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Ако је судити по српским таблоидима, како у свом
уводнику примећује београдски НИН, биће да
лидери две највеће светске силе, САД и Русије,
Доналд Трамп и Владимир Путин (а и остали обашка),
ових дана просто не могу да спавају због српских
послова.
Ко ће, након последњег дана текућег маја месеца,
када нови председник Србије Александар Вучић испрати
у пензију потоњег Тому Николића, бити нови српски
премијер? Ко ће, дакле, бити Вучић уместо Вучића?
Да ли ће то бити неко од оних наклоњених Америци
и њеним интересима? Зорана Михајловић? Душан
Вујовић? Ана Брнабић? Или ови чијем су срцу ближи
Мајка Русија и Владимир Путин? Као на пример
Ивица Дачић или Никола Селаковић? Нагађања су
најфантастичнија и изгледа да су гласовити курири,
телеграфи и остали информери, боље „обавештени“ и
од самог Вучића, који се канда још увек премишља и
вага на коју ће страну.
Шалу на страну, неће премијера бирати ни таблоиди,
ни Русија и Америка, већ ће то одлучити Александар
Вучић. А ко ће то бити, зна једино он, али ето неће да
дошапне таблоидима, пуштајући их да се сами саплићу.
Саплићући за собом и све оне који се путем њих
информишу. Тако да потпуно разумем мог комшију у
селу, који каже да је жени забранио да му више купује
те новине, како би сачувао здрав разум.
Помињу се у разним спекулацијама и многи други
кандидати, али право да вам кажем, не пецам се више
на такве ствари. Јер, на то да ли ће Вучића на месту
премијера наследити, како неки промишљају, Небојша
Стефановић, или можда Бранислав Недимовић, ипак
неће одлучивати таблоиди и њихови обожаваоци. Ипак,
одговор на питање ко ће бити нови српски премијер, није
безначајно. Ако се неко сети да организује такмичење
за питање од милион долара, могао би да заради лепе

паре. Утешна награда би могла да буде стан у Београду
на води.
У мноштву најразличитијих спекулативних
комбинаторика, некако нису до изражаја стизали
гласови који су на месту премијера видели могућност
појаве једног сасвим другог кандидата, из неког не баш
таблоидног корпуса, као што је то случај са актуелним
министром пољопривреде Браниславом Недимовићем.
Можда зато што као кадар из најмлађе генерације
Вучићевих блиских сарадника, није био у прилици да
постане довољно таблоидно интересантан, као остали
из овог текста поменути пре њега. Није на мени да
размишљам Вучићевом главом, али не бих се изненадио
када би се Бранислав Недимовић појавио као озбиљан
кандидат за првог човека српске владе. Имам логичне
разлоге да размишљам у том правцу.

2.

Као прво, мислим да су међу тим разлозима и
последњи догађаји, који као нузпроизвод иду
уз тек минуле председничке изборе. Резултати
говоре о томе да би Вучић свакако победио на тим
изборима, и без оних који су му, у жељи да му се
додворе и ућаре нешто за личну корист, уствари чинили
медвеђу услугу. Нисам морао да будем паметан да бих
то видео.
Уосталом, знао је то и пензионер из Шуљма, Раде
Носић, који је још пре дана за гласање, за М новине
најавио да је спремио пиће и печеницу, којима
ће прославити победу Александра Вучића, новог
председника Србије. Раде Носић је пензију зарадио у
Немачкој и не очекује од Вучића никакву корист, сем што
је у односу на њега употребио личну симпатију и здраву
логику.
Значи, нити су телевизије (а посебно јавни сервис)
морале да од десет прилога, девет посвете премијеру
који се кандидовао за председника (о таблоидима и
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таблоидним творевинама да и не говорим), нити је Маја
Гојковић морала да распушта Скупштину, нити је онај
дилбер морао да жену Вука Јеремића проглашава за
српског Ескобара... И да не набрајамо сад.
И без таквих медвеђих услуга, које су највише
изазвале студентске протесте у Београду, Александар
Вучић би убедљиво победио на председничким
изборима.
Дакле, Александру Вучићу не само да не требају на
месту премијера они које бије глас да су Трампови,
односно Путинови изасланици, него му нису неопходни
ни они који се у жељи да буду већи Вучић од Вучића,
понашају као она крава која да пуну кофу млека, коју
онда на крају ритне ногом и направи дуплу штету. Јер,
није мало оних који се понашају као првоборци који се не
сналазе у новој улози из послератне четрдесетпете,
таквих има подоста. Чинећи медвеђу услугу Вучићу и
СНС-у, такви у ствари мисле само на себе.
Недимовић, по мом скромном мишљењу, не спада у ту
категорију Вучићевих сарадника. Он је релативно са
кратким стажом у Вучићевом тиму, али није неискусан у
политици.
Уосталом, нису га џабе својевремено вукли за рукав
Јешић, Пајтић и остали из бивше покрајинске
администрације. Недимовић је, одлучивши да са својом
Групом грађана Вредна Митровица, колективно уђе у
СНС, донео стабилност владајућој странци у центру
Срема, чиме је свакако заслужан што Сремска
Митровица није антинапредњачко острво, као рецимо
Шабац.
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Колико Недимовић у сигурним рукама држи
Сремску Митровицу, показује и пример понашања
овдашњих демократа на председничким изборима.
Схвативши да су као политичка опција безначајни,
отказали су подршку Саши Јанковићу, очекујући да им

