све мање поштују основ
на права радника, и пра
зник рада је изгубио на
значају.
Драган Цакић, Рума:
Држава данас нема вре
мена за радничка права,
јер се бори да привуче
послодавце, инвестито
ре а радници не могу да
се извуку из врзиног
кола.
Мар иј а
Манд ић,
Рума: Радници су у
тешком положају, тешко
се живи. Многи немају
посла и није им лако,
нерасположени су. Баш
због тога, мислим да се
људи за 1. мај окупе да
се мало друже.
Алекс андар Балић,
Адашевци: Они који
данас имају ту срећу да
раде, више су обеспра
вљени него што имају
могућност да остваре
нек а од својих права.
Посебно они који раде у
приватним предузећима.
Ретко ко данас зна, због
чега је 1. мај празник.
Дамир Иванишевић,
Инђија: Треба се запита
ти да ли радник уопште
остварује права која му
по закону припадају. Зато
је веом
 а дискутабилно
причати и о прослави 1.
маја, празник а рада.
Умес то
рош тиљ ањ а,
било би примереније да
тог дана искажу незадо
вољство због својих угро
жених права.
Марија Балабановић,
Инђија: Верујем да, када
би људи радили послове
које воле и за које су
стручни, сигурно не би
било толико незадовољ
них радника. Синдикати
готово и не постоје, тако
да појединац треба да се
избори за своја права.
Светлана Кабашај,
Мачванска Митровица:
Положај радника у Срби
ји данас је поражавајући.
Прва асоцијација на 1.
мај је слободан дан, то је
мислим оно што већину
асоцира на тај дан.

Александара Јакшић,
менаџерка „Купер стандарда“

Маја
Бурм уџ иј а,
Сремска Митровиц а:
Сам 1. мај ми не предста
вља ништа осим чињени
це да је 1. мај нерадни
дан.
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информација, нити их у фабрике често
позивају, сем, кад су у питању празници,
годишњице и слично.
Иако се међу запосленима у приватним
фирмама, али све чешће стижу примедбе
и запослених у јавном сектору, распредају
приче о лошим условима рада и наруше
ним међуљудским односима, мобингу,
малим платама, менаџери тих истих
фабрика све то демантују, тврдећи да се у
њиховим фабрикама води рачуна о радни
цима и заштити радничких права.
Тако је крајем јануар
 а у М новинама
објављен интервју са менаџерком „Купер
стандарда“ Александром Јакшић на тему
положаја њихових запослених. Подсетимо
се шта је тада Александра Јакшић рекла о
мобингу.
Мобинг је дугорочно застрашујуће
понашање усмерено против запосленог
са намером да се умањи његово самопо
штовање и самопоуздање. Компанија је
веом
 а осетљива на ову врсту понашања
и уверавам Вас да се ми увек односимо
према нашим запосленима са поштова
њем. Наши запослени су веом
 а важни за
нас у свакој земљи у којој послујемо и ми
смо посвећени стварању окружења које
спречава мобинг и реагује на ране симп
томе негативног понашања. Сви руково
диоц
 и од врха до најнижег нивоа су укљу
чени у ову тему и нема изузетака. Осим
тога, ми организујемо различите обуке
за руководиоц
 е у циљу побољшања кому
никације са запосленима.
Говорећи о безбедности о раду, пошто
су честе примедбе радника на испарава
ње гуме и тешке услове у производњи
Александра Јакшић је рекла следеће:
Купер стандард послује по глобално
дефинисаним стандардима који важе за
све Куперове локације у свету, а који су
успостављени од стране најеминентни
јих светских институција одговорних за
безбедност и здравље на раду. Здравље,
безбедност и заштита животне средине
су приор
 итети Купер стандарда. Нарав
но, производња гуме је специфична као и
ризици који су процењени и контролиса
ни. Ми смо у обавези да радне услове одр
жавамо у складу са законским и корпора
тивним захтевима. Тако на пример лична
заштитна опрема укључујући и маске је
обезбеђена у складу са захтевима из
Акта о процени ризика свим нашим запо
сленима. Ми настојимо да спречимо евен
туалне проблеме и чинимо све што је у
нашој моћи да обезбедимо безбедно рад
но окружење за све наше запослене.
О запошљавају преко агенције „Адеко“,
менаџерка „Купер стандарда“ је за М нови
не крајем јануара рекла:
Купер стандард је дошао у Србију 2013.
године и ми смо уложили више од 25
милион
 а еура на српском тржишту. Наш
план да утростручимо број запослених је
најбољи показатељ нашег стратешког
приступа и посвећености. Када је о зара
ди реч, ми смо са Владом Србије уговори
ли и обавезу везану за висину зараде,
задовољство нам је што можемо да
потврдимо да исплаћујемо зараду која је
изнад просечне за индустрију у којој ми
радимо за 25 одсто, такође ми запосле
нима нудимо организован превоз, канти
ну са топлим оброком, додатне перио
дичне лекарске прегледе као и спортске
активности Веом
 а мали број запослених
је ангажован преко агенције, испод пет
одсто. Купер стандард тренутно запо
шљава 470 запослених. Аутомобилска
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Србија враћена
два века уназад

индустрија је веома специфична, због
тога ми морамо стално да се прилагођа
вамо изазовном окружењу и промењивим
захтевима наших купаца.

Рад на црно и казне
за послодавце
Како наводи Владан Танасић, начелник
Oдељења инспекције рада за Сремски
округ, главни мотив послодаваца да држе
раднике на црно је свакако економска
корист.
- Како то судије кажу у осуђујућим пре
судама, били су свесни штетних последи
ца, али су олако држали да до њих неће
доћи. Када им дође инспектор у контролу,
најчешћи изговор због чега радник није
пријављен је да је у питању пробни рад.
Послодавци треба да знају да пробни рад
не амнестира од одговорности и да се он
дефинише исто уговором о раду. Мора се
признати да често и запослени калкулишу,
јер је у питању добровољно ангажовање
између послодавца и запосленог. Воде се
мишљу да ће уколико их послодавац не
пријави добити можда половину оних
доприноса који следују држави. При томе
не размишљају о својој будућности и
евентуалној пензији. Најчешће мањи
послодавци који запошљавају мањи број
радника у области трговине, угоститељ
ства и грађевинарства држе непријавље
не раднике, то су најкритичније делатно
сти. Ми смо то давно препознали и добар
део наших активности на сузбијању рада

26. APRIL 2017.

Агенције су, у смислу
Закона о раду,
послодавци као било
који други. Ово уједно
значи да запослени
код ових послодавца
имају иста права из
радног односа,
као што су право на
зараду, годишњи
одмор, накнаду у
случају привремене
спречености за рад
(Владан Танасић)

Уместо да распалимо ураначки
роштиљ хајде да видимо шта симболизу
је 1. мај. У 19. веку радничку класу су
газде брутално израбљивали. Радно
време је прелазило преко 10, 12 сати,
радило се и суботом, понекад и неде
љом, лоши услови рада, ниске плате,
никакво осигурање. Због свега тога, рад
ници су одлучили да се уједине у синди
кате са циљем да се заједничким снага
ма изборе за хуманије радне услове,
осмочасовно радно време и веће плате.
Када су амерички радници предали своје
захтеве послодавцима и држави, давши
им ултиматум да се до 1.маја 1886. испу
не њихови захтеви, одговор је стигао,
али у виду насиља, батина, репресије,
хапшења, претреса. Моментално су
почели масовни протести и штрајкови
радника широм земље. У Чикагу, у кругу
фабрике Мек Кормик Харвестер, полици
ја је отворила ватру на штрајкаче, убила
једног и ранила двојицу. Након чега је на
митингу 1. маја неидентификована особа
бацила бомбу на полицију, убивши седам
полицајаца и ранивши 67. Власти су
након тога, без довољно доказа, осудиле
четири синдикалне вође на смрт веша
њем.

Како Италијани славе Први мај

Протести Италијана за 1. мај
У Италији се слави 1. мај, додуше
један дан, али пошто је Дан ослобођења
25. априла, Италијани то обично спајају и
користе за краћа путовања и одмор. Све
до 1991. године, када је престала са
радом Партија комуниста Италије и поде
лила се на две партије, имали су веома
јаку комунистичку партију, најјачу у запад
ној Европи, која је неговала традицију
прославе 1. маја, тако да је и данас то
један од најважнијих празника. Мада су
на изборима увек имали више од 30
посто гласова, италијански комунисти
никада нису ушли у Владу, а први човек
који је хтео да са њима, као другом пар
тијом по јачини, састави владу био је
Алдо Моро из Хришћанско демократске

партије, који је због тога брутално убијен.
Сваког 1. маја на тргу Сан Ђовани у
Риму скупи се пола милиона људи, вијо
ре се највише црвене заставе комуниста,
говоре синдикални лидери и одржава
највећи бесплатни концерт у Европи.
Тако Италијани славе 1. мај, а на истом
тргу се током године одржавају и све
веће радничке демонстрације. Италијан
ски радници, као и српски нису задовољ
ни својим положајем и мислим да је Ита
лија земља са највише штрајкова, али и
са јаком синдик алном организацијом.
Сваки град има своју локалну прославу,
али ова у Риму је највећа, испричала је
Тамара Живковић, Митровчанка која
живи у Италији.

Неколико година након тих догађаја,
савет интернационалних радничких
организација усвојио је 1. мај као успо
мену и симбол радничке борбе и соли
дарности. Тековине и резултати те бор
бе, који су остварени, и уграђени у
темеље стварања социјалистичке Југо
славије, смишљено и систематски су
уништавани и сахрањени у транзицији
држава које су је чиниле у капитализам,
међу којима је и наша распродата, робо
власничка, антиљудска Србија. За газду
печење а за радника који је враћен на
ниво роба, коска.
Осам сати рада је отишло у историју,
рад на црно, просечна плата која једва
покрива рачуне и храну, небрига газде за
здравствене и сигурносне услове рада,
рад суботом и недељом, неплаћени пре
ковремени рад итд. Максимално изра
бљивање људи уз минималне трошкове,
ако је могуће. Све то те чека ако имаш
срећу да уопште нађеш посао. Уз све
недоследности и проблеме, и званичну
атеистичку идеологију, некадашња држа
ва није почивала на таквој безбожничкој
логици. Издајничке политичке елите су,
можемо, констатовати, под демагошким
паролама „транзиције“ „европских вред
ности“, „развоја“, „демократије“ итд, вра
тиле Србију два века уназад, у пећинско
доба радничких права.
Филип Крантић
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Радници преко агенција
имају иста права
О запошљавању радника преко агенци
ја за М новине је говорио и начелник Оде
љења инспекције рада за Сремски округ
Владан Танасић. Начелника смо питали
на основу ког члана Закона о раду је
регулисано запошљавање преко агенци
ја? Да ли инспекција рада контролише
послодавце који запошљавају преко аген
ција? Да ли инспекција рада контролише
агенције које „изнајмљују“ раднике стра
ним компанијама? Шта показују подаци
на терену, колико је радника у митровач
ким фабрикама запослено преко агенци
ја?
- Закон о раду не познаје запошљавање
преко агенција као посебан вид радног
односа, односно, агенције су, у смислу
Закона о раду, послодавци као било који
други. Ово уједно значи да запослени код
ових послодавца имају иста права из рад
ног односа (право на зараду, годишњи
одмор, накнаду у случају привремене
спречености за рад, итд).
Одељење инспекције рада у Сремској
Митровици врши надзоре на терену код
послодаваца у свим делатностима, па и
код оних код којих послове обављају и
запослени у агенцијама, којом приликом
контролише и њихов радно правни статус.
Сви запослени имају могућност да се
обрате инспекцији рада за заштиту својих
права из радног односа и тада је инспек
ција рада дужна да изврши ванредни
инспекцијски надзор.
на црно је препознато ка таквим високори
зичним делатностима, док рецимо код
послодаваца који запошљавају преко 50
– 100 радника, права је реткост да нађете
запосленог на црно. Они су се већ финан
сијски стабилизовали, дуго већ постоје и
схватили су да се то на крају не исплати,
јер увек постоји могућност да незапосле
ни приликом престанка радног односа,
без обзира на то што је он био на црно,
тужи послодавца и оствари све оне допри
носе и плус накнаду штете за све године
уназад таквог ангажовања – каже Тана
сић.
Инспектор уколико затекне лице које
ради без уговора о раду на лицу места,
издаје прекршајни налог који износи
100.000 динара за правна лица, 10.000
динара за одговорно лице у правном лицу
и 50.000 динара за предузетнике.
- Овде постоји и она могућност дефини
сана Законом о прекршајима да прекрши
лац уплати половину износа у року од
осам дана и тиме се ослобађа плаћања
остатка казне. Ово се показало, као и код
Закона о безбедности саобраћаја, као
врло ефикасна мера, јер се избегава суд
ски поступак признањем кривице. Казне
за предузетнике који имају радника на
црно је од 300.000 до 500.000 динара, за
правна лица од 800.000 до два милиона и
за одговорно лице казна је до 50.000
динара. То су казне које предвиђа сам
Закон о раду, а ми ту имамо и Закон о пре
кршајима који даје могућност прекршај
ном судији да цени одређене олакшавају
ће околности и да иде испод те минимал
не казне прописане Законом о раду.
Ником није циљ да угаси постојање самог
привредног субјекта, него да довољно
озбиљно упозори и да се даље клони

Владан Танасић, начелник Oдељења
инспекције рада за Сремски округ
Што се тиче контроле рада самих аген
ција, потпуни надзор је могуће извршити
само у седишту послодавца, које је, по
правилу, за све ове агенције у Београду,
од стране надлежне инспекције.
Инспекција рада не поседује податак
колико је радника у митровачким фабри
кама запослено у агенцијама.
Ангажовање запослених у агенцијама
свакако није спецификум послодаваца на
територији Сремске Митровице, већ је сву
да заступљено – изјавио је Танасић.

Осим бројних
невоља које прате
српске раднике
у транзицији, свакако
је и њихово тешко
навикавање на
светски режим
рада, какав нисмо
познавали у време
самоуправљања
и квази синдикалне
бриге о радницима,
која се сводила на
кромпир и полутке
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чињења таквог прекршаја. То је политика
коју пре свега воде прекршајне судије, ми
као инспектори немамо утицај на износ
изречене казне. Ове драстичне казне које
је предвидео Закон о раду се примењују
тамо где дође до повреде на раду и тада
ми инсистирамо код судија да не иду
испод законом прописаног минимума што
се тиче казни. Казне које се тичу безбед
ности здравља на раду су најчешће у
распону од 800.000 до милион динара и то
је јако узан распон и може да звучи непра
ведно, јер наравно нису исти ризици нити
штетне последице које могу настати код
трговине и у некој високоризичној произ
водњи попут ливнице – сматра Владан
Танасић.
С обзиром на то да је Влада Србије про
гласила 2017. годином борбе против сиве
економије, а да рад на црно представља
један од њених појавних облика, Танасић
за М новине истиче да ће Инспекторат за
рад током читаве ове године вршити поја
чане надзоре код послодаваца у свим
делатностима.
- У прва три месеца 2017. инспекција
рада је већ извршила преко 350 ванред
них надзора на територији Сремског
управног округа. Том приликом је укупно
217 лица затечено на раду без адекватног
уговора (односно на раду „на црно“). Апе
лујемо на запослене да се инспекцији
рада обраћају док још увек раде код
послодавца, јер након престанка њиховог
ангажовања нисмо у могућности да им
помогнемо, јер се тада евентуално дока
зивање постојања радног односа изводи
пред надлежним судом – наводи начелник
Владан Танасић.

Бела књига послодаваца
У јануар
 у 2017. године донета је одлука
да се формира радна група за спровође
ње препорука из такозване „Беле књиге“
Савета страних инвеститора. Неки од
предлога Савета страних инвеститора из
„Беле књиге“ су: смањити прекршајне
казне за послодавце, увести могућност да
труднице буду „технолошки вишак“ и про
дужити трајање уговора на одређено.
Медији су у јануару некритички пренели
вест да је премијер Србије основао радну
групу како би се спровеле препоруке из
„Беле књиге“ Савета страних инвеститора
и да је циљ ове радне групе „побољшава
ње пословне климе у Србији“. У радној
групи се поред премијера Вучића налазе
поједини министри и приватне компаније,
али нема ниједног представника синдика
та. Председник Савеза самосталних син
диката Крагујевац Југослав Ристић је за
Радник.рс упозорио да препоруке из те
књиге нису увек у интересу радника и да
састав те радне групе није обећавајући за
људе у Србији.
- Бела књига није никакав званични
документ који је усвојио било који орган у
Републици Србији, већ су то жеље страна
ца како треба да изгледа наша земља каже Југослав Ристић.
Наташа Сапун, председница Савеза
самосталних синдиката за Град Сремску
Митровицу и Општину Шид истиче да
предлози који стоје у „Белој књизи“ додат
но срозавају и овако угрожена радничка
права.
- Синдикат је због тога направио синди
калну књигу, која ће бити одговор на „Белу
књигу“, садржаће сва запажања синдиката
и указиваће на проблеме који се односе на
раднике – наводи Сапун.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Усвојени програми рада
јавних предузећа и установа

Седница Скупштине општине Шид

У

Шиду је у петак, 21. априла одр
жана седница Скупштине општи
не Шид на којој су одборници
разматрали и усвојили више одлука.
Пре свега, усвојен је програм зашти
те, уређења и коришћења пољопри
вредног земљишта за 2017. годину.
На територији општине Шид налази се
6.540 хектара државног пољопривред
ног земљишта, од чега је дато на више
годишње кориштење 2.640 хектара.
- На лицитацији ове године, односно
на право пречег закупа биће доступ
но учесницима укупно 1.172 хектара
државног пољопривредног земљишта.
Укупан број надметања програмом
биће 197, а просечна површина биће
шест хектара. За право пречег закупа
за држаоце домаћих животиња, вла
снике домаћих фарми, лица су конку
рисала на укупно 55 хектара. Програм
заштите, уређења и коришћења пољо
привредног земљишта, не разлику
је се битно од програма предвиђеног
за прошлу годину. Разлика је једино у
томе, што ће ове године бити нешто
мање закупа прече куповине - истакао
је испред Канцеларије за пољопривре
ду Дејан Вученовић.
Након разматрања извештаја о раду
Општинског штаба за ванредне ситуа
ције за 2016. годину, одборници су га
усвојили као и њихов годишњи план за
текућу годину.
- Оперативни план одбране од
поплава није се мењао од 2014. годи
не, када су нашу општину погодиле
мајске поплаве. Овај план садржи и
критеријуме за проглашење редов

не и ванредне одбране од поплава.
Наша општина је током мајских попла
ва 2014. године прошла добро како је
могла да прође, а управо из разлога
што је имала овај план у време када
су се дешавале најстрашније поплаве.
Ситуац
 ија је тренутно таква да нема
никакве бојазни, јер су све снаге и
средства укључена у све задатке што
се тиче одбране од поплава - истакла
је извршилац за ванредне ситуац
 ије
Снежана Момирски.
Усвојена је и измена и допуна про
грама Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ за 2017. годину.
- Измена и допуна програма посло
вања ЈКП „Водовод“ Шид односи се на

две ствари. То је кориштење камион
а
за фекални отпад и камион
 а за чисту
воду. У случају да негде дође до про
блема, пуцања цеви или нестанак
воде, ми ћемо моћи да у таквим ситу
ацијама довожењем цистерне решимо
те проблеме, а посебно ће то добро
доћи грађанима током летње сезоне.
Допуна рада за 2017. годину, се одно
си на таксу за водомер коју су до сада
сви плаћали исто, што је било немо
гуће издржати. „Водовод“ није у ста
њу да финансира и водомере великог
капацитета. Адекватно томе, одреди
ли смо нову таксу за такве водомере,
а после пет година, бићемо у могућно
сти да им извршимо бесплатну замену

КОЦ у новом руху
У плану рада за ову годину, директор Културно
образовног центра Срђан Малешевић, истакао је
реконструкцију бине и комплетне сале, укључују
ћи и замену расвете и озвучења.
- Прва фаза пројекта која подразумева рекон
струкцију бине, за коју смо од Управе за капитал
на улагања добили 5.690.000 динара, почеће
одмах након завршетка поступка јавне набавке. У
плану нам је да направимо мултифункцион
 алну
салу у којој ће се моћи одржавати приредбе, кон
церти, семинари и седнице. У сали ће постојати
могућност да се прегради и да се користи за неке
мање догађаје. Такође, планирамо да купимо
нове удобне столице, а у пројекту је и набавка
сопствене апаратуре за пројекције филмова,
савремена расвета, побољшање акустичности,
потпуно ново решење за климатизацију, као и
места за инвалиде и решавање њиховог уласка у
салу - истиче Срђан Малешевић.

Срђан Малешевић,
директор КОЦ-а
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- рекао је за говорницом директор ЈКП
„Водовод“ Марко Бајић.
Одборници локалног парламен
та усвојили су извештаје и програме
о раду Народне библиотеке „Симеон
Пишчевић“, Музеја наивне уметно
сти „Илијанум“, Галерије слика „Сава
Шумановић“, Установе за физичку кул
туру „Партизан“, Дома здравља Шид,
Културно образовног центра, Пред
школске установе „Јелица Станивуко
вић Шиља“ и Туристичке организације
Шид. Центру за социјални рад одбор
ници су усвојили извештај о раду за
2016. годину, али не и програм рада
за ову годину. Против усвајања изве
штаја о раду за 2017. годину Центра за
социјални рад гласало је 26 одборни
ка. Образложење оваквог гласања за
говорницом је изнео Предраг Симић,
председник одборничке групе СНС-а,
који је том приликом истакао да је један
од разлога гласања против одборника
СНС-а, непостојање службе туђе неге
и помоћи у опису послова Центра за
социјални рад. Другу опаску на рад
Центра за социјални рад дао је одбор
ник Драган Радовановић, истичући да
социјалну помоћ остварују и они који
су млади и радно способни, као и они
који имају неки други извор прихода
и налазе се у добром материјалном
положају. Одговор је за говорницом
дала је директорка Центра за социјал
ни рад Драгана Шинка.
- Центар за социјални рад нема
лиценцу да обавља те врсте послова.
Услуга туђе неге и помоћи постоји и
то ради Каритас и ми са њима имамо
добру сарадњу. Центру за социјални
рад не недостају само услуге социјал
не заштите, него и саветовалиште за
децу, саветовалиште за брак и поро
дицу. Имамо великих потешкоћа у
раду. Социјална помоћ је вечита тема.
Услове и критеријуме о томе ко може
да прима социјалну помоћ, прописује
Закон. И ми се некад не слажемо са
свим, али постоји Закон који ми мора
мо поштовати. Ако неко има примедбу
или сматра да неко добија социјалну
помоћ а да то не заслужује, слободно
може да дође и то да пријави Центру
за социјални рад - истакла је Драгана
Шинка.
За све месне заједнице, осим Сота,
Беркасова и Адашеваца, усвојени су
извештаји о раду за 2016. и финансиј
ски планови за 2017. годину. Прихва
ћен је предлог о разрешењу и понов
ном именовању др Крсте Куреша за
директора шидског Дома здравља, као
и разрешење и поновно именовање
на ту функцију, директорице Галерије
слика „Сава Шумановић“ Весне Буро
јевић. Последње тачке дневног реда,
односиле су се на одлуку о образо
вању и именовању комисије за рас
полагање непокретностима у својини
Општине Шид, као и на разрешење и
именовање чланова школских одбора
основних и средњих школа, са терито
рије шидске општине.
М. Н.
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Седница Општинског већа Рума

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА

Пољопривредницима
подршка Општине

Н

а својој 24. седници, која је одржа
на 11. априла, чланови Општин
ског већа су усвојили програм
мера подршке за спровођење пољопри
вредне политике и руралног развоја у
румској општини за текућу годину. Овај
програм је представила Биљана Дамља
новић, шефица Одељења за финансије,
привреду и пољопривреду.
- Локална самоуправа ће и ове године
суфинансирати камате за пољопри
вредне кредите и за ту намену је обез
беђено пет милиона динара. Ову меру
смо спроводили и у претходне две годи
не. Исто толика сума, пет милиона дина
ра, је намењено за осигурање од ризика
усева, плодова, вишегодишњих засада,
расадника и животиња. На овај начин
подстичемо пољопривреднике да се
осигурају и кроз ове мере обезбеде ста
билност својих прихода - истакла је
Биљана Дамљановић.
Са значајем поменутих мера сагласио
се и Слађан Манчић, председник румске
општине.
- Финансирање камате у износу до 10
процената за краткорочне кредите је у
протекле две године оправдало своје
увођење и пољопривредницима доста
значи и за пролећну сетву, али и за
касније измирење потраживања. По
први пут, ове године смо определили и
пет милиона за субвенционирање осигу
рања од ризика. Подсетимо се само
како је прошле године катастрофалан
лед нанео огромне штете усевима у
неким деловима општине и ми на овај
начин желимо да подстакнемо људе да
их осигурају. Обе мере имају за циљ да
помогну пољопривредницима - указао је
Манчић.
На седници је усвојено и неколико
одлука које се тичу рада ЈП „Водовод“.
Румском „Водоводу“ је одобрена набав

ка два путничка и два теретна возила у
циљу њиховог бољег пословања, али и
усклађивање Статута и доношење сред
њорочног и дугорочног плана развоја,
што је у складу са одредбама новог
Закона о јавним предуз ећима.
Ово јавно предузеће је добило похва
ле за свој досадашњи рад и ангажовање
у снабдевању грађана и радних зона
водом. По речима директора „Водовода“
Слободана Станића у средњорочном
програму су се бавили систематизаци
јом и опремањем радних места, изград
њом нових бунара, решавањем пробле
матичних места у румској и иришкој
општини са становишта снабдевања
водом.
- Лане смо отворили два нова бунара,
а за ову планирамо још два, као и откуп
земље у Јарку како бисмо могли да
бушимо нове бунаре. Наш максималан
капацитет у Фабрици воде тренутно
износи 250 литара у секунди што је
довољно, чак и ако имамо у виду потре
бе радних зона, а новим бунарима ће се
тај капцитет повећавати. Дугорочно,
велике инвестиције би биле везане за
промену водоводне мреже која је, у
неким деловима, веома стара, а велике
инвестиције су и пречистач отпадних
вода, као и изградња регионалног водо
вода „Источни Срем“ - каже директор
Слободан Станић.
а овој седници са важећим Зако
ном о култури је усклађен Статут
Градске библиотеке „Атанасије
Стојковић“ Рума. Подржане су и две
измене буџетске апропријације у изно
сима од 332.000 динара и 169.000 дина
ра, како би се финансирала поправка
котла за централно грејање у вртићу у
Првомајској улици и платили радови на
изградњи Еко учионице у основној шко
ли у Никинцима.
С. Џакула

Н
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ПОПИСАНО 6.800 ОБЈЕКАТА ПО ЗАКОНУ О ОЗАКОЊЕЊУ

Попис приведен крају

П

опис свих нелегалних објеката
у румској општини је половином
априла приведен крају и пописа
но је укупно 6.800 објеката.
Подсетимо, од 27. новембра 2015. го
дине почела је примена новог Закона о
озакоњењу.
- Тада смо и кренули са пописом, али
озбиљан попис је почео почетком 2016.
године и у току те године смо пописа
ли 1.668 објеката. На интервенцију и
препоруку надлежног Министарства
смо убрзали попис без обзира што је
законски рок од годину дана истекао.
Министарство је дозволило да се по
пис врши и после 27. новембра прошле
године, са намером да се до краја мар
та ове године комплетно изврши попис
свих нелегалних објеката - објашњава
за наше новине Тања Дробац, шефица
одељења за урбанизам и грађење.
Тако је од почетка ове године, у пр
вом кварталу, приведен крају овај про
цес и закључно са половином априла
пописано је 5.132 објекта, а укупно
6.800 објекта.
- За овај период смо донели 615 ре
шења о озакоњењу. Како смо и очеки
вали највише је било помоћних објека
та, поготово у сеоским домаћинствима,
у просеку од три до пет објеката, ту је
и око 1.000 стамбених објеката, док је
пословних тек седамдесетак - каже Та
ња Дробац.

Тања Дробац

Она подсећа да су током фебруар
аи
марта и додатно ангажоване екипе на
терену, поготво по селима, по распоре
ду који је њено Одељење направило,
а пописивачи су прошли одговарајућу
едукацију како би се тај процес убрзао
и привео крају у том продуженом року.
- Заједно са нашим грађевинским
инспекторима на ниову града су ради
ли и људи запослени у румским јавним
предузећима. Остало је спорадично по

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

неки објекат, али у суштини, попис је
завшен и оно што сад следи је доно
шење решења о рушењу - истиче Та
ња Дробац.
Од такси које се наплаћују приликом
озакоњења 70 процената иде локалној
самоуправи, а остатак се дели - пола
иде Републици а пола АП - односно по
15 процената.
- Лане смо од озакоњења остварили
4.038.550 динара, а у прва три месе
ца ове године 1.057.000 динара од тих
такси, тако да ће тај износ до краја го
дине сигурно бити већи, јер је и дале
ко већи број пописаних објеката - лане
1.668, а сада 5.132 што је значајна раз
лика. Сада крећемо у израду решења
о рушењу, дакле покретање поступка
самог озакоњења. Морам напоменути
да до сада од свих поднетих захтева,
ниједан од објеката није био уистину
за рушење. Да би био за рушење он
треба да не испуњава оне наведене
услове по намени и по спратности на
локацији на којој се налази - морамо
дакле водити рачуна о намени објекта
који се озакоњује и одређеној спратно
сти - то су та два параметра и ако су
они задовољени објекат се може оза
конити. По свему судећи, неће бити
потребе за доношењем правог реше
ња о рушењу - изјавила је за наше но
вине шефица Одељења за урбанизам
и грађење Тања Дробац.  С. Џакула

Одборници добили лаптопове

К

ако је и најављивано,
румска скупштина ће
ускоро бити модерни
зована, односно седнице
ће бити заказиване и ма
теријал бити достављан у
електронској форми.
Одборници су зато доби
ли, на реверс, лаптопове, а
за њих је 21. априла орга
низована и обука за рад на
рачунарима.
Сав материјал ће бити
достављан у електрон
ској форми, путем мејла, у
ПДФ формату. То ће значи
ти и велику уштеду у буџе
ту када је реч о папиру за
штампање материјала, то
нерима, одржавању копир
апарата али и уштеду на
гориву које се трошило за
допрему материјала свим
одборницима на кућну
адресу.
С. Џ.

Обука одборника
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У
ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОТПАДНИХ ВОДА У РУМИ

Изградња савремених
пречистача неопх
 одна

Стеван Ковачевић, Чедо Максимовић и Милка Павловић

О

новим методама пречишћавања
отпадних вода, као дела система
интегралног планирања развоја и
ревитализације градова, на предавању
у Руми 12. априла говорио је проф. др
Чедо Максимовић, професор на Имери
ал колеџу у Лондону.
Овом предавању, које је организова
ло ЈУП „План“ Рума, присуствовали су
представници свих сремских општина,
као и представници Министарства водо
привреде Републике Српске.
- Нашој земљи су потребне савре
мене технологије, далеко испред овог
што тренутно користимо. То је техноло
гија која користи мање енергије, заузи
ма мање простора и производи знатно
мање муља, а и мање кошта. Најновији
пречистач око себе не шири лоше ми
рисе и зато га можете поставити у цен
тру било код града. Много мање кошта
да се изгради савремени пречистач, а и
много мањи су трошкови експлоатације.
На нашем путу ка Европској унији један
од услова ће бити и да свако насеље
но место, са више од 2.000 житеља има
пречистач. Ја данас говорим о пречи
стачима који пречишћавају и комуналне
отпадне воде, али и воде, првенствено
из прехрамбене индустрије где су до
минантне органске материје - рекао је
Максимовић.
Он је указао и да Србија мора да пра
ти савремене технологије како не би
поновила грешку суседне Мађарске, ко
ја је изградила око 400 постројења, по
старој технологији, па је морала да их
руши или преправља, што свакако ви
ше кошта.
На овом стручном скупу био је и Не
над Ђукић, дипломирани грађевински
инжењер, представник Министарства

водопривреде Републике Српске.
- Ви знате да је 22. март био Свет
ски дан вода, а овогодишњи акценат је
управо био на отпадним водама. Већи
на градова у Србији, али и у окружењу
нема адекватан третман отпадних вода,
неизвесност у снабдевању водом у бу
дућности је врло велика. Вишенаменско
коришћење воде па чак и третиране от
падне воде долази као један од могућих
приоритета. У читавом свету се трети
рана вода више не посматра као отпад,
већ ресурс, па и ово предавање данас
указује на неке могуће опције - рекао је
Ненад Ђукић.
чеснике овог скупа, који је одржан
у Културном центру, поздравио је
и председник Скупштине општине
Рума Стеван Ковачевић. Он је указао на
значај оваквих скупова на којима уче
ствују стручњаци, с обзиром на то да је
наменско и рационално трошење воде и
третирање отпадних вода проблем који
ће обележити овај век.
- Зато је у решавању ових проблема
важно донети исправне одлуке уважава
јући глас стручњака - додао је Коваче
вић.
Директорка ЈУП „План“ Рума је иста
кла да су позвани представници свих
сремских општина управо због значаја
ове теме.
- Све општине у Србији имају про
блема са отпадним водама, мора се на
ћи начин да се то реши, зато је важно
упознати се са новим трендовима када
је реч о правилном третману тих вода.
Можда се утврди и могућност неког за
једничког пројекта неколико општина у
овој области који би се могао финанси
рати средствима Европске уније - рекла
је Милка Павловић.
С. Џ.

У
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„Мирандолина“
насмејала Румљане

Крчмарица Мирандолина из истоим
 ене
представе, настале по тексту Карла Гол
донија, насмејала је и опустила румску
публику на сцени Културног центра 11.
априла.
Реч је о представи беог радског позори
шта „Бошко Буха“ у режији Југа Радивоје
вића, која нема намеру да се бави дубо
ким и тешким политичким и економским
проблемима, али има намеру да се бави
мушко - женским односима, али на један
духовит начин, више у смислу како заве
сти и савладати мушкарца лепим изгле
дом, промишљеним и заводничким пона
шањем.
А ту је ненадмашна управо неодољива
Мирандолина (коју врцкаво глуми Катари
на Жутић), жена која својом харизматич
ношћу осваја мушкарце, заводи их , суко
бљава, доводи их до руба егзистенције и
до емотивних сломова. Притом, за њу је
то све само игра, јер те своје чари и власт
над мушкарцима не користи да би се доче
пала новца или положаја, као савремене
„спонзоруше“, без обзира што око ње ле
те маркизи и грофови, што са парама, што
без пара.
Њен женски принцип највише изазива
витез од Рипафрате који се дубоко у себи
боји жена и које су му зато мрске. Игра га
Андрија Милошевић, пренаглашено сли
кајући његов лик који је и изазвао највише
смеха румске публике.
На крају - побеђује жена, Мирандолина али чини се да је то тако ипак више у овој
представи, но у стварном животу.
С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“

Вече поезије

У оквиру својих радно - окупацион
 их
активности, своје колеге, кориснике услу
га Геронтолошког центра „Срем“ у Руми,
често својим програмом забаве и чланови
рецитаторске секције.
Тако је било и 13. априла у овој устано
ви за старе, када су рецитатори направи
ли програм током којег су представили
поезију чувеног песника Мике Антића.
Имајући у виду да је Мика Антић био
познати боем, Микине стихове су говори
ли у пригодно уређеном кафанском амби
јенту уз музику, вино, „леба масти“, љуба
зну конобарицу и дотрајале кариране
столњаке.

20
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Промоција
књиге „Манге“
У читаоници Градске библиотеке
„Атанасије Стојковић“ у Руми 7.
априла представљена је књига „Ман
ге“ ауторке Весне Лаудановић.
На овај начин је испуњена најава
директора Градске библиотек е
Жељка Стојановића да ће се, из нај
плодније године конкурса за први
роман „Атанасије Стојковић“ штам
пати, поред победничког, још два по
оцени жирија такође, изузетно ква
литетна рукописа.
Подсетимо, те 2015. године на кон
курс су стигла 23 рукописа, а жири
је, после дужег премишљања, за нај
бољи прогласио „Зврј упразно“, који
је штампан и представљен, као и
роман, условно речено другопласи
рани, „Рамонда Сербика“, да би се
сада представио и рукопис, тачније
новела Весне Лаудановић „Манге“.
- Ово је више новела него роман,
која се чита у једном даху - рекао је
Стојановић.
Момир Васиљевић, председник
жирија је указао да је „Манге“ урне
бесно и гротескно представљање
наше ставрности, пун је хумора, уз
понеку горку жаок у. Иако је реч о
новели, има доста ликова, али је
свак ако најуп
 ечатљивији шофер
Манге који вози аутобус ужичке
„Ракете“.
- Ова књига ме подсећа на она
времена када није било толико ауто
буса и који су се лако кварили. У
руралним пределима аутобус је био
институција, а шоферско занимање
истакнуто и важно. Манге је моралан
и поштен човек, али и ауторитаран,
он је господар у свом аутобусу. Зани
мљиво је и то да се ова књига бави
дешавањима само ток ом једна
вожње на линији Ужице - Севојно Ужице - рекао је Тодор Бјелкић, члан
жирија.
Ђока Филиповић је указао да би
овај текст био и добра подлога за
неки ТВ филм, а да ће свак ако
насмејати читаоца, али га подстаћи
и на размишљање.
Ауторк а Весна Лаудановић, по
струци дипломирани економиста,
писањем се бави од 2009.године и
до сада је писала поезију, приче,
есеје и драмске текстове.
Каже да је њен лик заснован на
ставрном лику кога је упознала још
као гимназијалка путујући на линији
Ужице - Севојно.
- Кроз хумор и ликове проговорила
сам о једном времену у нашој, тада
заједничкој, земљи. Желела сам
више смеха из неког лепог располо
жења а не очаја и надам се да сам у
томе успела - рекла је ауторка рум
ској публици.