СНС удели мрвице са стола. Многи ово доживљавају као
отворену политичку проституцију, која на корист може ићи
само првим људима ДС, Ненаду Лемајићу и др
Мирославу Кендришићу. Недимовић је за нејаку опозицију
и политичке превртљиве удаваче, каквих је у Срему
највише у Сремској Митровици, најпожељнији политичка
прилика.
Постоје и други бројни разлози зашто би било добро да
нови премијер Србије буде Сремац. Један од њих
свакако је и антитеза оне чувене (анти)аутономашке
ругалице да су отишли Немци, а дошли Сремци. Јер, као
што видимо Немци су овде данас добродошли, а ни
Сремци нису мрски. Уосталом, зар није онај весељак из
Пајтићевог ДС-а, Мирослав Васин стално истицао да
како је Срем локомотива развоја Србије.
Није то била неозбиљна ствар. У Инђији, а и шире,
препричава да како је ономад, кад је Горан Јешић
заглумио да је Неко & Нешто, дотични умислио да ће
бити премијер Србије, али му је Борис Тадић те илузије
избио из главе. Уз Јешића су, наравно, ишле и Јешићеве
пришипетље, па је тако онај бивши шеф сремске
полиције Зоран Смајић, умислио да ће да замени
Милорада Вељовића, својевременог вечитог директора
српске полиције.
Што је баби мило то јој се и снило, па тако оде и санак
пусти. Јешић можда јесте био и овакав и онакав, али није
био несвестан улоге и важности Срема као регије
***
Ово претходно речено је, наравно, моје лично
размишљање. Ко ће бити нови премијер Србије, ипак ће
одлучити стари премијер Србије. Како год, ја чврсто
стојим на становишту да Срем заслужује и има капацитет
да новој влади да првог министра, председника Владе
Републике Србије.
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Са седнице СО Шид

СЕДНИЦА СО ШИД ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Смена у Центру за социјални рад
• Дејан Логарушић вршилац дужности директора

До средине 2018.
године шидска
општина ће бити
гасификована
и те године
грађани ће
имати доток
гаса у својим
домаћинствима.
Привредни
субјекти који
користе велике
количине
енергената,
имаће могућност
да се прикључе
на гас, истакао
је заменик
председника
Општине Шид
Зоран
Семеновић

Н

а седници Скупштине 2017. годину. На првом
општине Шид, која је месту, остваривање права
по захтеву Општин грађана утврђене Законом о
ског већа одржана по хит социјалној заштити, између
ном поступку 28. априла, осталих и права на помоћ у
разрешена је дужности кући и кућној нези. Такође,
директорка Центра за соци одлуком о остваривању пра
јални рад у Шиду Драгана ва у области социјалне
Шинка, а за вршиоца дужно заштите за којим се према
сти директора те установе, закону стара Општина, про
именован је др правних нау писано је да Центар за соци
ка Дејан Логарушић из јални рад између осталих
Шида. Образложење о раз послова, треба да обавља и
решењу директорке Драгане помоћ у кући и кућну негу.
Шинке, као и правне основе Законом о социјалној зашти
за разрешење директора је прописано, да ће оснивач
установа пре истека њихо Центра за социјални рад
вог мандата, за говорницом разрешити директора пре
је изнео помоћник пред
седника Општине Шид
задужен за социјална
питања Небојша Илић,
истичући да одборници
Скупштине на свом
последњем заседању
нису дали сагласност
на програм рада Цен
тра за социјални рад за
2017. годину:
- Разлог за доношење
решења о разрешењу
дир ектор а
устан ове
соц ијалн е
заш тит е
Центар за социјални
рад Шид лежу у чиње
ници да досадашњи
директор те установе
Драгана Шинка, није
спровод ил а планс ке
активности предвиђене
планом ове установе,
Дејан Логарушић
како за 2016. тако и за