С. Џ.
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ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НИКИНЦИ

Учионица под
ведрим небом

Ученици и њихови гости у новој учионици

Вредност Еко учионице је 295.000 динара, а средства
су обезбедили румска општина у сарадњи са Покрајин
ским секретаријатом за пољопривреду, посредством
Локалне акцион
 е групе „Срем ИН“

У

Основној школи „Бранко Ради
чевић“ у Никинцима, коју похађа
110 ученика, постављена је Еко
учионица на отвореном.
Кад год временске прилике буде то
дозвољавале, планирано је да се у
овој учионици у дворишту обавља
настава из свих предмета.
Вредност ове Еко учионице је
295.000 динара, а средства су обезбе
дили румска општина у сарадњи са
Покрајинским секретаријатом за
пољопривреду (средства за рурални
развој), посредством Локалне акцио
не групе „Срем ИН“.
Одржавање наставе у учионици на
отвореном вишегодишња je жеља
како руководства школе, тако и самих
ђака.
- Неколико година уназад смо имали
идеју да ово наше лепо школско дво
риште употпунимо једном учионицом
на отвореном. Сада нам је та жеља и
остварена, а наша деца су заиста оду
шевљена што ће део часова имати
управо у овом лепом простору, налик
малом летњиковцу - каже директорка
Мирјана Јанкелић.
Иначе, постављање Еко учионице у
дворишту никиначке основне школе
био је један од десет пројеката које су
предложили грађани у оквиру процеса

и пројекта „Партиципативно буџетира
ње“.
- Иако сам пројекат није добио дово
љан број гласова да би ушао међу пет
који су нашли своје место у овогоди
шњем општинском буџету, ипак је као
важан за ову школу препознат и
локална самоуп
 рава је нашла модел
да се и он исфинансира и реализује.
Тако сада ђаци и запослени имају
много лепше и садржајније школско
двориште - каже Драган Косановић,
шеф Одељења за локални економски
развој и координатор Тима за импле
ментацију пројекта „Партиципативно
буџетирање“.
посети никиначкој ОШ „Бранко
Радичевић“ била је и директорка
Агенције за рурални развој
Општине Инђије и координаторк а
ЛАГ-а „Срем ИН“ Ивана Пејовић
Шеврт, која је истакла значај ових учи
оница на отвореном.
- Пред нама су лепи и топли дани и
сигурно ће ученици до летњег распу
ста уживати у учионици на отвореном.
Надам се да ћемо као комшијске
општине продубити сарадњу и да
ћемо заједнички реализовати бројне
пројекте - рекла је Ивана Пејовић
Шеврт.

С. Џ.
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Конкурс за директоре
јавних предузећа

Са 35. седнице Општинског већа у Инђији

Н

а седници Општинског
већа у Инђији 18. априла
једногласно је утврђен
предлог одлуке о спровођењу
јавног конк урса за избор
директора јавних предузећа
чији је оснивач Општина Инђи
ја. Како је образложио пред
седник Општине Владимир
Гак, реч је о законској обавези
јер ускоро навршава годину
дана од постављања вршила
ца дужности директора у свих
пет јавних предузећа.
- Директор јавног предузећа
може да има статус вршиоца
дужности најдуже годину дана
и ми смо сада у законској оба
вези да распишемо конкурс каже Гак.
Разматрани су извештаји о
раду и финанијском послова
њу Народне библиотеке „Др
Ђорђе Натошевић“, Агенција
за ИТ, ГИС и комуникације, за
лок ални економски развој,
рурални развој, као и извешта
ји Туристичке организације,
Пословно-образовног центра
и свих месних заједница са
територији општине Инђија.
Закључак је, каже Гак, да су

све поменуте установе и аген
ције пословале са израженим
побољшањима када је у пита
њу однос према раду и троше
ње буџетских средстава.
- У сваком од извештаја
могли смо да видимо да су
директори вредно и одговор
но радили и да је направљен
значајан корак ка напред у
односу на период пре преузи
мања одговорности за наше
грађане. Побољшање у раду
је, дефинитивно, свуда и више
него евидентно, а ми ћемо се
потрудити да у наредним
годинама то буде још боље –
наводи председник инђијске
општине.
За разлику од извештаја
установа и агенција, већници
нису били задовољни поједи
ним извештајима месних
заједница о финансијском
пословању. Гак је, као пример,
навео Месну заједницу Љуко
во чији финансијски извештај
није усвојен, јер је уочено низ
неправилности.
- У њиховом финансијском
извештају се налази карди
нална, процедурална грешка

Проблем управљања
гробљем у Љукову
Председник Општине Инђија
осврнуо се и на дугогодишњи
проблем са управ љањем
месним гробљем у Љукову.
Наиме, поједини чланови
Савета те месне заједнице не
дозвољавају инђијском „Кому
налцу“ да управља гробљем те
на тај начин, каже Гак, наста
вљају са старом праксом.
- Разговарали смо више пута

на ту тему, али поједини члано
ви Савета месне заједнице
Љуково не одустају од тога да
они треба да управљају гро
бљем, иако је законски решено
да месним гробљима на тери
торији наше општине може да
управ ља
иск ључ иво
ЈКП
„Комуналац“. Но, и тај проблем
ћемо решити у наредном пери
оду - каже Гак.

везана за реконструкцију кро
ва на згради Месне заједнице
и Ловачког дома. Прво, нису
имали законско право и овла
шћење да врше било какве
радове на поменутим објекти
ма, јер су они у власништву
Општине Инђија. Друго, погре
шним пословањем створили
су ситуац
 ију да је рачун
Општине Инђија био блокиран
на четири или пет дана, јер су
приложили рачун од набавке
грађевинског материјала у
рино систем, а да то никоме
нису рекли. Такође, набавили
су четири хиљаде црепова,
три хиљаде неке врсте грађе,
летви а да се тај материјал, ни
дан данас не налази у поседу
Месне заједнице, нити су ти
радови извршени у претход
ном периоду. Ми заиста води
мо одговорну политик у и
нећемо дозволити такво недо
маћинско понашање – обја
шњава Гак.
Први човек општине Инђија
истакао је да се ближе избори
за савете месних заједница,
те да очекује да ће се на тим
местима убудуће налазити
искључиво они људи који ће
радити за добробит своје
месне заједнице и мештана.
На овој седници Општин
ског већа у Инђији донет је
Програм подршке за спрово
ђење пољопривредне полити
ке и политике руралног разво
ја за 2017. годину, као и Пра
вилник о изменама и допуна
ма Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места у Општинској
управи општине Инђија и Пра
воб ран ил аш тва
опш тин е
Инђија.
М. Ђ.
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ОБУКА

Родно
одговорно
буџетирање
Општина Инђија једна је
од првих локалних самоу
права које су организовале
за своје запослене обуку
за родно одговорно буџе
тирање. Обуку, која је одр
жана 10. априла, прошли
су сви актери који учествују
у креирању локалног буџе
та са циљем да он до 2020.
године буде у потпуности
усклађен са изменама у
Закону о буџетском систе
му. За овај посао Општина
Инђија ангажовала је орга
низацију УН вомен.
- Обука подразумева да
људима који раде у разли
читим органима и органи
зацијама унутар Општине
предочимо који су то родни
аспекти, а у разговору са
њима и да сагледамо про
блеме и изворе неравно
правности - каже Сања
Николин, експерткиња УН
вомен и додаје:
- Када кажете да је буџет
за све грађане и грађанке,
онда видите да у свако
дневном животу баш и није
тако, зато се овде ради о
томе да кроз обуку и родно
одговорн о
буџ ет ир ањ е
допринесемо томе да сви у
заједници имају користи од
новца који је наш, јавни.
Како је истакла Радмила
Митровић, председница
Савета за родну равно
правност општине Инђија,
та лок ална самоуп
 рава
кренула је на време са при
премама, како би испошто
вали оно што измене у
Закону о буџетском систе
му предвиђају.
- Све што измене у Зако
ну предвиђају не мора да
се уради одједном. Битно
је да се сваке године уводи
линија по линија и да се на
крају, до 2020. године,
целокупан буџет усклади
са изменама у Закону које
се тичу родно одговорног
буџетирања - истиче пред
седница Савета за родну
равноправност општине
Инђија и додаје за крај да
је циљ радионица да се
исцрпи што више инфор
мација од експерата из
организације УН вомен
која ће, уједно, бити десна
рука Општини Инђија када
је посао који се тиче родно
одговорног буџетирања у
питању.

М. Ђ.
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ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Ускоро градска вода
у Чортановцима
Н
ачекали су се Чортанов
чани, али чекање се на
крају и исплатило. Град
ска вода је на „корак од њих“,
а то потврђује и в.д директора
ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија Драгољуб Трифуно
вић.
Према његовим речима, у
четвртак, 20. априла изврше
но је узорковање последње
етапе новоизграђене водо
водне мреже у Чортановцима,
дела мреже који се налази у
самом насељеном месту.
 У току следеће недеље
очекујемо резултате анализа
и уколико будемо имали пози
тиван резултат, крећемо у дез
инфекцију, а следећи корак је
прикључење домаћинстава на
мрежу. Пре него што кренемо
са прикључцима, извршићемо
анкетирање мештана да би
смо сазнали колико њих жели
прикључак на новоизграђену
водоводну мрежу. Затим ћемо
их обавестити о условима и
цени – каже директор ЈКП „Во
довод и канализација“.
Трифуновић се осврнуо и на
предстојећу летњу сезону, где
их очекује повећана потро
шња воде и како каже, нема

Драгољуб Трифуновић,
в.д. директор „Водовода“

бојазни, јер је водоснабде
вање на територији општине
Инђија стабилно већ неколико
месеци уназад.
 Када сам као в.д директо
ра преузео одговорност за рад
ЈКП „Водовод и канализација“,
примарни циљ био је да воде
буде довољно за све наше ко
риснике, као и да буде у пот
пуности хемијски и бактерио
лошки исправна. Поносан сам
што могу да кажем да нисмо
имали ниједан проблем, и да
се снабдевање водом одви

Радови на изградњи водовода у Чортановцима (архива)

јало, и одвија се без икаквих
проблема – наводи Трифуно
вић.
Он је најавио и нову инве
стицију коју ће финансирати
Покрајински секретаријат за
пољопривреду,
шумарство
и водопривреду. Реч је о из
градњи батерије у насељеном
месту Инђија, чија је вредност
нешто мање од 25 милиона
динара.
 Месец дана, од момента
када потпишемо уговор у по
менутом секретаријату, рас

писаћемо јавну набавку за
извођача радова и кренути у
изградњу нове батерије буна
ра са којом би требало да до
бијемо, по нашим проценама,
од 18 до 20 литара у секунди.
Ова инвестиција неопходна је,
пре свега, због поновног оспо
собљавања фабрике воде у
Инђији али, са друге стране,
и да би апсолутно учврстили
стабилност водоснабдевања
у Инђији  каже за крај Трифу
новић.
М. Ђ.

ДОМ ЗДРАВЉА

Решавање финансијских проблема
Н
аслеђена дуговања у ин
ђијском Дому здравља
један су од највећих про
блема са којима су се суочили
представници локалне само
управе одмах по преузимању
одговорности за све станов
нике инђијске општине у јуну
2016. године. Није било лако
суочити се са проблемом који
се односи на преко 250 мили
она динара дуговања према
фармацеутским кућама и рад
ницима за путне трошкове. И
данас представници Општине
Инђија активно учествују у ре
шавању финансијских пробле
ма у Дому здравља „Др Мило
рад Мика Павловић“, што је
недавно потврдио и председ
ник Општине Владимир Гак.
Он је рекао да су 18. апри
ла разговарали са радницима
који су у претходне три године
остали без путних трошкова,
како би нашли „заједнички је
зик“.

Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија
 Ми нисмо кривци за про
блеме у Дому здравља, али
смо дужни да их решавамо.
Имали смо 18. априла саста
нак са радницима и покушали
смо да им објаснимо ситуацију
у којој се ова установа налази.
Уједно, и да пошаљемо поруку

да нико никога не жели да пре
вари, већ да „језиком чињени
ца“ кажемо да, када блокирате
рачун своје сопствене устано
ве, не можете очекивати да се
редовно измирују плате  обја
снио је Гак и додао да је тре
нутни дуг према радницима,

којима путни трошкови нису
исплаћивани уназад три годи
не, око 42,5 милиона динара.
 Чињеница је да путни тро
шкови треба да буду испла
ћени, али исто тако треба да
постоји воља и жеља да се
проблеми реше на разуман на
чин. Убеђен сам да ћемо најве
ћи део проблема који се тичу
финансија у Дому здравља
решити до краја ове године.
Већ смо вратили један знача
јан део дуговања према три ве
лике фармацеутске куће. Ипак,
остаје нам највећи поверилац,
а то је веледрогерија „Феникс“.
Тренутни дуг Дома здравља
према њима је 115 милиона
динара, не рачунајући камате.
Зато је потребан неки вид раз
умевања од стране радника,
жеља да се тај проблем реши,
али и стрпљења морамо сви
заједно имати, јер у супротном
проблеме нећемо решити – ис
тиче Гак.
М.Ђ.
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Промоција српске културе

Делегација Инђије на пријему код градоначелника Пуле (са сајта Пула.хр)

Д

елегација Oпштине Инђија
предвођена председником
Општине Владимиром Га
ком минулог викенда боравила
је у Истри и Пули. Разлог одла
ска сремске делегације у Хрват
ску био је учешће на 9. Фести
валу српске културе у Истри,
који је одржан у периоду од 20.
до 26. априла.
У оквиру посете Фестивалу,
делегацију Општине Инђија, са
којом су били уметници и књи
жевници из тог сремског града,
примили су градоначелник Пу
ле Борис Милетић и истарски
жупан Валтер Флего.
Том приликом градоначелник
Пуле упознао је присутне са бо
гатом и бурном историјом града
за коју каже да је заслужна што
данас у Пули живи тако велики
број разних националних мањи
на.
- Пула је мултикултурални
град који негује заједнички жи

вот и међусобно поштовање
свих мањина - поручио је Миле
тић, који је додао како ће Пула
наставити сарадњу са свим на
ционалним мањинама базирану
на темељним вредностима које
Пула поседује.
Председник Вијећа српске
националне мањине Истарске
жупаније Милан Рашула захва
лио се на пријему у име дома
ћина и организатора и указао
на битност размене културних
вредности и постојања Фести
вала српске културе.
- У Истри живи скоро 8,5 хи
љада припадника српске наци
оналне мањине, а у Пули њих
преко 4,5 хиљаде те су интегра
ција и очување наше културне
баштине и традиције врло бит
ни - рекао је Рашула, са чиме су
се сложили и Миодраг Јакшић,
председник Матице Срба из Бе
ограда и Владимир Гак, пред
седник Општине Инђија који су

нагласили и важност отворено
сти и сарадње утемељене на
пријатељском односу.
Овогодишњи Фестивал срп
ске културе у Истри био је по
свећен великој списатељици
Исидори Секулић, поводом 140
година од њеног рођења. Њој
у част су 20. априла, на самом
отварању Фестивала, глумци из
уметничке групе „Арт Фракци
ја“ из Београда извели драмски
приказ „Живот и дело“.
Фестивалски караван, после
Пуле, обишао је и друге истар
ске градове и општине Лабин,
Ровињ, Водњан, Фажану и Пе
рој где су изведени разни про
грами.
Организатор Фестивала је
Клуб Срба Истарске жупаније,
партнер је Општина Инђија и
Матица Срба из Београда, по
кровитељи Град Пула и Истар
ска жупанија.
М. Ђ.
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Подршка
руралном
развоју
Министарство пољопривреде
претходно је дало сагласност за
мере које је усвојило Општинско
веће општине Инђија на послед
њој седници одржаној 18. априла,
а које се тичу подршке руралном
развоју општине Инђија за 2017.
годину.
Како би се свим заинтере
сованим
пољопривредницима
приближили услови за добијање
разних врста субвенција у на
редном периоду биће одржани
састанци по месним заједницама
инђијске општине.
Ивана Пејовић Шеврт, в.д ди
ректора Агенције за рурални
развој општине Инђија (АРРИ)
истиче да је Општина Инђија ове
године определила 24 милион
а
динара из буџета за развој и по
дршку руралном развоју.
- Донели смо неколико мера
како бисмо помогли нашим пољо
привредницима, а то су финанси
рање вештачког осемењавања,
суфинансирање камате за кре
дите пољопривредника, набавка
прикључне механизације и осигу
рање усева - каже Пејовић Шеврт
и додаје да ће све поменуте мере
пољопривредницима бити предо
чене на најављеним састанцима
који ће за петнаестак дана бити
одржани у свим селима инђијске
општине.
- Пољопривредници ће на са
станцима од запослених у нашој
Агенцији добити све неопходне
информације, а уједно ћемо мо
ћи да решимо евентуалне недоу
мице које имају - каже в.д дирек
тора АРРИ и додаје да ће путем
СМС порука бити правовремено
информисани о месту и времену
одржавања поменутих састанака.
Такође, заинтересовани по
љопривредници све потребне
информације о детаљима кон
курса за субвенције могу добити
и у Агенцији за рурални развој оп
штине Инђија.
М. Ђ.

СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Школице спорта за здравије малишане

Н

а последњем састанку
Система 48 у Инђији одр
жаном у петак, 21. апри
ла своје тронедељне извештаје
поднели су ЈП „Инђија пут“, Уста
нова „Спортски центар“, Пред
школска установа „Бошко Буха“
и Општинска управа.
Јавно предузеће „Инђија пут“
од 1. априла самостално одр
жава јавну расвету, извести
ли су представници поменутог
предузећа. Такође, из њиховог
извештаја могло се чути да су,
закључно са 16. априлом, извр
шили 61 интервенцију на јавној
расвети, од тога највећи број за
бележен је у Месној заједници
Бешка.
С друге стране, в.д директора

ПУ „Бошко Буха“ Јелена Кресоја
говорила је о новом специјализо
ваном облику рада са најмлађи
ма, који примењује ова установа.
У питању су „Школице спорта“
које за циљ, пре свега, имају по
већање обухвата деце у насеље
ним местима.
- „Школицу спорта“ по први
пут реализујемо за малишане из
Марадика. Са њима сваког пет
ка од 11 до 12 часова у сали ОШ
„Бранко Радичевић“ ради наш
стручни сарадник за спорт у са
радњи са васпитачима. Присут
ност деце је изузетно велика и
уједно позивамо родитеље чија
деца се нису до сада укључила
да их доведу, јер ће тако прове
сти време на један квалитетан и

користан начин – наводи Јелена
Кресоја.
„Школицама спорта“ или како
тачан назив каже „Школицама
живота“, обухваћена су деца уз
раста од четири до шест година
која не похађају предшколски
програм. Како в.д директора вр
тића каже, у развојном плану
Предшколске установе „Бошко
Буха“, који је усвојен овог ме
сеца, предвиђено је отварање
„Школица живота“ у Чортановци
ма и Крчедину.
Кресоја је истакла да 3. ма
ја крећу и са уписом деце у ПУ
„Бошко Буха“, који ће трајати до
31. маја.
- Сваког радног дана од 12 до
16 часова родитељима ће бити

доступна Комисија за упис деце
у централном објекту предшкол
ске установе у Улици Душана
Јерковића у Инђији, те ће моћи
да се информишу о свим дета
љима везаним за упис, као и да
предају неопходну документаци
ју за упис деце у нову школску го
дину која ће почети 1. септембра
- истиче Кресоја и за крај наводи
да ће ускоро почети и друга фаза
радова на доградњи централног
објекта у којем ће бити смеште
но око 100 деце која се налазе на
листи чекања. Нове просторије
малишанима би требале да буду
доступне до краја маја, уколико
сви радови буду текли по плану,
каже Кресоја.

М. Ђ.
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Средства
за регресирање
превоза студената
У Новом Саду су 20. априла уручени
уговори и решења о додели новчаних
средстава Покрајинског секретаријата за
високо образовање и научно истражи
вачку делатност за регресирање прево
за студената у међуградском саобраћају
на територији АП Војводине за 2017.
годину. Покрајински секретаријат за
регресирање превоза обезбедио је 20
милиона динара, а средства су додеље
на локалним самоуправама које су
оствариле право на основу јавног кон
курса, међу којима је и општина Пећин
ци.
Покрајински секретар проф. др Зоран
Милошевић, уручио је уговоре и решења
представницима 33 локалне самоуправе
са територије Војводине, а испред пећи
начке Општине уговор је примила Сне
жана Гагић, начелница Одељења за дру
штвене делатности, која је том приликом
нагласила значај овог конкурса.
- Брига о нашој деци нама је на првом
месту, а поготово о студентима, чије
школовање додатно оптерећује роди
тељски буџет. Поред превоза, општина
Пећинци такође стипендира студенте, те
су овакви конкурси више него добродо
шли, а добра сарадња са Покрајинском
владом сада нам омогућава да помогне
мо студентима са територије наше
општине који свакодневно путују до
места студирања – рекла је Гагић.
Општини Пећинци овим конкурсом
укупно је додељено 576.427 динара за
114 буџетских студената са територије
пећиначке општине који први пут уписују
одређену школску годину.

ШИМАНОВЦИ

Сајам запошљавања
у хотелу „Европа“
Национална служба за запошљавање
Филијала Сремска Митровица и Општи
на Пећинци организују Сајам запошља
вања у петак, 28. априла, од 11.00 до
13.00 часова, у сали хотела „Европа“, ул.
Војводе Вука бб у Шимановцима.
На Сајму ће компаније и предузећа
која послују у општини Пећинци на сво
јим штандовима представити потребу за
радницима, што је добра прилика за
незапослене да се на једном месту упо
знају са целокупном понудом слободних
радних места и да одмах и конкуришу за
места за која су заинтересовани.
Пећиначк а локална самоуправа ће
организовати бесплатан превоз за неза
послена лица са територије општине
Пећинци, која су заинтересована за уче
шће на Сајму, а нису у могућности да
обезбеде сопствени превоз.
Лица којима је потребан превоз треба
да се јаве Општини Пећинци путем теле
фона 400-729 и да оставе податке и кон
такт телефон, како би благовремено
била обавештена о распореду поласка
аутобуса из њиховог насеља.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

26. APRIL 2017.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Пећинцима 4,9 милиона
за енергетску ефикасност

Потписивање уговора

Добијена средства биће уложена у унапређење енер
гетске ефикасности зграде основне школе у Доњем
Товарнику

З

аменик председнице Oпштине
Пећинци Зоран Војкић потпи
сао је 20. априла у простори
јама Програма Уједињених нација
за развој (УНДП) у Београду, уговор
којим су општини Пећинци додеље
на бесповратна средства у износу од
4,9 милиона динара за унапређење
енергетске и трошковне ефикасности
у објектима од јавног значаја који су
у надлежности локалне самоуправе.
Ова средства су обезбеђена у оквиру
пројекта „Уклањање препрека за про
мовисање и подршку систему енер
гетског менаџмента у општинама у
Србији“ који заједнички реализују
Министарство рударства и енерге
тике и УНДП, а општина Пећинци је
била једна од 13 локалних самоупра
ва у Србији којима су тога дана доде
љена средства у оквиру овог пројек
та.
Уговоре са предстaвницима локал
них самоуправа потписао је мини
стар рударства и енергетике Алек
сандар Антић, који је том приликом
изјавио да је енергетска ефикасност
један од кључних циљева дефиниса
них Стратегијом развоја енергетике
Републике Србије.
- Циљ нам је да у односу на рефе
рентну 2010. годину до 2019. умањи
мо потрошњу енергије за девет про
цената. Урадили смо пуно пројеката
и прешли смо половину тог пута од
девет одсто и сада се већ приближа
вамо томе да смо остварили уштеду
од готово пет одсто. Ја сам поносан
на те резултате, али то нас није дове
ло у позицију да будемо задовољни,

него нас само додатно стимулише
да наставимо – рекао је министар
Антић.
Стална координаторка Уједињених
нација и стална предстваница УНДП
у Србији Карла Херши нагласила је
у свом обраћању да УНДП снажно
подржава посвећеност Србије кори
шћењу енергетске ефикасности кроз
представљање паметних и ефика
сних система управљања енергијом
српским локалним самоуправама.
Зоран Војкић је изјавио да ће доби
јена средства бити уложена у унапре
ђење енергетске ефикасности зграде
основне школе у Доњем Товарнику.
- Укупна вредност радова је 7,3
милиона динара, а локална самоу
права ће у реализацији овог пројек
та учествовати са 2,4 милиона соп
ствених средстава. У згради основне
школе биће урађена термоизолаци
ја спољних зидова и крова, уместо
досадашњег котла за централно гре
јање на угаљ биће уграђен модеран
котао на пелет са пратећим инста
лацијама, а зграда ће добити и нову
фасаду – рекао је Војкић и нагласио
да ће реализацијом ових радова,
заједно са претходна два пројекта
реализована у доњотоварничкој шко
ли заједничким средствима Општине
Пећинци и Покрајинског секретари
јата за енергетику, грађевинарство
и саобраћај – заменом старе стола
рије новом ПВЦ столаријом и уград
њом штедљиве унутрашње расвете,
зграда школе бити знатно енергетски
ефикаснија, а да ће утрошак енергије
бити умањен за 30 до 40 одсто.
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ДЕЧЈЕ ДРАМСКО
СТВАРАЛАШТВО

Мајски сусрети

Седница Општинског већа

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПЕЋИНЦИ

За санацију Дома
здравља 24 милиона

О

пштинс ко
веће
Општин е
Пећинц и
усвојил о је измену
плана јавних набавки пред
седнице Општине, чиме су
створени услови за реализа
цију још једне велике инфра
структурне инвестиције у
општини Пећинци. У проје
кат санације Дома здравља
„Др Драган Фундук“ у Пећин
цима ове године биће уло
жено 24 милиона динара,
које је Општини Пећинци
доделила Канцеларија за
управљање јавним улагањи
ма Владе Републике Србије,
у оквиру Програма обнове и
унапређења јавних објеката
у јавној својини у области

образовања, здравства и
социјалне заштите.
У оквиру пројекта санације
пећиначки Дом здравља ће
добити нови кров и кровну
опшивку, нову спољну стола
рију од ПВЦ-а, а комплетна
зграда ће добити термичку
изолацију укључујући и изо
лацију крова, као и нову
фасаду.
По речима председнице
Општине Пећинци Дубравке
Ковачевић Суботички, захва
љујући овој инвестицији
пећиначки Дом здравља ће
убудуће пружати боље усло
ве за рад медицинском осо
бљу и квалитетнију здрав
ствену услугу грађанима

пећиначке општине.
- Поред тога, уградњом
термичке изолације зграда
Дома здравља ће бити енер
гетски ефикаснија, што ће
знатно смањити трошкове
грејања у зимском периоду.
Ова инвестиција, као и неко
лико претходних великих
инвестиција, доказ је да је
пројектн о
финанс ир ањ е
велик а шанса за нашу
општину и ми ћемо као
локална самоуправа насто
јати у будућности да са што
више квалитетних пројеката
аплицирамо како код дома
ћих, тако и код европских
фондова – изјавила је прва
жена пећиначке општине.

АМБАСАДОРКА УГАНДЕ У ПОСЕТИ ПЕЋИНЦИМА

На Зонској смотри дечјег
драмског стваралаштва Вој
водине одржаној трећу годину
заредом у Културном центру у
Пећинцима почетком апри
ла, у организацији Савеза
уметничког стваралаштва Вој
водине, а под покровитељ
ством пећиначк е лок алне
самоуп
 раве приказане су 36
представе, које су се претход
ном општинском селекцијом
пласирале у виши ранг, међу
којима и три представе из
пећиначке општине – „Свиња
рева тајна“, „Сама у кући“ и
„Краљевски фестивал“.
На овогодишње „Мајске
сусрете“ у Темерину, пласира
ло се 13 представа, од којих и
представа Основне школе
„Душан Јерковић Уча“ из
Шимановаца „Сама у кући“, у
режији Мирјане Живојнов и
Весне Деврња, а у извештају
селектора смотре др Миљана
Војновића, стоји да је овогоди
шња Зонска смотра обилова
ла разноврсношћу методоло
шких приступа, сценског изра
за и квалитета.
Ученици представе „Сама у
кући“ поред пласмана на „Мај
ске сусрете“, на Зонској смо
три дечјег драмског стварала
штва у Пећинцима освојили су
и три награде – Нађа Кнеже
вић и Александра Ђенић за
глумачко остварење, Мирјана
Живојнов и Весна Деврња за
ред итељ е
и
комп летан
ансамбл представе за дослед
ни жанровски поступак.
„Мајски сусрети“ у Темери
ну одржаће се од 9. до 11.
маја 2017. године.

Сарадња на подручју пољопривреде

В

лада Уганде заинтере
сована је за сарадњу
на подручју пољопри
вреде и туризма са српским
фирмама. Ово је у Пећинци
ма, у понедељак 24. априла
изјавила амбасадорка Уган
де, Њена екселенција Мум
таз Касам, у разговору са
председницом Општине Ду
бравком Ковачевић Субо
тички и в.д. директором Ре
гионалне привредне коморе
Срема Ђорђем Божићем.
Током боравка у Пећинци
ма, амбасадорка Уганде
обишла је и пећиначку Ше
ћерану, интересујући се по
себно у вези сарадње на по
љу производње шећера.
В. Ц.
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ПОДРШКА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА СТУДЕНТИМА

Повластице за
превоз студената

Расписујем изборе за чланове Савета
свих десет месних заједница на територији
Општине Стара Пазова, за 14. мај 2017.
године, а предизборне радње су у току,
рекао је на конференцији за штампу Горан
Јовић, председник Скупштине општине
Стара Пазова. Председник Скупштине
општине је рекао да се чланови савета
месних заједница бирају по већинском
систему, да се гласа за конкретно име и
презиме, а бираће се укупно 116 чланова
савета. Изразио је наду да ће као и доса
дашњи, и ови избори протећи без пробле
ма. 
М. М.

ДР АЛЕКСАНДАР ОМЕРОВИЋ,
ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

Најменаџер
у здравству

Руководити здравственом установом у
којој је запослено преко 400 радника, а пре
свега са својим сарадницима одговорити
на захтеве пацијената, није нимало лак
посао. Међутим, уколико један дом здра
вља има доброг менаџера, онда је успех
загарантован. Интернационална асоција
ција здравствених установа у Лондону ста
ропазовачки Дом здравља уврстила је
међу најнапредније здравствене установа
у југозападном делу Европе, а руководио
ца саме установе др Александра Омеро
вића за најменаџера за протеклу годину
на подручју Хрватске, Босне и Херцегови
не, Македоније, Црне Горе и Србије. Иако
је његова прва љубав била књижевност,
доктор Александар Омеровић је након
Средње медицинске школе у Земуну, завр
шио Медицински факултет у Беог раду и
специјализирао интерну медицину, док
функцију директора успешно обавља три
године и како каже добијено признање му
значи, али га и обавезује. Треба истаћи да
је Дом здравља у Старој Пазови акредито
ван на период од седам година, максима
лан број година када је у питању акредита
ција здравствених установа што довољно
говори о томе како функционише здрав
ствени систем ове установе. У прилог томе
иде и чињеница да током протекле године
Заштитнику права пацијената није упућена
ниједна жалба.

Уручење уговора у Покрајинској влади

Н

а територији општине Стара Пазо
ва живи велики број студената, који
се школују на факултетима широм
Србије, претежно у Београду и Новом
Саду. Општина Стара Пазова је ового
дишњим буџетом наменила 6.750.000
за ове потребе, али за додатна средства
аплицира и код надлежних ресорних ин
ституција, како би студентима помогла у
плаћању трошкова превоза и на тај на
чин олакшала кућни буџет њихових по
родица. Конкуришући на овогодишњем
јавном позиву Покрајинског секретарија
та за високо образовање и научноис тра
живачку делатност, Општина Стара Па
зова је за ове намене обезбедила преко
600.000 динара за период: јануар - јун
2017. године.
У згради Покрајинске владе у Новом
Саду прошлог четвртка, 20. априла су
свечано потписани уговори и решења о
додели новчаних средстава за регреси
рање превоза студената у АП Војводини
у међуградском, односно међумесном
саобраћају за текућу годину, а покрајин
ски секретар за високо образовање и на
учноистраживачку делатност проф. др
Зоран Милошевић уговор за старопазо
вачку општину уручио је заменику пред
седника Општине Стара Пазова Милану
Беари.
- Марљив рад и труд студената са те
риторије наше општине, у складу са на
шим могућностима, увек покушавамо да
на неки начин помогнемо. Како бисмо
олакшали кућни буџет породица студена
та који свакодневно путују до факултета,
увели смо праксу регресирања њиховог
превоза. Задатак нас, на руководећим
позицијама, у Општини Стара Пазова
је да се залажемо за њен континуира
ни развој и просперитет, што и чинимо,
управо како би наши студенти, по завр
шетку студија имали где да се запосле
и да покажу стечена знања. Наш скро

ман допринос у виду новчане помоћи за
превоз, само је доказ да их бодримо на
њиховом путу усавршавања - истакао је
Милан Беара, заменик председника Оп
штине Стара Пазова.
Секретаријат је почетком ове године
расписао јавни конкурс за регресира
ње превоза студената, на који се јави
ло 33 од укупно 45 општина/градова у
АП Војводини, а за реализацију конкур
са, Секретаријат је издвојио 20 милиона
динара. Средства добијена путем овог
конкурса биће искоришћена и прослеђе
на за 139 студената који су изабрани на
јавном позиву за регресирање трошкова
превоза студената у међумесном сао
браћају Општине Стара Пазова у новем
бру 2016. године.
одсећамо да су право на конкури
сање за средства имали студен
ти који су испуњавали следеће
критеријуме: 1. Имају пребивалиште на
подручју општине Стара Пазова, 2. Сва
кодневно путују на међумесној релацији
од места становања до установе висо
ког образовања (нису корисници услуге
смештаја у студентским центрима), 3.
Школују се на терет буџета, 4. Први пут
уписују годину студија, 5. Нису корисни
ци студентских стипендија и кредита од
надлежних министарстава, Владе Репу
блике Србије, надлежних покрајинских
органа управе, Владе АП Војводине, ло
калних самоуправа, Републичког фонда
за развој научног и уметничког подмлат
ка, Фонда за стипендирање даровитих
студената Универзитета у Новом Саду
и других институција, фондова и фонда
ција. Поред новчане помоћи за превоз
студената, Општина Стара Пазова сваке
године учествује и у покрићу дела тро
шкова превоза ученика средњих школа,
који свакодневно путују до својих сред
њих школа у Београд или Земун.
Немања Стикић
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ОБУКА ЗА БУДУЋЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Тридесет младих покреће
сопствени бизнис

О

бука из предуз етништва за мла
да незапослена лица из старо
пазовачке општине започела
је у уторак 18. априла у Белој згради
у Старој Пазови и трајаће наредних
месец дана, захваљујући реализаци
ји пројекта „Истражи свој бизнис“ под
покровитељством швајцарске Агенци
је за развој и сарадњу, Тима за соци
јално укључивање и смањење сиро
маштва Владе Србије и Регионалног
едукативног центра „Банат“.
Тридесеттрогодишња Снежана Ха
вран из Старе Пазове једна је од
тридесеторо младих са територије
општине Стара Пазова која жели да
започне сопствени бизнис.
- Моја идеја је да отворим књиго
водствену агенцију, тј. књиговодство
и административне услуге, пошто се
тим послом бавим већ шест година
- рекла је Снежана Хавран из Старе
Пазове.
Производња обуће, послови у обла
сти машинског инжењерства, отва
рање књиговодствених агенција и
посластичарница само су неке од
пословних идеја младих Старопазов
чана који ће подељени у групе у на
редних месец дана похађати основну
обуку из предуз етништва.
- То су основни, почетни кораци ка
ко се започиње сопствени бизнис, ка
ко да крену, којим путем. Наравно од
правног основа пословања, где се они
едукују, да ли бити предуз етник или
правно лице и најважније део обука је
израда бизнис плана - истакла је Та
ња Мијајловић, пројект менаџер Реги
оналне развојне агенције Срем.
За четири најбоље пословне идеје

Обука из предузетништва

обезбеђена су средства у износу од
по 230.000 за прва два будућа пред
узетника и по 180.000 за друга два
предуз етника.
- Један прави пример међусектор
ске сарадње, где су представници
приватног, јавног и цивилног сектора,
са израженим осећајем друштвене
одговорности удружили своје ресурсе
око заједничке идеје, са заједничким
циљем да унапредимо положај разли
читих категорија младих на тржишту
рада и побољшамо њихову запошљи
вост на крају - рекао је Бранислав Ми
лосав из Регионалног едуктивног цен
тра „Банат“ Зрењанин.
Општина Стара Пазова је једна од
три општине, поред Новог Сада и
Кикинде, која је узела учешће у реа
лизацији пројекта Регионалног еду

ОПШТИНА ПОМАЖЕ УВОЂЕЊЕ СТАНДАРДА
КОД ЛОКАЛНИХ ПРИВРЕДНИКА

кативног центра „Банат“ под називом
„Истражи свој бизнис“.
- Општина Стара Пазова се управо
нашла на путу да не буде препрека
кад је млад свет у питању, као што се
увек трудила и до сада, а да буде са
вршена подршка и да у том делу своје
подршке пружи логистику, да овај про
јекат заживи управо у општини Стара
Пазова - нагласила је Сузана Илић,
начелница Одељења за привреду Оп
штине Стара Пазова.
Пројекат који се односи на пружање
подршке спровођењу Програма ре
форми политике запошљавања и со
цијалне политике у Републици Србији
спроводи Тим за социјално укључива
ње и смањење сиромаштва уз финан
сијску подршку швајцарске Агенције
за развој и сарадњу.
С. С.

ПОДРШКА РОМИМА

Пријаве до краја маја Школски прибор
на поклон

П

ривредници и произво
ђачи хране на терито
рији општине Стара
Пазова имају прилику да бес
платно уведу међународно
признате стандарде у своје
пос ловање и неопходне
ХАСАП стандарде и сертифи
кате за продају произведене
хране на великим тржиштима.
Канцеларија за локални еко
номски развој Општине Стара
Пазова у сарадњи са Нацио
налним центром за одрживи
развој, упутила је позив при
вредним субјектима да се
пријаве за субвенционисано
увођење система менаџмен

та и безбедности хране и бес
платну сертификацију. Право
на подношење пријава имају
привредни субјекти са седи
штем или огранком на терито
рији општине Стара Пазова,
за обављање свих делатно
сти. Све информације о про
јекту, начину пријављивања и
потребној документацији могу
се добити у Канцеларији за
локални економски развој у
згради општине Стара Пазова
или на сајту starapazova.rs.
Рок за достављање пријава је
до краја маја месеца текуће
године.
М. Л.

П

оводом Светског дана
Рома, средњошколцима
ромске националности,
који похађају Економско трго
винску школу и Гимназију у
Старој Пазови, подељен је
школски прибор, захваљујући
сарадњи средњих школа и
Канцеларије за инк лузију
Рома, а уз подршку Општине
Стара Пазова, која је издвоји
ла средства за ове поклон
пакете. У уторак, 11. априла,
школски прибор је добило 22
ученика, од око 50, јер су
ђацима Техничке школе паке
ти уручени пре неколико

месеци. Циљ ове акције је да
се подстакну млади Роми, да
заврше школовање, али и да
упишу студије, како би у
будућности имали више шан
се за посао и могли да буду
конкуренти на тржишту рада.
К. Л.
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ТУЂА НЕГА И ПОМОЋ

Преко 500 лица
прима додатак
Додатак за туђу негу и помоћ у старо
пазовачкој општини током протекле
године примало је 511 лица са здрав
ственим проблемима, различитим поте
шкоћама и оштећењима. Право на нов
чану накнаду за помоћ и негу другог
лица има осигураник и корисник пензије
коме је због природе и тежине повреде
или болести неопх одна помоћ и нега за
обављање радњи ради задовољавања
основних животних потреба. По Закону о
пензијском и инвалидском осигурању,
право, практично, имају само непокрет
ни, слепи и они који без туђе помоћи не
могу да се хране, облаче, нити крећу по
кући, као и они који су на дијализи. Како
сазнајемо у старопазовачком Центру за
социјални рад, међу корисницима су
углавном пензионери са веома ниским
примањима и здравственим оштећењи
ма. Износ редовног додатка за туђу негу
и помоћ износи 10.869 динара, док при
маоци увећаног додатка са 100 одсто
оштећења примају 26.974 динара месеч
но. У случајевима када инвалидска
комисија процени да здравствено стање
може да се побољша, заказује се кон
тролни преглед. У Центру за социјални
рад у Старој Пазови наводе да управо
због тога злоупотреба остваривања пра
ва на ову врсту помоћи није могућа, јер
су примаоци ове накнаде дужни да сваке
године, а некада и чешће, обављају
здравствене контролне прегледе. С. С.

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
ПОЗОРИШНА САЛА У СТАРОЈ
ПАЗОВИ

Завршни радови
реновирања

рана ученица седмог разреда, Марија
Фолћан. На такмичењу је било 27 уче
сника из сремских школа у којима се учи
словачки, као матерњи језик, а поред
Пазове то су још Ердевик и Сусек. По
броју бодова ове године је чак девет уче
ника седмог и осмог разреда остварило
пласман на републичко такмичење.
Међу њима из Старе Пазове поред поме
нутих још су и Лаура Хрушкар, Маја
Гедељовски, Ела Балаж, Владислав
Губечка и Сандра Опавски.
З. К.

БЕЛЕГИШ

О историјату села
У току су завршни радови реновирања
позоришне сале у Старој Пазови. У овој
фази саниран је део крова, замењене су
пропале даске на позорници и комплет
на расвета у сали и у холу лед светлима,
простор је освежен новим бојама, а нови
изглед добио је и сам улаз у салу. Иако је
изграђена пре више од четири деценије,
позоришна сала у Старој Пазови, у којој
се културни програми одвијају готово
свакодневно, има модеран изглед и тех
нички је добро опремљена. У последњих
неколико година Центар за културу и
Општина Стара Пазова улажу у њено
реновирање и осавремењавање.  Ј.К.

Како Основна школа „Вера Мишчевић“
у Белегишу ове године обележава 65
година постојања и рада у школи је одр
жано предавање на тему „35 векова
Белегиша“, на коме је др Милош Спасић,
кустос Одсека за праис торију Музеја гра
да Београда, ученицима приближио
историју овог поднебља. Предавање је
обухватило историју и праисторију насе
ља, која је значајна не само за подручје
Срема и Војводине, него и целе Србије.
Реч је о месту које има веома интере
сантну историју, која сеже до петог миле

„ПОЛЕТАРАЦ“ НОВА ПАЗОВА

Игралиште за децу

МЗ СТАРА ПАЗОВА

Фондација Новак Ђоковић 12. априла
свечано је отворила игралиште за децу у
ПУ „Полетарац“ у објекту Бубамара у
Новој Пазови. Ово је друго у низу играли
шта у Србији у чију је адаптацију и опре
мање уложено преко три милиона дина
ра. Фондација је донирала мобилијар
вредности 13 хиљада евра који ће кори
стити за игру преко 350 малишана у овој
установи, а најстарије групе су овом
приликом извеле спортске игре. Свеча
ном отварању су присуствовали пред
ставници Фондације, ПУ „Полетарац“ и
Општине Стара Пазова на челу са заме
ником председника Општине Миланом
Беаром. 
З. К.

нијума пре нове ере и од тада се на овим
просторима живело у континуит ету. Нај
познатија за Белегиш је култура бронза
ног доба која је добила име по овом
месту и зове се Белегишка култура, а
протеже се на широком поднебљу цен
тралног Балкана и Јужне Паноније, од
Србије, Мађарске, Хрватске па све до
Румуније. Оно што је карактеристично је
то да је на овом поднебљу постојала
смена култура на једном месту и није
био ни један тренутак у историји када се
нешто није дешавало, а основни покре
тач је Дунав, који је временом мењао и
одређивао пејзаж овог места. Истражено
је пет локалитета, претежно насеља и
некрополе, тј. гробља, где је пронађена
грнчарија, оруђе и накит. Археолошки
налази који нађени ископавањима 50.
60. и 70. година прошлог века налазе се
у Музеју града Београда, који је заједно
са Археолошким институтом обављао
истраживања. 
К. Л.

ОШ „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“

ОСНОВНА ШКОЛА У ВОЈКИ

Такмичење из
словачког језика

Радионице
о превенцији насиља

Прво место међу осмацима на Међу
општинском такмичењу из словачког
језика, које је 9. априла одржано у Основ
ној школи „Херој Јанко Чмелик“ у Старој
Пазови, освојила је Валентина Хуђец из
школе домаћина, одакле је и првопласи

У Основој школи „Милах Хаџић“ у Вој
ки одржана је, у петак 21. априла, интер
активна радионица на тему превенције
различитих облика насиља под називом
„Можда нисте знали, али насиље је...“
којој су присуствовали ученици саме

Помоћ друштвима

Извршни одбор Савета месне заједни
це Стара Пазова је 18. априла донео
одлуку да помогне кречење позоришне
сале у Старој Пазови у вредности до 500
хиљада динара, са 30 хиљада да помог
не поправку електричне расвете у СКУД
„Херој Јанко Чмелик“, да плати аутобу
ски превоз на гостовање у Хрватској чла
новима КУД „Бранко Радичевић“ и купи
15 столица, пет столова и пет ормарића
за Дом здравља „Др Јован Јовановић
Змај“. Уједно је донет предлог о имено
вању комисије за избор чланова Месне
заједнице, који је такође усвојио Савет
месне заједнице. За председника Коми
сије је изабран Драган Ђурић, његов
заменик је Радислав Продановић, а чла
нови су Слободан Боровац, његов заме
ник је Татјана Смуђа и други члан је
Петар Неранџић, док је његов заменик
Гордана Љубинковић.
З. К.
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гући им достојанствен и испуњен живот.
На прослави трећег рођендана „Оазе“, у
суботу 22. априла, којој су присуствова
ли и представници бројних организација
и центара који се баве проблематиком
особа с инвалидитетом, мештани села,
обележен је и Дан планете Земље.
Ј. К.

29

ха Саве са моштима свога оца Симеон
 а,
с циљем помирења браће Стефана и
Вукана, који су заратили око власти.
Сурдук је као место снимања изабран
због свог карактеристичног пејзажа,
истакао је продуцент Мишко Стевано
вић, додавши да је снимање овакве
серије један од највећих пројеката РТС-

ГРАДСКИ ХОР СТАРА ПАЗОВА
школе са својим родитељима и запосле
нима у овој образовној установи. Првом
у низу интерактивних радионица на тему
превенције различитих облика насиља, с
акцентом на вршњачк о, коју води
вршњачки едукатор Слободан Станко
вић започела је едукација ученика виших
разреда војачке Основне школе и њихо
вих родитеља, као и запослених у овој
образовној институцији. У оквиру радио
нице приказани су делови првог едука
тивног филма у Срему на тему превен
ције различитих облика насиља рађеног
у продукцији пећиначког Удружња мла
дих активиста уз подршку Министарства
омладине и спорта Републике Србије, а
родитељи и ученици су путем анализе
указали на могуће решавање различи
тих облика насиља. Директорка школе
која је и сама била укључена у интер
аквни рад са ученицима и њиховим
родитељима истиче да се проблем наси
ља увек може решити уколико се на вре
ме уочи, те је додатна едукација од изу
зетне важности. Интерактивним радио
ницима на ову тему у Основној школи
„Милан Хаџић“ у Војки обухваћени су
ученици свих разреда, па су тако у апри
лу планиране за ученике виших разреда,
док се у мају настављају за ученике
нижих разреда. 
С. С.

ГОЛУБИНЦИ

Трећа година
пројекта „Оаза“

У Голубинцима се већ трећу годину
реализује пројекат „Оаза“, када су уз
подршку организације Пријатељи Вал
дорф педагогије из Берлина купљене су
три куће у овом селу. Неки од штићеника
тамо живе, неки долазе повремено, а сви
су ангажовани у производњи поврћа.
Повртарство је и начин финасирања
удружења и живота у њему. Мисија Удру
жења „Живимо заједно“ је да особе са
сметњама у развоју учини видљивим,
присутним и активним у свим сегменти
ма друштвеног живота, да афирмише
све њихове способности и индивидуал
ност, да промовише њихова права и омо

Пролећни концерт
Градски хор Стара Пазова је у својој
16. години постојања изашао, у недељу
23. априла, пред публику на свом про
лећном концерту, и како је рекла Радми
ла Андрејевић, хоровођа, на репертоару
имају велики број нумера, тако да би
сваког месеца могли да одржавају кон
церте. У три блока показали су разновр
сност и лепоту песама – од духовних,
преко ренесансних до обраде српских
песама, али и забавних, које су делимич
но извели и са својим гостима. Пријате
љи хора, попут Владе Канића, састава
Јулиус из Београд и ученика Музичке
школе Љубинка Лазића, такође су изве
ли за њих препознатљиве песме и како
се чуло на почетку програма, донели
пролеће поклоницима песме и музике.

З. К.

СМОТРА РЕЦИТАТОРА

Шест злата за
Старопазовчане
Златну диплому са Покрајинске смо
тре рецитатора, која се одржавала од
21. до 23. априла у Сечњу донело је чак
шест представника из општине Стара
Пазова, од тога се троје пласирало на
највиши ниво. У средњем узрасту злато
је припало Лори Мершак, Љубици Огње
новић и Андреју Симендићу, док је у
недељу 23. априла, када су наступили
одрасли рецитатори злато припало
Јовану Миљевићу, Јани Руман и Еми
Кочиш, која се пласирала и на републич
ко такмичење, где ће учествовати и
Симендић и Огњеновић из средњег
узраста. Старопазовачк а општине је
имала 12 представника у сва три узра
ста. Такмичаре оцењује жири у саставу:
Миодраг Петровић, глумац и песник,
Каталин Фазек аш, професорк а, Ана
Лесковац, драмска уметница, Даниела
Раду, професорка и Михајло Зазуљак,
новинар. 
З. К.

„НЕМАЊИЋИ“ СТИГЛИ
У СУРДУК

Снимљене четири
сцене за серију
Након снимања серије „Немањићи –
рађање краљевине“
у Студеници,
Новом Пазару и Копаон
 ику глумачка
екипа је у суботу, 22.априла, стигла и у
Сурдук, где су снимљене четири сцене,
од којих једна приказује повратак мона

а. Како је на снимању учествовало и 20
коњаника, редитељ Марко Маринковић
истакао је сцену проласка норманских
витезова на путу за Јерусалим, рекавши
да ће уз мултиплик ацију, употребом
савремених технологија сцена бити још
импресивнија. У серији се појављују нај
већа имена наше глумачке сцене, а
емитовање се може очекивати крајем
ове године у којој се обележава 800
година од крунисања Стефана Првовен
чаног, којег глуми Војин Ћетковић.

К. Л.

НИСКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
ПРОБЛЕМ ЗА ВОЋАРЕ

Ратари без
веће штете

Зимске температуре у Србији донеле
су проблеме воћарима нарочито у зла
тиборском и подунавском крају. Пољо
привредници се надају да мраз неће
потрајати, јер би могао да оштети и
ратарске и повртарске културе. За сада
је ситуација на њивама и баштама доста
добра. У баштама је највише претрпео
кромпир и расад који није покривен
фолијом, док су од пољопривредних
култура најосетљивији кукуруз, соја и
уљана репица. Озимни усеви налазе се
у фази влатања и отпорни су на темпе
ратуре до минус четири. Оно што је
добро, јесте да је пала киша, јер кад су
ниске температуре много је боље да
земљиште буде мокро и температура
земљишта знатно је виша од температу
ре ваздуха. Kада отопли, пољопривред
ним произвођачима се саветује употре
ба аминокиселина, никако не журити са
применом хербицида.
Ј. К.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

МИТРОВАЧКА
БИБЛИОТЕКА

Новине у јавном превозу

Промоција
књига

Н

У Библиотеци „Глигори
је Возаровић“ у Сремској
Мит ров иц и
прош лог
четвртка 20. априла одр
жана је промоција две
књиге „Незапамћена бит
ка – Српски добровољци у
Русији 1914 – 1918“ и
„Српски добровољци 1914
– 1918. животи и сећања“
Милана Мицића, о истори
ја малог човека у Великом
рат у. Организатор ове
промоције био је Историј
ски архив „Срем“, а про
моцији је присуствовао и
Илија Недић, начелник
Градске управе за културу,
спорт и омладину.
В. Ц.

СРЕМСКA
МИТРОВИЦA

а свим аутобуским
стајалиштима у Срем
ској Митровици, којих
је укупно 21, постављена су
обавештења o реду вожње.
О новинама у јавном прево
зу говорио је вршилац ду
жности начелника Градске
управе за саобраћај, кому
налне и инспекцијске по
слове Мирослав Јовановић.
- На свако стајалиште у
граду смо ставили извод из
реда вожње за оне аутобусе
који туда пролазе. Грађани
могу да виде време доласка
и одласка аутобуса, како
за радне дане тако и за ви
кенд. На самим плакатима
налазе се и остале инфор
мације које су значајне за
путнике, као што су приказ
зона, тренутне цене поједи
начних карата по зонама,
број телефона на којем гра

Начелник за саобраћај
Мирослав Јовановић

ђани могу да добију детаљ
не информације о превозу.
Дугорочни план за 2017. је
да уведемо информацио
ни систем у јавни превоз, у
циљу повећања тачности и
редовности кретања ауто
буса и повећања контроле.

Најбитније је да пратимо
кретање аутобуса и да зна
мо у сваком тренутку где се
налазе, да ли поштују лини
је, ред вожње и којом брзи
ном се крећу – рекао је Јо
вановић.
Према његовим речима,
у наредном периоду пла
нирано је да сви аутобуси
буду опремљени електрон
ским дисплејима на којима
ће се исписивати број и на
зив линије. Такође, у пла
ну је да се уведе и бежич
ни интернет, као и поставе
камере у аутобусима ради
безбедности путника, али
и контроле продаје карата,
мада се размишља и о уво
ђењу електронске наплате.
Овај информациони систем
је планиран да стартује 1.
септембра.
С. С.

МИТРОВАЧКА КАСАРНА

Дан отворених врата

Мото сусрет
28. априла

Традиционални, 22. по
реду мото скуп у организа
цији Мото клуба „Срем“
одржаће се наредног
викенд а
у
Сремс кој
Митровици. Током три
дана, од 28. до 30. априла
на плацу Ауто мото савеза
Србије окупиће се љуби
тељ и двоточк аш а из
Србије и околних земаља.
Дефиле улицама града
планиран је за суботу од
16 часова, а исте вечери
поред неколико локалних
бендова наступиће и
хрватски састав Бркови.
С. Б.