истека мандата ако на било
који начин онемогућава
остваривање права и услуге
из надлежности те установе.
Имајући у виду да именова
на није спроводила услугу
предвиђену обимом посло
ва Центра за социјални рад,
право на помоћ у кући и кућ
ну негу, за којом се у пракси
показало да је веом израже
на потреба, нити је обезбе
дила услове за њено спро
вођење јер није обезбедила
лиценцу за наведену услугу
у установи, а тако и услове
за лица која би те полове
обављали, Општинско веће
је на својој последњој
седн иц и
пот врд ил о
предлог о разрешењу
Драгане Шинк а, са
функц ије
дир ектор а
поменуте установе и
предлаже се Скупшти
ни да донесе решење о
разрешењу именоване
- изјавио је Небојша
Илић.
За говорницу је затим
изаш ла
одб орн иц а
СДС-а Наташа Цвјетко
вић, истичући да нема
примедбу када су у
пит ањ у
форм алн о
правни основи предло
га одлуке у питању, али
је ставила примедбу
нач ин а
разр еш ењ а
директорке.
- Моја примедба се
односи на ту неку људ
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Поправити социјални
статус грађана
Нак он именовања новог
вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад,
Дејан Логарушић се за говор
ницом обратио свим присутни
ма.
- Захваљујем се на повере
њу које сте ми указали и што
сте ме именовали на ову
функцију. Ово радно место
уопште није захвално погото
во не данас, у ситуацији у којој
је шидска општина, када се
суочава са мигрантском кри
зом. Држава данас има све
већи број корисника социјал
ног давања. Ја се надам да
ћемо успети пребродити све
ове кризе заједно. Био сам
члан Општинског већа заду
жен за социјална питања.
Могу само једно да кажем,
Центар за социјални рад је
био увек „држава у држави“.
Из те установе никада нисте
могли добити никакву инфор

мацију. Надам се да ћу са бив
шом директорком лепо сара
ђивати и даље радити. Крену
ћемо одмах у реализацију
програма туђе неге и помоћи и
лиценцирању тог програма.
Нећемо дозволити да нам
неке установе и удружења са
стране, односе новце. Важно
је извршити и ревизију кори
сника. Председник Општине и
руководство Шид ће увек бити
упознати са бројем корисника
социјалне заштите и са свим
осталим што се буде дешава
ло у тој установи. Ми смо сви
овде на истом задатку, да
побољшамо социјалне услуге
и да помогнемо тим нашим
корисницима, како би лакше
пребродили ова тешка време
на. Такође ћемо велики акце
нат ставити на децу, посебно
на децу миграната који су у
тешкој ситуацији - рек ао је
Дејан Логарушић.

ску страну. Да ли је баш гре
шка директорке Центра за
социјални рад, разлог што
та установа у претходних
неколико година лоше ради.
Чињеница је да је Центар за
социјални рад лоше радио и
раније. И сама сам за време
свог мандата имала разно
разних примедби на рад те
установе, као и на начине на
које се додељује социјална
помоћ, као и начине на које
функционише туђа нега и
помоћ у кући. Програм
геронтодомаћица од срца
подржавам без обзира ко га
спроводи. Сматрам само да
сте ово могли урадити на
хуманији начин. Драгана
Шинка је дипломирани соци
јални радник и она је пре
него што је именована на
функцију директора, радила
у Центру. Имала је искуства
и сматрам да није баш била
тако лош директор да бисмо
је морали на овакав начин
разрешавати по хитном
поступку. Ако желимо нешто
да променимо, онда треба
да утичемо да се промени
Закон о социјалној заштити,
начине на који се додељује
социјална помоћ и све оста
ло што грађанима Србије
по закону припада - истакла
је Наташа Цвјетковић.
Друга тачка дневног реда
односила се на информаци
ју о закључењу анекса 2 уго
вора, који се односи на завр
шетак гасификације у шид
ској општини:

- Задовољство ми је што
могу да кажем да смо конач
но успели да се договоримо
о завршетку гасификације у
шидској општини и спајању
наше општине на маги
стралну мрежу са Сремском
Митровицом. До средине
2018. године шидска општи
на ће бити гасификована и
те године грађани ће имати
доток гаса у својим дома
ћинс твим а.
Прив редн и
субјекти који користе велике
количине енергената, имаће
могућност да се прикључе
на гас. Ово је посао који је
започео 2011. године, а
нама ће требати око годину
дана да доведемо гас у
шидску општину. Ово је
стратешки врло важна одлу
ка и посао. Са политичке
стране је важно рећи да је
СНС заједно са својим коа
лиционим партнерима у
шидској општини, уз подр
шку пре свега Покрајине,
која нам је дала планске
основе да можемо изврши
ти спајање магистралне
мреже, заслужна за овај
посао. Захвалност дугујемо
и републичкој Влади који су
одобрили Србијагасу да
настави овај пројекат. Шид
ска општина ће постати јед
на лепа и повољна општина
за све инвеститоре који буду
долазили овде - истакао је
зам ен ик
предс едн ик а
Општине Шид Зоран Семе
новић.

М. Н.
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ШИД

Цркве помажу
мигранте

Обилазак радова у Соту

П

редставници Добро
творног фонда СПЦ
„Човек ољубље“ на
подручју Епархије сремске
су угостили високу делега
цију бискупа Англик анске
цркве, са којима је, током
посете 21. априла био и
амбасадор Велике Брита
није у Србији Денис Киф.
Госте је дочек ао и
eпископу Василију предста
вио управник канцеларије
ДФ СПЦ „Човекољубље“ за
Срем, архијерејски наме
сник и парох румски, прото
јереј Сретен Лазаревић.

По речима Марије Вране
шевић, управнице програ
ма ДФ СПЦ „Човекољу
бље“, чланови делегације
из Велике Британије били
су пријатно изненађени
гостопримством и услови
ма које су држава Србија,
шидска општина и радници
у прихватном центру обез
бедили људима који се
налазе у невољи.
Након заједничког ручка,
који је за високу делегацију
и све госте приредио
eпископ сремски Василије,
у манастиру Привина Гла

Основни разлог посете високе
делегације из Велике Британије
био је упознавање са ситуацијом у
којој се налазе избеглице и мигран
ти који бораве на територији шид
ске општине
Основни разлог посете
високе делегације из Вели
ке Британије био је упозна
вање са ситуацијом у којој
се налазе избеглице и
мигранти који бораве на
територији шидске општи
не.
Тим поводом, посећен је
прихватни центар „Принци
повац“ у коме се тренутно
налази нешто мање од три
стотине људи, углавном
породица с малом децом,
где су их дочекали пред
ставници Комесаријата за
избеглице и миграције
Републике Србије.

ва, делегација је посетила
сеоску школу у Соту.
Циљ посете овој сеоској
школи, био је да се донаци
јама, које је прикупила хри
шћанска Англиканска црква
из
Вел ик е
Британ ије,
реконструише руинирана
Спортска дворана, како би
деца из Сота могла да је
користе. У сарадњи са
Школским одбором и упра
вом парохије из Сота,
одмах по реконструкцији,
биће уприличене заједнич
ке активности деце из села
и деце из прихватног цен
тра.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Расписан конкурс за избор
директора јавних предузећа

Н

На седници је
усвојена одлука
о расписивању
јавног конкурса
за избор
директора
пет јавних
предузећа чији
је оснивач
Општина Инђија
а то су: ЈКП
„Комуналац“,
ЈКП „Водовод и
канализација“,
ЈП „Ингрин“, ЈП
„Инђија пут“ и
ЈП „Ингас“