У

митровачкој касарни
„Бошко Палковљевић
Пинки“ 11. априла
одржан је „Дан отворених
врата“. Касарна у Сремској
Митровици је по седми пут
отворила своје капије за све
грађане коју су желели да
посете једну јединицу Вој
ске Србије. Оваква акција
организована је у циљу
бољег међусобног разуме

вања, приближавања и упо
знавања јавности са органи
зацијом живота и рада у
јединицама 1. бригаде коп
нене Војске.
У току акције приказан је
део оперативних способно
сти јединица који подразу
мева приказ средстава рат
не технике као и прик аз
вештина и способности при
падника јединица Гарнизо

на Сремска Митровица.
Посетиоцима је било омогу
ћено разгледање и рукова
ње појединим средствима и
наоружањем, вожња борбе
ним возилима и обилазак
просторија у којима војници
живе и раде. Такође, орга
низована је и хуманитарна
акција добровољног дава
ња крви.
М. Н.
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Доктор за душу

Ш

ид има дугу традицију добрих ле
кара. Старије генерације још се
сећају доктора Ивана Шкробота,
Тимка Сегедија, Браце Стефановића,
Николе Коларића, Александра Станко
вића, Живорада Шипића и других. И ме
ђу новим генерацијама лекара има оних
које суграђани због њиховог залагања
на послу цене и поштују. Међу њима је
и Драган Крстић, популарни доктор Крле,
како га Шиђани од милоште зову.
- Имам своје пацијенте, којима се тру
дим да помогнем у складу са могућно
стима савремене медицине. Као нација
све више старимо, па је и помоћ лекара
све потребнија. Саслушам сваког свог
пацијента, често ми испричају целу своју
животну историју, па је и то део терапије,
јер људи су се отуђили једни од других,
многи проводе дане и године у самоћи,
немају коме да искажу бол што их тишти
у души – каже др Крстић.
Када ми је у перо говорио о себи, учи
нило ми се да преда мном стоји некакав
јунак из Чеховљевих приповедака или
драма. Такав је животни пут Драгана Кр
стића, др Крлета, да ми се чини да ту
драмску радњу не би боље режирао ни
Станиславски, најбољи познавалац ре
жије и драматургије од када театар по
стоји.
- Родио сам се у Шиду 1960. године
и већ у раном детињству морао сам на
операцију кука. Остао сам трајни инва
лид, али ми то није сметало да се избо
рим за све оно што сам сматрао да је
вредно у животу. Понекад сам радио та
кве ствари, рецимо извлачење и спаса
вање рањених, у рату деведесетих, које
нису могли ни смели ни много здравији
од мене. По завршетку Гимназије уписао

сам Медицински факултет у Новом Са
ду. За мене није места на буџету па сам
целокупне студије морао сам да финан
сирам. Било је то велико оптерећење за
моју породицу, мати ми је била службе
ница у Месној индустрији „Срем“ Шид, а
отац саобраћајни техничар на Жељезни
ци. Много чега сам се одрицао, радио уз
студирање, али сам факултет завршио
1987. године. Волонтирао сам у Срем
ској Митровици и Шиду. Из шидског Дома
здравља слали су ме, по завршетку рад
ног времена, да идем по селима и тамо
обављам лекарску праксу. Путовао сам
стопирајући или пешице, често по лошем
времену, али сам увек стизао на време

Тамбураш
и гитариста
Осим медицине, која је његово животно
опредељење, али и љубав, Драган Крстић
има још једну љубав, а то је музика.
- Нижу музичку школу „Филип Вишњић“
у Шиду завршио сам 1978. године, зајед
но са матуром у Гимназији. Био сам у
класи професора Драгана Крсмановића и
Станке Сремац, на Одсеку за клавир.
Потом сам код професора Тодоровића
ишао на часове гитаре, а Златан Сремац
ме је упутио у тајне свирања саксофона.
Од тог доба музика је нераздвојни део мог
живота, рекао бих и најлепши. Свирао
сам у разним оркестрима и бендовима
скоро све врсте музике. Научио сам да
свирам тамбуру, и сада под руководством
професора Јована Травице свирам у
градском тамбурашком оркестру – наводи
др Драган Крстић.

да моји пацијенти не трпе и да на време
добију одговарајућу терапију – присећа
се др Крстић.
Служио је армију Драган Крстић у Шко
ли резервних официра на Војно меди
цинској академији у Београду, и из ње
изашао са чином потпоручника. Специја
лизацију хирургије уписао је 1992. године
и опет је све сам морао да финансира.
По завршетку специјализације радио је
шест месеци на ВМА у Беог раду, потом
је конкурисао у регионалној болници у
Сремској Митровици на место хирурга,
али га нису примили.
- У Вуковару на Одељењу опште хи
рургије, заједно са професором докто
ром Иванковићем, имао сам операцију
на отвореном срцу. Спасавали смо чове
ку живот јер је био рањен од дефанзивне
бомбе. Држао сам његово срце у руци и
благо га масирао, и гле чуда, линија која
је равно текла по екрану почела је да се
помера у ритму рада срца. Вратили смо
га из мртвих у живот - тако говори човек
који се јавио као доктор добровољац да у
страхотама рата спасава животе.
авршио је Драган Крстић и курс ки
неске акумпуктуре. Овај курс је био
организован, каже нам он, у удруже
њу Бела Дона, које чине лекари традици
оналне медицине, и сматра се да је то
вид допунског лечења, признат од Свет
ске здравствене организације. Поносан
је на своје две кћерке, обе факултетски
образоване. Увек насмејан, спреман да
се нашали, омиљен у граду, др Крле мо
же да вас лечи у својој ординацији, или
да вам нешто одсвира на тамбури или ги
тари. Све зависи шта вам је у одређено
време потребније.
Зоран Марковић
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Хор „Свети Сава“

ОДРЖАН ПРВИ ХОРСКИ ФЕСТИВАЛ

Митровица – град хорова

У

Хорска музика
не доприноси
само хорском
певању, него
и развоју
једног лепог
понашања и
међусобног
поштовања,
каже Јованка
Иванић

Сремској Митровици
прошле недеље, 23.
априла одржан је пр
ви Фестивал хорске музи
ке. Хорова из Србије, али и
Републике Српске узели су
учешће на овој манифеста
цији, која је била ревијалног
карактера. Манифестација
је почела литургијом у Са
борном храму Свето вели
комученика Димитрија коју
је служио епископ сремски
Василије. Након тога, на
Градском тргу сви хорови
отпевали су композицију
којом се обележава празник
Васкрсења. Манифестаци
ја се након тога, уз добро
дружење, наставила у По
зоришту „Добрица Милути
новић”.
Иницијатор и организа
тор ове манифестације је
Јованка Иванић, профе
сорка солфеђа, хора и кон
трапункта у Музичкој школи
„Петар Кранчевић“ у Срем

ској Митровици, која води и
црквени хор „Свети Сава“
при Саборној цркви, али
и средњошколски хор при
Музичкој школи.
- Већ седам година водим
црквени хор „Свети Сава“,
и он представља наставак
првобитног српског певач
ког друштва које је раније
основао Петар Крањнче
вић, по којој и Музичка шко
ла носи име. То певачко
друштво је прекидало свој
рад у више наврата, али од
2009. године хор констант
но функцион
 ише, без пре
кида, уз подршку свештен
ства при Саборном храму.
Захваљујући тој подршци,
дошли смо на идеју да ове
године организујемо хорски
фестивал, с обзиром на то
да нам је свима познато да
је Сремска Митровица град
у којем се много пева. То
потврђује и чињеница да
је Сирмијум канторум, као

Чувени „Сирмијум канторум“
Некада је у Сремској Митровици функцио
нисао „Сирмијум канторум“, којег је чинило
педесетак девојака. Пре више од 20 година, тај
хор је проглашен хором над хоровима у Евро
пи, а на светском такмичењу у Барселони,
њихов наступ је продужен на инсистирање
шпанске краљевске породице. Уметнички руко
водилац и диригент хора био је Војислав
Бугарски. У Канторуму је за све ове године
певало преко 400 девојака, свака генерација
имала је нове успехе. Заслуга за то највише

припада Бугарском, који их је научио не само
да певају, већ и био њихов педагог, ментор,
пријатељ. Добитник је југословенског призна
ња „Почасни члан музичких педагога“. Награ
ђен је „Искром културе“, покрајинским призна
њем за дугогодишњи рад на неговању хорског
певања. Био је први појединац који је добио
ову награду у Сремској Митровици. Рођен је у
Ваљеву, студирао је у Сплиту и Сарајеву, а
последњих четрдесетак година живи у Срем
ској Митровици.

наш најпознатији хор, изу
зетно добро функционисао
док га је водио професор
Војислав Бугарски. У по
следњих 15, 20 година, от
како тај хор више не функ
ционише, у граду је замрло
и хорско певање, изгубила
се култура и однос према
значају хорског музицира
ња – сматра Јованка Ива
нић.
Како се у основним и
средњим школама све ма
ње поштује рад ансамба
ла, актуелна је иницијатива
просветних радника да се
исти сачувају.
- Хорска музика не допри
носи само хорском певању,
него и развоју једног лепог
понашања, међусобног по
штовања, посебно кад су у
питању аматерски ансам
бли, јер су онда ту укључени
узрасти различитих доби.
Хор у којем сам ја хоровођа
броји 30 чланова. Најмлађи
члан је ученик првог разре
да средње школе, а имамо
и пензион
 ере. Раније је би
ло бака и дека у већем бро
ју, сад их је нешто мање, а
чланови нашег хора су уз
раста од 15 до 60 година.
То је нешто што је најлеп
ше, јер они међусобно уче,
млади како да напредују, а
старији како да буду толе
рантнији, да се упознају са
савременим стиловима жи
вота. Ја сам се у тој причи
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Успех у
Новом Саду
Поред тога што је успешна
као хоровођа црквеног хора
„Свети Сава“ Јованка Иванић
води и мешовити хор „Кранче
вић“ који функцион
 ише при
Музичкој школи „Петар Кран
чевић“. У суботу, 22. априла
овај хор освојио је прву награ
ду на Републичком такмичењу
у Новом Саду.

нашла зато што обожавам
певање. Била сам члани
ца хора Србадије из Бије
љине још од 1992. године.
Мени је хорско музицирање
врло блиско и врло важно.
Сматрам да је врло важно
да се одржи и по основним
школама и моја идеја је да
окупимо децу из основних
и средњих школа како би
осетили атмосферу хорског
музицирања. Вера Милан
ковић је рекла да онај ко не
пева он и не живи. Ако она,
као један врстан компози
тор, каже да смо ми као зе
мља у проблему јер се све
мање пева, онда треба да
се забринемо, то није до
бра порука – додаје хорово
ђа Јованка Иванић.
У хору „Свети Сава“ пева
осам мушкараца и 20 дево
јака.
- Родитељи када разго
варамо о хору мисле да
то није за дечаке и имају
предрасуде, зато као и сви
хорови имамо проблем са
мушком популацијом. Хор
без мушког гласа не може
да покаже сву лепоту хор
ске музике. Оно што је по
мени најбитније је добар
ритам, није толико битан
глас. Онај ко нема добар
ритам, тај тешко може да се
уклопи у заједницу. Пошто
овај хор није градски него
црквени, онај ко не поштује
цркву и није спреман да се
повинује основним прави
лима односа према цркви
и поштовања литургије и
вере он не треба да се при
кључи оваквом хору. Можда
је ово прилика да се суге
рише и да се оснује квали
тетан градски хор. Треба
ло би направити озбиљан
градски хор, јер је некада
Митровица хорски живела.
Мада, хорска музика није то
цењена у нашем граду како
доликује – каже за крај Јо
ванка Иванић.
Сања Станетић
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МАНИФЕСТАЦИЈА У СРП „ЗАСАВИЦА“

Магарицама у част

Резерват највећи чувар магарица у југоис
 точној Европи

У

Специјалном резер
вату природе „Заса
вица“ прошле суботе,
22. априла одржан је осми
по реду „Дан магарица“,
свечаност у славу ове кори
сне животиње коју су, кажу
у резервату, спасили од
уништења.
- Ово је дан племените
животиње коју смо спаси
ли од уништења и највећи
смо чувари магарица у југо
источној Европи. Да би то
успело морали смо разви
ти читав програм, посебно
магарећег млека које је изу
зетно по томе што је слично
људском и што је пре свега
добро за децу, за лечење
бронхитиса и астме. Дра

гоцену течност смо претво
рили у низ козметичких про
извода као што су креме за
лице, сапуни, а затим смо
једини и први у свету напра
вили сир од магарећег мле
ка. То је побудило велико
интересовање код јавности
како код нас тако и у свету
- истакао је управник резер
вата Слободан Симић.
Он је додао да је „Засави
ца“ недавно добила призна
је Савета Европе за развој
крајолика, тако да је тре
нутно међу пет национ
 ал
них паркова и резервата
у Европи са овим призна
њем.
- Ја претпостављам да је
сигурно један од јачих еле

Ђорђе Беломарковић не открива тајну магарећег паприкаша

Слободан Симић,
управник СРП „Засавица“

мената за добијање при
знања из Брисела препо
знатљивост резервата по
производима од магарећег
млека – каже Симић.
На неколико места у све
ту се одржава манифеста
ција посвећена магарица
ма, али по такмичење у
кувању паприкаша од мага
рећег меса „Засавица“ је
јединствена.
Ђорђе
Беломарковић,
дугогодишњи
радник
у
резервату чува тајну и не
одаје технику и начин пра
вљења овог јела. Како
каже, магарећи паприкаш
или гулаш има посебан
укус, месо је по структури
другачије, посније пошто су
магарци биљоједи, а самим
тим и здравије.
На туристичком „драгуљу
севера Мачве“ најмлађи су
прошле суботе украшавали
пулад, лепше половине су
уживале у кремама и сапу
нима, све у славу ове живо
тиње која је неправедно
скрајнута.
С. Бјелкић

38

M NOVINE

VREMEPLOV
26. април
1452. Рођен италијански сли
кар, вајар, проналазач и
научник Леонардо да Винчи.
1986. Експлодирао IV блок
нуклеарне централе у Чер
нобилу у Украјини. Радиоак
тивни облаци прекрили гото
во целу Европу, а последице
се испитују. Централа трајно
затворена 15. децембра
2000.
27. април
1945. Ухапшен италијански
диктатор Бенито Мусолини,
стрељан наредног дана у
месту Донга, на обали језера
Комо.
28. април
1918. У затвору у Терезину у
Чешкој умро Гаврило Прин
цип. На двадесетогодишњи
затвор осудиле га аустроу
гарске власти после атентата
на аустроугарског престоло
наследника Франца Ферди
нанда у Сарајеву 1914, чиме
је почео Први светски рат.
29. април
1945. Америчке трупе у Дру
гом светском рату ослободи
ле немачки концентрациони
логор Дахау.
30. април
1803. САД од Наполеон
а
Бонапарте за 15 милиона
долара купиле Лујзијану, која
је истог дана 1812. и фор
мално ушла у састав САД
као 18. чланица.
1945. Југословенска војска
ослободила, у Другом свет
ском рату, усташки логор
Јасеновац.
1975. Падом Сајгона, у који
су ушле снаге Северног
Вијетнама, окончан вијет
намски рат.
1. мај
1886. У Чикагу је 40.000 рад
ника ступило у штрајк, захте
вајући боље услове рада,
изражене у пароли „три
осмице“ - по осам сати рада,
одмора и културног уздиза
ња. У сукобу с полицијом
убијено је шест и рањено око
50 радника. Од 1889. овај
дан се слави као Међународ
ни празник рада. У Србији је
први пут прослављен 1894.
2. мај
1729. Рођена руска царица
немачког порекла Катарина II
Алексејевна, Катарина Вели
ка. Царицом је 1762. прогла
сила дворска гарда пошто је
у завери убијен њен муж
Петар III. Под утицајем фран
цуских просветитеља Волте
ра и Дидроа спровела значај
не реформе руског друштва
у
дух у
прос већ ен ог
апсолутизма.
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HOROSKOP
ОВАН: Покушавате
да остварите своје
пословн е
циљеве,
али постоје изненад
ни проблеми који вас успоравају.
Немојте дозволити да вас неко
подстиче на ривалство или на
пословно – финансијски ризик.
Осећате нелагодност зато што не
успевате да угодите другима.
Партнер нема довољно слуха за
ваша објашњења и изговоре а
вама недостаје стрпљење.
БИК: Делујете одлуч
но и амбициозно.
Ваши пословни пла
нови могу да се
остваре на лак начин и на зајед
ничко задовољство. Налазите се
у прилици да тестирате своје
способности или у шарм који
поседујете. У зависности од свог
емотивног статуса, планирате
нови сусрет или узбудљиву заба
ву у двоје. Усмерите своје мисли
у позитивном смеру.
БЛИЗАНЦИ: У сусре
ту са сарадницима
повремено вам недо
стаје стрпљење и
смисао за дипломатским манири
ма. Убрзавате неке пословне
ситуације, али све има своју
добру или лошу страну. Потреб
но је да прихватите нечију понуду
и да коригујете своје понашање,
партнер очекује да испуните сво
ја обећања. Предахните и успо
рите свој убрзани ритам.
РАК:
Избегавајте
непознате ситуације
које уносе додатну
нервозу или пореме
ћај у основне сарадничке одно
се. Уз добру организацију, већи
ну обавеза можете да завршите
у планираном року и на рутин
ски начин. Уколико сте изнена
ђени партнеровом реакцијом,
учините све што је потребно да
смирите заједничке и узавреле
страсти.
ЛАВ: Ако вас неко
критикује то предста
вља додатну тему за
размишљање, али не
и повод за нови сукоб у односу са
сарадницима. У одлучујућем
моменту, слободно рачунајте на
нечију искрену подршку. Немате
довољно стрпљења да разреши
те различите неспоразуме. Ири
тира вас сазнање о плановима
које има блиска особа.
ДЕВИЦА: Мислите да
имат е
прев иш е
пословних или при
ватних обавеза, а да
неко други пролази безбрижније
и да користи вашу добру вољу.
Уколико вам смета нечије лагод
но понашање, потрудите се да
заведете ефик аснији принцип
уважавања и равноправности.
Осећате латентну узнемиреност.
Потребан вам је неко ко заиста
може да улепша ваше емотивно
расположење.

ВАГА: Неко вас под
сећа на ружне из про
шлости или на неке
неизмирене рачуне,
које бисте радо желели да забо
равити. Понекад се све своди на
принцип узимања или давања,
оно што добијате има високу
цену и захтева додатно залага
ње. Неко вас доводи пред ново
емотивно искушење. Смишљате
нови одговор или начин на који
треба да поступите према бли
ској особи.
ШКОРП ИЈ А: Нови
неспоразуми могу да
прерасту у непријатну
ситуац
 ију, важно је да
заштитите своје пословно –
финансијске интересе. Уколико
вам недостаје нечија подршка,
позовите особу за коју вас везују
позитивно искуство и заједнички
интереси. Партнер тестира ваше
стрпљење али ви још увек нисте
спремни да одговорите на нов
изазов.
СТРЕЛАЦ: Све се
налази у вашим рука
ма, али под условом
да реагујете у правом
тренутку и у складу са заједнич
ким правилима о успешном
пословању. Добро процените
своје пословне намере и реалне
могућности. Нема потребе да
преносите своју нервозу на
вољену особу, учините нешто у
прилог бољем расположењу и
узајамном разумевању.
ЈАРАЦ: Налазите се у
незахвалној послов
ној позицији са огра
ниченим могућности
ма на акцију. Главни догађај се
одвија мимо ваше воље. Немојте
дозволити да пролазите као
поражена страна, али немојте ни
преувеличавати своје способно
сти. Потребна вам је нечија емо
тивна наклоност и пажња. Ипак,
имате утисак да што више тражи
те мање добијате.
ВОДОЛИЈА: Полази
те од погреш них
информација или од
лажне слике коју има
те о једној особи, тако да доноси
те погрешан закључак. Пословни
успех представља логичан след
догађаја и окончање неких непри
јатних ситуација. Боље је да се
бавите својим емотивним диле
мама, него што се уплићете у
туђе планове.
РИБЕ: Имате довољ
но смелости да каже
те оно што мислите
пред својом околи
ном, али то се лоше одражава на
ваш пословни или друштвени
статус. Понекад је тешко помири
ти различита пословна уверења
и интересе. Уколико вам је стало
да утичете на свог партнера, упо
требите неко мало и корисно
лукавство.

Crkveni
kalendar
Среда, 26. (13) април
Свет и
свеш тен ом уч ен ик
Артемон Лаодикијски
Четвртак, 27. (14) април
Свети Мартин Исповедник
Петак, 28. (15) април
Свети Апостоли Аристарх,
Пуд и Трофим
Субота, 29. (16) април
Свете мученице Агапија, Хио
нија и Ирина
Недеља, 30. (17) април
Преподобни Симеон Персиј
ски
Понедељак, 1. мај
(18. април)
Преподобни Јован, ученик
Св. Григорија Декаполита
Уторак, 2. мај (19. април)
Преподобни Јован Ветхопе
шчерник

Кремаста торта
са јагодама
Састојци: млеко 650 мл, гриз 150
г, вода 300 мл, шећер 8 кашика,
ванилин шећер 3 кесице, пудинг од
ваниле 2 кесице, путер 200 г, слатка
павлака 200 мл, петит кекс 20 кома
да, шлаг 2 кесице, прах шећер 150
г, јагоде 600 г.

Поступак: Кекс умакати у хладно
млеко и послагати у четвртасти плех.
Ставити 300 мл воде да проври,
потом додати гриз, 5 кашика шећера
и 2 ванилин шећера. Додати испаси
ране јагоде и кувати још пар минута
док се не направи компактни воћни
фил. Прелити фил преко кекса. Ста
вити у фриз да се стегне. Ставити
млеко да проври, а пудинг помешати
са 2 кашике шећера и једним вани
лин шећером. Сипати пудинг у про
врело млеко, кувати пар минута, па
оставити фил да се охлади. За то
време умутити путер са прах шеће
ром. Посебно умутити слатку павла
ку и додати половину павлаке охла
ђеном жутом филу. Сјединити путер
и пудинг. Прелити преко црвеног
фила. Умутити два шлага и додати
остатак умућене слатке павлаке.
Премазати тортицу.

• Несрећа је кад ти срећа
куца на врата а ти ниси код
куће!
• Неверство је када две
погрешне особе раде праву
ствар.
• Нико није бескористан.
Свако може послужити као
лош пример.
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САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Заплењен метадон
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици
затекли су на градском кеју два мушкар
ца у примопредаји дроге и одузели шест
бочица метадона. Због постојања осно
ва сумње да је извршио кривично дело
неовлашћена производња и стављање у
промет опојних дрога, за Д. Б. (29) је
одређено задржавање до 48 часова,
након чега ће бити саслушан у Вишем
јавном тужилаштву у Сремској Митрови
ци. Против 34-годишњака биће поднета
кривична пријава надлежном тужила
штву, због основа сумње да је извршио
кривично дело неовлашћено држање
опојних дрога.

Ухапшен због
тешких крађа
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици су
ухапсили Н. К. (20), због постојања осно
ва сумње да је извршио четири тешке
крађе на подручју града. Сумња се да је
са православног гробља у Сремској
Митровици украо две бисте од сребра и
бронзе са позлатом, чија се вредност
процењује на око 220.000 динара. Поли
ција је пронашла украдене бисте и вра
тила власницима. Такође се сумња да је
Н. К. обио два путничка аутомобила из
којих је украо јакне, торбе и друге пред
мете. По налогу надлежног тужиоца,
осумњиченом је одређено задржавање
до 48 часова, након чега ће, уз кривичну
пријаву бити доведен на саслушање у
Основно јавно тужилаштво у Сремској
Митровици.

Насиље у
породици
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Руми су, по налогу над
лежног тужиоца, одредили задржавање
до 48 часова за В. Д. (35), због постојања
основа сумње да је извршио кривично
дело насиље у породици. Сумња се да је
претио укућанима и лупао ствари по
кући. Осумњичени је у законском року, уз
кривичну пријаву саслушан у Основном
јавном тужилаштву у Руми. Судским
решењем одређен му је притвор до 30
дана.
...
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици су,
по налогу надлежног тужиоца, одредили
задржавање до 48 часова за Б. В. (38),
због постојања основа сумње да је извр
шио кривично дело насиље у породици.
Сумња се да је физички напао невенча
ну супругу и нанео јој телесне повреде
које је констатовао дежурни лек ар.
Осумњичени је у законском року, уз кри
вичну пријаву саслушан у Основном јав
ном тужилаштву у Сремској Митровици.
Судским решењем одређен му је при
твор до 30 дана.

Проваљивао
у викендице
Оперативним радом припадник а
Министарства унутрашњих послова у
Инђији, расветљене су тешке крађе
извршене овог месеца, у викенд насе
љима на подручју Инђије. Полиција је
идентификовала 36-годишњег мушкар
ца за којег се сумња да је, користећи
одсуство власника, проваљивао у викен
дице и помоћне просторије и крао алат,
баштенске машине и бакарне предмете.
Претресом његове куће пронађена је
већа количина украдених предмета, док
је један део продат отпадима секундар
них сировина. Против осумњиченог биће
поднета кривична пријава надлежном
тужилаштву.

Крали из бутика
Оперативним радом припадник а
Министарства унутрашњих послова у
Руми расветљене су две тешке крађе,
извршене крајем марта и почетком
априла, на подручју Руме. Полиција је
идентификовала две мушке особе ста
рости 18 и 16 година који се терете да
су ноћу, физичком снагом провалили у
исти бутик мушке гардеробе и украли
новчани депозит, фармерке, тренерке и
мајице. Већи део украдених ствари је
пронађен и враћен власнику бутика.
Против осумњичених поднета је кри
вична пријава, надлежним тужила
штвима.

Притворен због
разбојништва
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Руми лишили су слобо
де 16-годишњака, због постојања осно
ва сумње да је извршио разбојништво
над радницом киоска и више тешких
крађа на штету власника продавница у
Руми. Такође се сумња да је помогао
пунолетној особи у извршењу два раз
бојништва у трговинским радњама.
Након саслушања у Вишем јавном
тужилаштву у Сремској Митровици,
решењем вишег судије за малолетнике,
осумњиченом је одређен притвор до 30
дана.

Кривична пријава
за проневеру
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици
поднеће кривичну пријаву надлежном
тужилаштву, против 56-годишње жене
због постојања основа сумње да је извр
шила кривично дело проневера. Сумња
се да је присвајањем мобилног телефо
на и производа из асортимана фирме у
којој је радила, оштетила то предузеће
за око 800.000 динара. Приликом пре
треса њене куће, полиција је пронашла
присвојене предмете.

Апел грађанима
уочи првомајских
празника
Поводом предстојећих првомајских
празника, очекује се масовнија посета
грађана традиционалним излетиштима
у Срему, посебно на Фрушкој гори.
Полицијски служ беници Полицијске
управе у Сремској Митровици појачаће
мере обезбеђења свих места на којима
ће се окупљати већи број грађана. Апе
лујемо на грађане да за време празника
не ремете јавни ред, да не изазивају
туче и не учествују у њима.
Од 30. априла до 02. маја, саобраћај
на полиција ће регулисати саобраћај на
најоптерећенијим раскрсницама и пут
ним правцима који воде ка најпосећени
јим излетиштима на подручју Фрушке
горе. - раскрснице на Банстолу и Ири
шком венцу, излетиштима Липовача,
Летенк а, Змајевац, језеро Борковац,
Обедска бара, Засавица. На путним
правцима према овим излетиштима,
саобраћајна полиција ће преподне
радарима контролисати брзину крета
ња возила, док ће послеподне, на одре
ђеним пунктовима заустављати возила
и контролисати присуство алкохола код
возача. Апелујемо на све возаче обрате
посебну пажњу на пешаке који ће се
кретати Гребенским путем преко Фру
шке горе, да буду стрпљиви због очеки
ваних гужви на путевима, да не претичу
непрописно и и не чине друге опасне
радње у саобраћају.
Молимо излетнике да се придржавају
превентивних мера заштите од пожара,
да ватру ложе искључиво у за то пред
виђеним ложиштима и обавезно је уга
се пре повратка кући.

Осумњичени
за убиство
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици и
Иригу ухапсили су С. С. (26), због посто
јања основа сумње да је извршио кри
вично дело тешко убиство 76-годишњег
мушкарца у Врднику, у његовој кући.
Полиција је ухапсила и С. И. (29), због
постојања основа сумње да је изврши
ла кривично дело тешко убиство у
помагању. Сумња се да је С. С. у ноћи
између 5. и 6. априла ове године насил
но ушао у кућу оштећеног, везао га и
ставио на кревет, прекрио му главу
јастуком и јорганом, а затим га са креве
том окренуо наопачке и угушио га. За то
време, С. И. се налазила на капији дво
ришта и чувала стражу. Сумња се да је
С. С. из куће отуђио неутврђену суму
новца и поделио га са С. И. По налогу
надлежног тужиоца, осумњиченима је
одређено задржавање до 48 часова,
након чега ће, у законском року, уз кри
вичну пријаву, бити доведени на саслу
шање у Више јавно тужилаштво у Срем
ској Митровици.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резултати
утакмица 32.
кола: Крушевац: Напредак Црвена Звезда 1:2; Београд:
Партизан – Војводина 1:0; Ниш:
Раднички – Вождовац 3:0; Ива
њица: Јавор-Матис – Младост
0:1; Чачак: Борац – Чукарички
0:1; Горњи Милановац: Мета
лац – Бачка 2:1; Сурдулица:
Радник – Спартак 3:0; Нови
Пазар: Нови Пазар – Рад 3:0.

Резултати утакмиц а 23.
кола: Пирот: Раднички – Инђи
ја 1:1; Нови Сад: Пролетер –
Колубара 4:1; Земун: Земун ОФК Оџаци 1:0; Ужице: Слобо
да – БСК 2:1; Шабац: Мачва ЧСК Пивара 2:2; Бежанија:
Бежанија – Синђелић 1:1; Вра
ње: Динамо - ОФК Београд ће
играти у понедељак; Јагодина:
Јагодина – Будућност 2:1.

Резултати утакмиц а 23.
кола: Бачка Топола: ТСЦ –
Омладинац 1:1; Зрењанин:
Раднички (З) - Раднички (СМ)
5:0; Нови Сад: Црвена Звезда
- Бачка 1901 2:2; Нова Пазова:
Раднички (НП) - Братство 1946
0:1; Сакуле: Борац - Раднички
(Ш) 1:0; Стари Бановци: Дунав
– Слога 5:3; Вршац: Вршац –
Цемент 0:1; Железничар је био
слободан.

Резултати утакмиц а 23.
кола: Нови Сад: Славија –
Кабел 0:1; Футог: СОФЕКС –
Борац 1:1; Бачки Јарак: Мла
дост - Хајдук (Б) 1:0; Белегиш:
Подунавац – Јединство 0:4;
Нови Сад: Индекс – Купиново
1:0; Војка: Сремац – Ветерник
2:0; Чуруг: Хајдук (Ч) – ЛСК 6:2;
Жабаљ: ЖСК – Слога 2:1.

Тaбела плеј оф:
01. Ц.Звезда
02. Партизан
03. Војводина
04. Младост
05. Напредак
06. Раднички
07. Вождовац
08. Јавор

32
32
32
32
32
32
32
32

26
25
19
16
15
13
13
11

4
4
5
6
7
8
5
10

2
3
8
10
10
11
14
11

78:29
63:18
53:28
39:31
37:27
42:39
36:42
33:39

43
43
33
30
26
25
23
22

Табела плеј аут:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Чукарички
Спартак
Радник
Рад
Металац
Бачка
Н.Пазар
Борац

32 12 7 13 42:44 23
32 11 8 13 41:51 22
32 8 7 17 29:43 19
32 9 8 15 27:42 18
32 7 9 16 23:38 17
32 9 3 20 22:39 17
32 6 5 21 25:57 13
32 5 6 21 24:47 12

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Резултати утакмиц а 16.
кола: Шид: Једнота – Омлади
нац 5:3; Љуба: Јединство - ОФК
Бингула 2:3; Гибарац: Синђе
лић – Граничар 1:0; Вашица:
Напредак – Сремац 3:0; Бачин
ци: ОФК Бачинци - ОФК Бикић
5:3; Борац је био слободан.
01. ОФК Бикић
02. ОФК Бинг.
03. Напредак
04. Синђелић
05. ОФК Бач.
06. Јединство
07. Једнота
08. Омладинац
09. Граничар
10. Сремац
11. Борац

15 11 1 3 50:20 34
15 11 1 3 36:14 34
14 10 1 3 43:15 31
14 9 3 2 40:16 30
14 9 1 4 49:21 28
14 7 0 7 32:36 21
15 6 2 7 42:40 20
15 4 1 10 21:52 13
15 3 0 12 21:40 9
15 2 2 11 24:73 8
14 0 4 10 16:47 4

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ
Резултати утакмиц а 12.
кола: Сибач: Словен – Сремац
2:3; Пећинци: Доњи Срем 2015
– Камени 4:2; Суботиште:
Витез - Хајдук 1932 0:4; Прхо
во: Младост – Ловац 1:4; Срем
ски Михаљевци: Срем –
Шумар 0:6
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Д.Срем
Ловац
Хајдук 1932
Сремац
Шумар
Срем
Камени
Младост
Словен
Витез

12 11 0 1 45:7 33
12 9 2 1 39:14 29
12 7 1 4 31:10 22
12 7 1 4 44:24 22
12 7 1 4 27:15 22
12 6 0 6 20:24 18
12 3 3 6 22:29 12
12 2 2 8 14:34 8
12 2 1 9 17:52 7
12 0 1 11 13:63 1

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

23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
22

15
12
11
10
10
9
8
8
8
6
6
6
7
5
2
2

5
7
9
5
4
6
7
6
6
11
10
10
5
8
10
7

3
4
3
8
9
8
7
9
9
6
7
7
11
10
11
13

35:15
31:19
29:13
23:19
31:27
22:21
24:27
25:28
23:30
19:18
20:20
25:25
21:28
14:19
17:29
16:37

49
43
42
35
34
33
31
30
30
28
28
27
25
23
16
13

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

22
21
22
22
21
22
21
21
22
21
21
21
22
21
22

16
15
12
9
9
10
8
7
6
6
6
5
6
4
3

3
2
4
7
6
1
6
7
6
6
4
6
3
8
9

3
4
6
6
6
11
7
7
10
9
11
10
13
9
10

45:17
38:16
33:25
25:21
28:18
27:30
28:26
31:27
24:29
24:37
23:34
25:32
18:37
23:29
23:37

51
47
40
34
33
31
30
28
24
24
22
21
21
20
18

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
15
13
13
12
12
12
11
10
9
8
5
6
4
2
3

3
4
6
3
5
3
3
5
3
3
3
6
3
7
3
0

1
4
4
7
6
8
8
7
10
11
12
12
14
12
18
20

52:15
44:21
41:27
55:23
45:28
41:26
36:27
49:33
27:32
30:30
34:46
21:35
31:57
23:35
22:60
18:74

60
49
45
42
41
39
39
38
33
30
27
21
21
19
9
9

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

СРЕМСКА
ЛИГА

ОФЛ
РУМА – ИРИГ

Резултати утакмиц а 22.
кола: Буђановци: Младост –
ПСК 1:1; Манђелос: Фрушкого
рац - ОФК Брестач 5:0; Моро
вић: Јединство (М) - Граничар
(К) 1:2; Равње: Зека Буљубаша
- Граничар (О) 0:0; Мартинци:
Борац - Јединство (П) 9:0; Куку
јевци: Обилић 1993 – Хајдук
3:2; Чалма: Слога – Напредак
5:2; Железничар је био Слобо
дан.

Резултати утакмиц а 22.
кола: Хртковци: Хртковци –
Јадран 1:1; Рума: Словен –
Љуково 2:3; Доњи Товарник:
Слобода – Митрос 1:0; Вито
јевци: Партизан – Подриње 1:4;
Рума: Први Мај – Напредак 5:0;
Салаш Ноћајски: Будућност Граничар 1923 2:2; Кленак:
Борац – Хајдук 0:3; Врдник:
Рудар - Доњи Петровци 0:1.

Резултати утакмиц а 18.
кола: Шатринци: 27. Октобар
– Слога 2:1; Грабовци: Грани
чар – Сремац 0:1; Ириг:
С.В.Раднички – Фрушкогорац
2:0; Ривица: Планинац - Једин
ство (К) 5:0; Рума: Јединство
(Ру) - Фрушка Гора 0:0; Никин
ци: Полет – Борац 5:0; Нера
дин: Војводина - Цар Урош 3:1.

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

20
21
20
21
21
21
20
20
20
21
20
21
21
20
21

18
12
11
11
11
10
9
9
9
8
7
6
5
4
2

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

0
2
4
5
8
10
7
8
9
10
11
14
14
12
18

88:11
43:20
33:19
38:29
34:31
44.38
24:18
35:34
30:37
36:37
32:44
28:46
39:61
26:50
16:71

56
43
38
38
35
31
31
30
29
27
23
19
17
16
7

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
13
12
13
10
10
9
9
8
8
7
8
7
7
7
5

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

3
4
4
8
7
7
7
9
9
10
10
12
14
14
14
16

46:13
47:13
59:12
27:23
31:24
34:28
45:41
30:42
27:32
24:33
22:26
31:40
34:46
22:39
17:44
18:58

49
44
42
40
35
35
33
31
29
28
26
26
22
22
22
16

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Резултати утакмиц а 13.
кола: Крчедин: Фрушкогорац –
Полет 0:6; Нови Сланкамен:
Дунав – Крушедол 1:3; Крње
шевци: Слога (К) – ЧСК 1:0;
Слога (М) је била слободна;
Борац (Ј) је био слободан.