а 12. седници Скуп
штине општине Инђи
ја одржаној у уторак,
25. априла већином гласова
одборника локалног парла
мента усвојена је одлука о
суоснивању Јавног предузе
ћа за просторно и урбани
стичко планирање и пројек
товање „Завод за урбани
зам Војводине“ Нови Сад.
Суо с нивањем поменутог
јавног предуз ећа лок ална
самоуправа у Инђији реши
ће проблем континуираног
и квалитетног просторног и
урбанистичког планирања и
заштите животне средине у
тој општини, али и транспа
рентног финансирања ових
и других стручних послова.
Како Инђија дуги низ годи
на уназад нема јавно преду
зеће за урбанистичке посло

ве, Завод ће бити носилац
права израде Просторног
плана општине, плана гене
ралних регулација и плано
ва детаљне регулације.
Оснивачки улог Општине
Инђија износиће нешто
више од 80.000 динара и
чиниће 0,20 одсто укупног
капитала. Обим послова
уговараће се за сваку кален
дарску годину, у складу са
усвојеним буџетом и програ
мом рада Општинске упра
ве, потврђује и председник
Општине Инђија Владимир
Гак.
На последњој седници СО
Инђија усвојена је и одлука
о расписивању јавног кон
курса за избор директора
пет јавних предузећа чији је
оснивач Општина Инђија а
то су: ЈКП „Комуналац“, ЈКП

Припреме за изборе
у месним заједницама
На 12. седници СО Инђија
донет је и закључак у вези са
функц ио н
 ис ањ ем
мес них
заједница. Закључак се односи
на доношење одлуке о распи
сивању избора за чланове
Савета свих десет месних
заједн иц а
на
тер итор ији
општине Инђија који су пред

виђени за 14. мај текуће годи
не.
Милан Предојевић, председ
ник СО Инђија истакао је да су
предизборне радње у току и да
су кандидати за чланове саве
та месних заједница своје при
јаве могли поднети до краја
априла.

„Водовод и канализација“,
ЈП „Ингрин“, ЈП „Инђија пут“
и ЈП „Ингас“.
- Директор јавног предузе
ћа може да има статус
вршиоца дужности најдуже
годину дана и ми смо сада у
законској обавези да распи
шемо конк урс - каже
Владимир Гак и додаје да
ће ускоро бити расписани и
конкурси за изборе директо
ра устан ова, агенц ија,
Народне библиотеке „Др
Ђорђе Натошевић“ и других
институција чији је оснивач
локална самоуправа.
Одборници су усвојили и
извештаји о раду и финан
сијском пословању Народне
библиотек е „Др Ђорђе
Натошевић“, Агенција за ИТ,
ГИС и комуник ације, за
локални економски развој,
рурални развој, као и изве
штаје Туристичке организа
ције, Пословно - образовног
центра и свих месних зајед
ница на територији општине
Инђија.
Зак ључ ак
је,
каж е
Владимир Гак, да су све
поменуте установе и аген
ције пословале са израже
ним побољшањима када је
у питању однос према раду
и трошењу буџетских сред
става.

М. Ђ.
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ИНЂИЈА: СИСТЕМ 48

Појачати наплату
комуналних услуга
На последњем састанку Система 48 у
Инђији одржаном у петак, 28. априла дво
недељне извештаје поднели су ЈКП „Кому
налац“, ЈП „Ингас“, ЈКП „Водовод и канали
зација“ и Дом здравља „Др Милорад Мика
Павловић“.
Између осталог, из извештаја ЈП „Ингас“
могло се чути да су у претходном извештај
ном периоду извршили 27 искључења са
мреже корисника који своје обавезе не
измирују редовно. Према речима Душана
Лемаића, в.д. директора, од почетка године
до данас искључено је 30 потрошача, а
ефикаснијом наплатом очекују да се тај
број у наредном периоду неће значајно
мењати.
- Надамо се да ће наши корисници који
имају дуговања у наредном периоду изми
рити своје заостале обавезе. Као и раније,
за стара дуговања нудимо потписивање
протокола, док ћемо за нова дуговања у
договору са корисницима доћи до решења
на који начин и њима да изађемо у сусрет
- каже Лемаић и додаје:

Вртић прославио
38. рођендан
Предшколска установа „Бошко Буха“ у
Инђији прославила је 38. рођендан.
Током целе недеље, почев од 25. до 28.
априла, реал
 изован је низ различитих
активности. Међу њима је и „Олимпијада“
у улици Војводе Степе која је одржана у
четвртак, 27. априла. Победу је однела
екипа састављена од малишана из
Бешке. У петак, 28. априла рођенданска
прослава окончана је великим маскенба
лом главним инђијским улицама.
- Послали смо 450 опомена у претход
ном периоду и половина дужника већ се
јавила да потпишу протоколе. Имамо добру
вољу да свим дужницима, колико је у нашој
моћи, изађемо у сусрет како би избегли
тужбе.
Са интензивнијом наплатом кренули су и
у ЈКП „Водовод и канализација“, потврдио
је Драгољуб Трифуновић, в.д директор тог
јавног поредузећа истичући да су тренутна
ненаплаћена потраживања око 50 милио
на, од тога 31 милион се односи на потра
живања од грађана.
- Због надолазећих обавеза кренули смо
са интензивнијом наплатом потраживања
од грађана и привредних субјеката. Ипак,
изаћи ћемо им у сусрет, јер им нудимо
могућност плаћања у више месечних рата
након потписивања протокола- каже Три
фуновић и додаје да упоредо са наплатом
раде и на коначном пуштању у рад новои
зграђеног водовода у Чортановцима.
- После прве дезинфекције друге етапе
водоводне мреже у самом насељу стигао је
негативан резултат. Поново смо извршили
тај процес и сада чекамо резултате. Када
они буду позитивни, кренућемо са при
кључцима на водоводну мрежу- каже в.д
директор „Водовода“ и потврђује да је у
току калкулација која се односи на цену
прикључка. Како каже, она ће бити повољ
на, и поред тога, Чортановчанима ће пону
дити плаћање у 12 месечних рата.
М.Ђурић
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Први ребаланс буџета

П

рви ребаланс општинског буџета за
ову годину прихватили су чланови
Општинског већа Рума на својој сед
ници која је одржана 28. априла.
Према образложењу шеф Одељења за
финансије, привреду и пољопривреду Би
љане Дамљановић овим ребалансом се
приходи и примања усклађују са расходи
ма и издацима на вишем нивоу и то у из
носу од 39, 46 милиона динара буџетских
прихода и расхода, док се приходи и рас
ходи из додатних извора такође, усклађују
на вишем нивоу, за 2,1 милион динара.
- Разлог за доношење ребаланса садр
жан је у уговору о наменским трансфер
ним средствима у социјалној заштити по
којем се румској општини са републичког
нивоа преноси 10,2 милиона динара. У мо
менту доношења буџета овај износ није
био познат, па се ребалансом омогућава
његово трошење. У оквиру програма по
љопривреда и рурални развој повећан је
расход за контролу квалитета земљишта
за четири и за комасацију у Вогњу за 4,5
милиона динара. У ребалансу је извршен
распоред до сада нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година - истакла је Би
љана Дамљановић.
Слађан Манчић, председник румске оп
штине такође је указао на основни разлог
ребаланаса - на поменута трансферна
средства, али су ребалансом убачене и

Противградне
ракете
Председник Општине Слађан Манчић
је рекао да је изузетно важна и одлука о
набавци противградних ракета за потре
бе функционисања противградних ста
ница на територији румске општине.
- За те намене смо издвојили 900.000
динара, а имамо 12 противградних ста
ница. Битно је да смо, као и ранијих
година, донели и одлуку о издвајању
средстава за суфинансирање против
градних стрелаца. Имамо им 24, они за
свој рад добијају 4.000 динара, а ми
издвајамо средства и плаћамо их са још
додатних 6.000 динара - истакао је Ман
чић.