Резултати утакмица 3. кола:
Шашинци: Слобода – Плани
нац 3:1; Засавица: Слога –
Трговачки 0:0; Велики Радин
ци: Борац (ВР) – Напредак је
прекинут; Сремска Рача: Срем
– БСК 2:0

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Полет
Слога (К)
Крушедол
Борац (Ј)
Дунав
ЧСК
Фрушког.
Слога (М)

11
11
10
10
11
9
10
10

9
7
7
5
5
2
1
1

0
2
1
1
1
1
1
1

2
2
2
4
5
6
8
8

44:13
20:8
36.13
18:13
19:25
12:32
12:31
9:35

25
23
22
16
16
7
4
4

Слобода
Срем
Борац (ВР)
БСК
Трговачки
Напредак
Слога
Планинац

3
3
3
3
3
2
2
3

3
2
1
2
1
0
0
0

0
1
1
0
1
0
1
0

0
0
1
1
1
2
1
3

8:1
7:3
5:3
4:4
1:2
0:6
1:2
3:8

12
12
9
7
5
3
1
0

01. Сремац
02. Војводина
03. Фр. Гора
04. Граничар
05. Јединс. (Ру)
06. Планинац
07. С.В.Радч.
08. Фрушког.
09. Полет
10. Цар Урош
11. 27-Октобар
12. Јединс. (К)
13. Слога
14. Борац

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

12
12
10
11
9
9
8
8
7
7
7
3
2
2

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

3
4
4
5
5
6
6
7
6
9
9
15
14
14

45:23
48:21
50:19
42:24
32:20
31:21
31:19
34:41
28:21
38:39
26:42
13:45
19:50
11:63

39
38
34
34
31
30
28
27
26
23
23
9
8
8

КК „СИРМИЈУМ“

Златни у
Врњачкој Бањи
Интернационални карате куп
Врњачка Бања, 14. по реду одржан
је 23. априла. Такмичари „Сирми
јум“ освојили су укупно 25 медаља
и тако заузели друго место у гене
ралном пласману. Златне медаље
у појединачној и екипној конкурен
цији у катама и борбама освојили
су Вук Петровић, Срђан Илић,
Вања Грујић, Ђорђе Грујић, Алек
сандар Сикин, Александар Марић,
Марко Гарић, Владимир Пашић,
Милош Марић, Душан Ђорђевић.
Сребрне медаље су освојили
Милош Марић, Срђан Илић, Алек
сандар Сикин и Марко Гарић.
Бронзане медаље су освојили
Владимир Пашић, Душан Ђорђе
вић и Марко Гарић.
С. Р.
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КАЈАК КЛУБ „ВАЛ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Медаље са Купа Србије
Н
а Ади Циганлији 14. априла одр
жан је Куп Србије у кајаку и кануу
спринт за 2017. годину. Куп Србије
је уједно био и прва контрола за пред
стојећа међународна такмичења међу
којима су и 3. Светски куп и Европско
првенство за јуниоре и млађе сениоре
којима је ове године Београд домаћин.
Чланови кајакашког клуба „Вал“ из
Сремске Митровице на овом такмичењу
су остварили запажен успех освојивши
14 медаља, и то осам златних, две сре
брне и четири бронзане медаље, под
вођством тренера Ненада Косијера и
Игора Дошена.
У конкуренцији кадеткиња у трци на
200 метара златну медаљу је освојила
Анастазија Бајук, док је на 500 метара
победила Оливера Михајловић, а Ана
стазија Бајук је била брозана.
Марија Достанић је била најбоља у
конкуренцији јуниорки, где је у тркама
на 200 и 500 метара освојила две злат
не медаље.
Међу јуниорима чланови „Вала“ били
су доминантни. У трци на 1.000 метара
златну медаљу је освојио Бојан Зделар,
сребрну Стефан Врдољак, а бронза
ну Немања Тајбл. На 200 метара Бојан

Зделар је освојио злато испред сребр
ног Стефана Врдољака. У трци на 500
метара Бојан Зделар је освојио злато, а
Немања Тајбл бронзу.
Сандра Половина, у конкуренцији се
ниорки, освојила је бронзану медаљу у
трци на 1.000 метара, док је Марко То
мићевић у истој дисциплини у конкурен
цији сениор
 а освојио златну медаљу.
Дан пошто је на Ади Циганлији завр

КАРАТЕ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ИНЂИЈА

Добри резултати

К

аратисти инђијског „Же
лезничара“ наставили су
са добрим резултатима
на недавно одржаном Међу
народном карате турниру „46.
Златни појас Чачка“ који је оку
пио 117 клубова из 17 земаља
и преко 800 такмичара.
У врло јакој конкуренцији
млађих сениорки У-21 борбе
(-68 кг), такмичарка Моника
Јуришић успела је да избо
ри треће место. До бронзе је
дошла победивши у два меча

шен Куп Србије одржано је појединачно
Првенство Србије на 5.000 метара. У ју
ниорској конкуренцији златан је био Бо
јан Зделар, сребро је освојио Немања
Тајбл, а бронзу Стефан Врдољак.
Поред освојача медаља на овим так
мичењима у финалу су се борили и Ог
њен Њежић, Огњен Масталовић, Петар
Милковић, Александар Зец и Владимир
Вујанић.
Б. З.

ЏУДО КЛУБ „СЛОВЕН“ РУМА

Ани Бјелић бронза

такмичарке из БиХ и Хрватске,
а изгубила у мечу за финале
од Изабел Ризове из Бугарске
са 1:3, да би у репасажном ме
чу савладала Словенку Будич
Кају резултатом 2:1.
Кадет Стефан Лемајић (-57
кг) и јуниорка Марија Боговац
(+59 кг) поражени су у борба
ма за медаљу. Сениор Милош
Џаковић није успео боље да се
пласира изгубивши од Турчина
Ејупа Гулера са 2:1.

М. Ђ.

П

ионирка Ана Бјелић, чла
ница Џудо клуба „Сло
вен“, имала је успешан
наступ у кадетској репрезен
тацији Србије (у категорији до
40 килограма) на ЕЈУ купу, у
чешким Теплицама који је одр
жан 8. и 9. априла.
Ана је у Чешкој освојила
бронзану медаљу и тако обез

бедила своје учешће на Олим
пијади младих и Европском пр
венству.
Ана Бјелић је тако наставила
са добрим такмичарским ре
зултатима и тиме оправдала и
титулу најуспешније спортиски
ње у румској општини у катего
рији пион
 ирки коју је добила у
фебруар
 у ове године.
С. Џ.
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„Сремице“ надјачале Британке
Ж
енски фудбалски клуб
„Сремице“ из Сремске
Митровице 11. априла
угостио је женску фудбалску
екипу Војске Велике Брита
није. Фудбалерке из Велике
Британије и Сремске Митро
вице одиг рале су пријатељску
утакмицу на терену Пословно спортског центра „Пинки“. Иде
ја је била да се женски фудбал
промовише у најбољем светлу
и да се успостави међусобна
сарадња.
- Срећна сам зато што су
нам у гостима биле девојке
из британске војске. Такође,
захвална сам људима из ам
басаде који су нас повезали и
омогућили ову посету. Оно што
је још важније је то што смо се
забављали и уживали. Надам
се још бољој сарадњи – рекла
је председница ЖФК „Среми
це“ Данијела Стојиљковић Са
вић.
Девојке које су биле у гости
ма, припаднице Војске Велике
Британије, из различитих су
градова те земље. Како је по
јаснила Стојиљковић Савић,
до сарадње је дошло тако што
су људи из Амбасаде Вели
ке Британије препознали рад
ЖФК „Сремице“ и тако омогу
ћили ову посету.

Како смо сазнали од капите
на тима девојака из Британије
Бекс Костев, она игра фудбал
од седме године јер јој то при
чињава задовољство. За Ми
тровчане каже да су дивни и
насмејани људи, те да је одав
де понела лепа искуства.
Девојка из „Сремица“ Суза
на Брадара из Кузмина која
игра на позицији штопера фуд
бал тренира три године.
- Видела сам како другови

играју фудбал и тако сам ја
почела. Кренула сам са њима
да играм и постала сам јако
добра у томе, бар ми други та
ко кажу. Нисам до сада имала
прилику да играм против неких
девојака из иностранства – ре
кла је ова млада фудбалерка
из Кузмина.
Утакмица се играла два пута
по 15 минута, а за то време, са
терена избијала је позитивна
енергија. Наравно, подршка,

АТЛЕТСКИ КЛУБ „СРЕМ“

Успешни у планинском трчању

Н

а 21. Атлетском
митингу Монтенегро
2017. одржаном у
Бару 15. априла наступи
ла су четири члана АК
„Срем“, који су освојили
пет медаља. Ања Лајић је
освојила злато у скоку у
вис, новим личним рекор
дом 1,53 метра, док је у
скоку у даљ била друго
пласирана са 4,95 мета
ра.
Славко Стевић је изјед
начио свој лични рекорд у
скоку у вис (1,85 метара) и
освојио другу позицију.
Тамара Јовановић је била
другопласирана у бацању
кугле (4кг) са 11,53 док је
Мирјана Дасовић освоји
Мирко Мауна, Дејан Антуновић и Сара Берток
ла бронзу у конкуренцији
млађих јуниорки у дисци
плини бацање копља (500г) резултатом 37,50 први пут наступили на Првенству Србије у
планинском трчању и освојили три медаље.
метара.
Мирко Мауна био је први, а Дејан Антуновић
Млади атлетичари „Срема“су у Бару били
на припремама са тренером Мирославом Ера други у трци млађих јуниора на 3.600 метара,
ком и ови резултати на самом почетку сезоне а код пионирки Сара Берток је била такође
другопласирана.
наговештавају добру 2017. годину.
Д. М.
„Сремови“ атлетичари су овог месеца по

смех и аплаузи нису изоста
јали. Утакмица је завршена
резултатом 6:2 у корист „Сре
мица“.
Иначе, женска фудбалска
екипа Војске Велике Британи
је боравила је у Србији како би
учествовала на Међународном
војном турниру у малом фуд
балу за жене, на којем су се
такмичили са припадница ору
жаних снага Србије и Босне и
Херцеговине.
С. С.

МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО
ТРНИР У БЕОГРАДУ

Лаћарцима
седам медаља
У недељу, 23. априла одр
жан је 25. Међународни џудо
турнир у Београду у организа
цији Џудо клуб „Трудбеник“.
Учествовало је преко 500 так
мичара из Србије, Црне Горе,
Босне и Херцеговине, Хрват
ске, Румуније и Грчке. Међу
џудистима из Србије било је и
седам такмичара из Џудо клу
ба „ЛСК“ из Лаћарка, који су у
веома јакој конкуренцији осво
јили седам медаља и пехар за
најбољи женски тим турн
 ира у
пиониркама. Теодора Гаври
ловић, млађа пионирка била
је прва, а бронзама су се оки
тили: Милица Ђурић, млађа
пионирка, Тамара Соларевић,
млађа пионирк а, Теодора
Антонић, полетарка, Страхи
ња Бировљев, полетарац,
Влада Иванов, полетарац и
Урош Антонић, млађи пион
 ир.
Тренери Џудо клуба „ЛСК“
су презадовољни учинком и
поносни су на своје такмичаре.
М. Н.
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Милош Мачкић и Дуња
Скорупан, Спаић Саша и Душица Стевано
вић
ДОБИЛИ СИНА: Дејан Стевић и Јована
Нинковић Стевић, Везмар Зоран и Љиљана,
Стојан Антонић и Јасна Ружецки Антонић Сремска Митровица, Бибић Бојан и Биљана,
Милошевић Бранислав и Наташа, Јерило
вић Марко и Драгана - Шид, Мужик Петар и
Марија – Хртковци, Дејан Стевић и Јована
Нинковић Стевић, Горан и Јелена Перић,
Здравко и Сандра Незнановић, Милош и
Ивана Тубић - Сремска Митровица, Марко и
Дијана Драговић - Лаћарак, Радован и Бран
кица Кузмановић - Рума, Ђорђе и Савка
Живковић - Ириг, Танасије и Ивана Јанић Платичево, Милан и Данијела Даић, Никола
и Марија Сомборац - Инђија, Бошко и Љиља
на Вученовић - Шашинци, Игор и Ивана
Дањи - Чалма, Марко и Мирјана Лукић –
Босут.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Крстоношић Душко и
Јадранка, Жилић Никола и Сања - Сремска
Митровица, Вила Зоран и Дајана, Дрвеница
Дејан и Горана, Лучић Александар и Маја Рума, Петковић Жика и Мирјана - Пећинци,
Бероња Милан и Николина - Путинци,
Ристић Драган и Александра – Београд, Вла
димир и Сузана Шкрињар, Славен и Сања
Радовановић, Јован и Ивана Беловуковић,
Миодраг и Јована Митровић - Сремска
Митровица, Александар и Ђурђица Мило
ванчевић - Засавица II, Сава и Живка Геор
гијевић - Мали Радинци, Слободан и Злата
Сремац - Шид, Анђелко и Николина Гајић Мачвански Причиновић.
УМРЛИ: Радинка Ристић, рођ. 1951; Бра
нислав Радоњић, рођ. 1963; Млађенка Мила
новић, рођ. 1938; Мара Ћосић, рођ. 1935;
Љубомир Станишић, рођ. 1937; Смиљана
Рајић, рођ. 1925; Велинка Калапош, рођ.
1958; Божо Петровић, рођ. 1957; Обрад
Обрадовић, рођ. 1937; Фриедхелм Малесса,
рођ. 1948; Бранко Николић, рођ. 1973; Све
тозар Степановић, рођ. 1958; Марија Фили
повић, рођ. 1939; Милан Вуковић, рођ. 1935;
Александар Мандић, рођ. 1945; Ђорђе Дра
гојловић, рођ. 1935; Стојанка Пејовић, рођ.
1939; Ковиљка Марјановић, рођ. 1931; Буде
Цвијановић, рођ. 1928; Тереза Маричић, рођ.
1947; Бошко Јовановић, рођ. 1933; Душан
Ђурђевић, рођ. 1949; Радослав Сарановац,
рођ. 1947; Радован Дукић, рођ. 1963; Нада
Сердар, рођ. 1939; Споменка Новаковић,
рођ. 1938; Мирослава Гајицки, рођ. 1945;
Цимеша Кристина, рођ. 1932; Радивој
Симић, рођ. 1932; Видое Ангеловски, рођ.
1936; Нада Милутиновић, рођ. 1939; Соја
Лацковић, рођ. 1947; Јовица Богдановић,
рођ. 1959; Верица Грозданић, рођ. 1932; Зла
тица Никшић, рођ. 1923; Споменка Новко
вић, рођ. 1958; Никола Николић, рођ. 1954;
Гојко Нерловић, рођ. 1937; Србислав Вола
ров, рођ. 1937; Бошко Васић, рођ. 1936;
Видосав Бирташић, рођ. 1945; Марија Жив
ковић, рођ. 1976; Милан Милинковић, рођ.
1947; Даница Медић, рођ. 1929; Божица
Анчић, рођ. 1951; Томо Гуска, рођ. 1935;
Весела Георгијевић, рођ. 1943; Славко
Радић, рођ. 1940; Зорка Бабић, рођ. 1945;
Предраг Радосављевић, рођ. 1945; Дејан
Рашета, рођ. 1935; Драгутин Јовановић, рођ.
1969.

RUMA
УМРЛИ: Душанка Тубић, рођ. 1941; Зорка
Тољагић, рођ. 1936; Драгиња Ушљебрка,
рођ. 1944; Душанка Радовић, рођ. 1923; Рада
Петошевић, рођ. 1940; Живана Продановић,
рођ. 1943; Ангелина Бошковић, рођ. 1948;
Милена Маријан, рођ. 1933; Светозар Васић,
рођ. 1932; Миле Штиковац, рођ. 1932; Миљка
Вујановић, рођ. 1939; Радомир Вукотић, рођ.
1966; Петар Балог, рођ. 1946; Милан Суба,
рођ. 1949.

Градски стадион у Инђији

AКТУЕЛНИ РАДОВИ НА ГРАДСКОМ СТАДИОН
 У У ИНЂИЈИ

Чекајући терен са
вештачком травом

З

а добре спортске резултате нео
пходно је поседовати и добру
спортску инфраструктуру. ФК „Ин
ђија“, један је од спортских колекти
ва који може да се похвали одличним
условима за спровођење тренажног и
припремног процеса, као и за одиграва
ње утакмица. Градски стадион у Инђији
је међу објектима са најдужом тради
цијом у Срему и Војводини. Захваљу
јући непрестаним улагањима може се
сврстати и међу најбоље опремљене,
уједно је и место на којем је претход
них година одигран низ суперлигашких
и међународних утакмица.
Како истиче директор ФК „Инђија“
Драган Пилиповић у току су текући ра
дови на одржавању Градског стадион
а

Градски стадион
некад и сад
Градски стадион у Инђији саграђен је на
месту где се раније налазио локомотивски
депо. Непосредно по оснивању ФК „Желе
зничар“, претече садашње ФК „Инђије“,
ограђено је игралиште, изграђена је дрве
на трибина са кровом, капацитета око 600
места. Свлачионице у кругу игралишта
изграђене су тек 1962. године. До тада су
се налазиле у згради кафане „Спорт“, пре
ко пута игралишта. Дрвене трибине су
због дотрајалости замењене монтажним
1970. године, а затим још једном новим
монтажним трибинама, које су опремље
не седиштима са наслоном 2006. године.
У прво време стадион је примао 4.0005.000 гледалаца. Последњих година поо
штрени су критеријуми, како по питању
безбедности, тако и по питању комфора
за гледаоц
 е, па је капацитет стадиона све
ден на 2.000 седећих места, али са свим
условима који омогућују да се гледаоц
и
заиста удобно осећају.

који се односе на фарбање трибина,
кречење зидова ограде поред терена,
одржавање како главног, тако и помоћ
ног терена.
- Правилник о такмичењу Прве лиге
Србије налаже да на сваком стадиону
мора бити постављено пет основних
застава. Ми имамо укупно 18 јарбола,
и на њих, поставићемо и заставе на
ших спонзора. Тако да ћемо, на овај
начин, испоштовати Правилник, а ујед
но и улепшати стадион - каже Пилипо
вић.
Он је истакао да је у плану поста
вљање рефлектора на Градском ста
диону.
- У наредне четири године планира
мо да поставимо рефлекторе. Већ смо
одредили позиције на којима ће се на
лазити стопе и стубови за рефлекторе
- каже директор ФК „Инђија“.
Фудбалски клуб у сарадњи са Саве
зом спортова општине Инђија и локал
ном самоуправом доставио је ФСС и
ФСВ неопх одну документацију како би
конкурисали за један од 12 терена са
вештачком травом.
- Од укупно 12 терена са вештачком
травом, три су предвиђена за спортске
клубове у Војводини. Надамо се да ће
мо успети на овај начин да дођемо до
терена са вештачком травом, који би
поставили у СЦ „Леје“ и тиме употпу
нили ту рекреативно - спортску зону у
нашем граду - каже Пилиповић и до
даје:
- Уколико добијемо терен са вештач
ком травом, у СЦ „Леје“ преселићемо
све млађе селекције ФК „Инђија“, као и
све селекције ФК „Железничар“, док би
главни и помоћни терен користила ис
кључиво сениорска селекција ФК „Ин
ђија“ која се, као што је познато, такми
чи у Првој лиги Србије.
М. Ђ.