неке позиције које нису биле предвиђене
- на пример за анализу квалитета пољо
привредног земљишта четири милиона, а
потом и за комасацију у Вогњу.
- Подигли смо за 20 милиона динара по
зицију за заштиту животне средине, тачни
је за управљање отпадним водама, а код
вантелесне оплодње предвиђено је додат
них 700.000 динара, као и код Спортског
центра предвиђено је повећање од 2,5 ми
лиона динара за услуге по уговору за ис
плате радника на базену, јер још није сти
гла сагласност за њихово запошљавање.
Подигнута је и позиција код Општинске
управе за 5,4 милион
 а динара, а умањена
позиција за 13,5 милиона динара код про
грама организација саоб
 раћаја и саобра
ћајне инфраструктуре - рекао је Слађан
Манчић, председник румске општине.
а овој седници су донете и одлуке ко
је предвиђају учешће румске општи
не у суфинансирању три пројекта код
Покрајинског секретаријата за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство - то су
пројекти за обезбеђивање нових завртња
који су до сада ремонтовани и не функци
онишу добро, а друга два се тичу копања
бунара на изворишту Сава I и Фишеров са
лаш - дакле сви се односе на ЈП „Водовод“.
Три одлуке - о држању домаћих животи
ња, постављању башта угоститељскихо
бјеката и постављању и уклањању мањих
монтажних објеката привременог каракте
ра су усклађене са Законом о прекршајима
који предвиђа тачно утврђене висине пре
кршајних казни, а не као раније распод од
најниже до највише суме.
На 25. седници Општинског већа донет
је и предлог одлуке о праву на финансиј
ску помоћ незапосленим породиљама у
којој се то право проширује и на оне неза
послене породиље које су родиле четврто
или више деце - раније је то право ишло
до трећег детета.
Одобрена су и додатна средства у виси
ни од по 50.000 динара за ФК „Партизан“
из Витојеваца за санитарије и „Путинци“ за
завшетак сезоне.
На основу прихваћеног предлога плана
детаљне регулације дела централне зоне
у Платичеву повећава се проценат изгра
ђености како би се могао, на захтев инве
ститора, градити супермаркет.

С. Џ.

Н
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МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА НАКОН ТРИ ГОДИНЕ ПОНОВО ДОБИЈА АКРЕДИТАЦИЈУ

БОЛНИЦА С АКРЕДИТАЦИЈОМ:
Лечење по светским стандардима

Хируршко одељење

П
Акредитација
значи да имате
лиценцу за рад,
а то представља
поштовање
одређених
процедура и
сигурност за
пацијенте, каже
директор Болнице
др Живко Врцељ

рема незваничним сазнањима М
новина, Општа болница у Срем
ској Митровици, поново ће,
након три године рада без ове лицен
це, добити акредитацију. Митровачка
Болница је акредитацију изгубила за
време док је директор био др Миро
слав Кендришић, а у том периоду
забележени су бројни пропусти у лече
њу пацијената, неретко и са смртним
случајевима.
Актуелни директор Болнице др Жив
ко Врцељ, за наш лист каже, да још
увек не може да потврди наше незва
нично сазнање, али да се с разлогом
нада да акредитација неће мимоићи,
ову једину медицинску установу тог
типа у Срему.
– С обзиром да је ситуац
 ија и у
административном и у техничком сми
слу била прилично запуштена, као
што и сами знате, успели смо да пре
дузмемо све што је неопходно како би
оцењивачи могли да дају позитивну
оцену на спремност Болнице за акре
дитацију. Акредитација је веом
 а важна
ствар за нас, како за рад медицинских
радника, тако посебно за пацијенте.

Др Живко Врцељ

Њоме се уређују одређене стручне
процедуре, тако да се лечење одвија
по светским стандардима – објашња
ва др Врцељ.
Подсећања ради, др Живко Врцељ
је на чело митровачке Болнице дошао
августа прошле године и тамо је зате
као општи јавашлук у раду тадашњег
руководства. Злоупотребе приликом
јавних набавки, непоштовање проце
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Пријемно одељење

дуралних ствари, медицински апарати
у квару, непотизам, корупција, па и
крајњи немар у лечењу пацијената,
због чега су забележени и смртни слу
чајеви због којих се воде судски
поступци... Што се тиче саме акреди
тације, која је истекла још 2014. годи
не, на том пољу није рађено ништа
иако су средства била обезбеђена од
стране Покрајине.
Др Живко Врцељ појашњава:
– Ради се о милионским износима, а
уколико се средства не употребе у
датом року, та средства која су добије
на за одређене намене, морају да се
врате уз камату. Ја сам дошао у авгу
сту 2016. године, а акредитација је
требала да буде завршена до октобра
исте године. С обзиром да се то крило
од мене, једва сам успео да се упо
знам са проблематиком. Пошто ништа
није рађено на пословима око припре

Лекар оптужио
сестру због
свог рада
Једна од бројних брљотина бившег
руководства на које је у свом раду наи
шао актуелни директор др Живко Врцељ,
односи се и на енормне наруџбине мате
ријала, које могу да подмире потребе за
више од наредне деценије. У питању су
милионске суме, а када је др Живко
Врцељ тражио за то објашњење од тада
шњег начелника ОРЛ др Мирослава Кен
дришића, одговор је био да је то урадила
медицинска сестра. Када је Врцељ питао
ко је начелником ОРЛ, да ли доктор или
медицинска средства, није добио сми
слен одговор. Сирота медицинска сестра,
замало да добије инфаркт.

ме за акредитацију, умало да изгубимо
та средства. Једва сам успео да та
средства вратим назад и урадим акре
дитацију у последњем моменту.
Те 2016. године одржани су и покра
јински избори, па је у садејству са вла
стима Бојана Пајтића дошло до енорм
ног прекорачења у трошењу средста
ва, због чега је створен огроман дуг.
Иако је бивши директор др Мирослав
Кендришић тврдио да Болница послу
је позитивно, њен дуг је нарастао на

Те 2016. године
одржани су и
покрајински избори,
па је у садејству
са властима Бојана
Пајтића дошло
до енормног
прекорачења у
трошењу средстава,
због чега је створен
огроман дуг
читавих 80 милиона динара. Није
помогло ни то што је Град Сремска
Мит ров иц а пруж ао фин анс ијс ку
помоћ.
Захваљујући директору др Живку
Врцељу, дуг је у последњих годину
дана значајно смањен, а урађени су
битни помаци ради добијања акреди
тације. Значајно је уређен болнички
пријем, али су побољшани услови
рада и на другим одељењима. Митро
вачка Болница је данас међу средње
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Саплитање
у „жутом“
мравињаку
Нови директор Болнице др Живко
Врцељ није по природи осветољубив
човек и иако га је на то радно место
поставио СНС, није партијски острашћен.
Политика је за њега једно, а струка друго.
Мислио је да ће као човек отвореног срца
добро сарађивати и са онима из „жуте“
странке, тим пре што никога није сменио
са руководећег места. Али, не лези вра
же: откако је ступио на функцију, почели
су напади, подметачине и опструкције од
стране оних из бившег руководства.
Напујдавани су појединци да се буне по
синдикалној линији и то за ствари које
трају годинама, посебно на праксу крше
ња закона из радног односа, а коју су
увели „жути“. Ишло се чак дотле да су се
пребројавали и комади меса у оброцима
пацијената, а прича се да су поједини „жу
ти активисти“ били задужени да ваде
месо из порција не би ли изазвали неза
довољство пацијената. Међутим, судећи
по књизи утисака, није било ни једне при
медбе на рад кухиње и квалитет болнич
ких порција.

опремљеним болницама у Србији. За
разлику од времена када је била на
злом гласу, ситуација се знатно попра
вила. А када министарство одобри
попуну медицинским радницима и
додатним апаратима, акредитација
која се очекује, даће свој допринос у
пуном износу.
– Очекујемо с пуним правом да
добијемо акредитацију. Она се доде
љује на једну, три и седам година, а ми
се надамо да ћемо добити максимал
ну дужину важења акредитације –
каже директор Опште болнице у Срем
ској Митровици др Живко Врцељ.
В. Ћосић
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ПЕТАР САМРЏИЋ, директор Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица

За квалитетнији живот на селу

Директор АРР Петар Самарџић

В

рш ил ац
дуж нос ти
директора Агенције за
рурални развој Града
Сремска Митровица Петар
Самарџић недавно је са
представницима 10 удруже
ња грађана потписао уговор
о финансирању њихових
активности у овој години.
За ове намене укупно је
било предвиђено 1,5 милио
на динара из градског буџе
та, а средства су добила сле
дећа удружења: Удружење
„Пчелари Фрушке горе“ из
Гргуреваца (40.015), Удруже
ње одгајивача оваца и коза
„Сирмиум“ из Лежимира
(150.000), Друштво пчелара
„Јован Живановић“ из Срем
ске Митровице (81.840), Асо
цијација сточара Срема и
Мачве из Сремске Митрови
це (355.000 динара), Удруже
ње одгајивача стоке „Фармер
СМ“ из Сремске Митровице
(50.000), Клуб одгајивача
украсних и сремскомитро
вачких голубова „Сремскомитровачки превртач“ из
Сремске Митровице (36.500
динара), Удружење Рурални
Центар „Сова“ из Сремске
Митровице (85.100), Удруже
ње за заштиту и одгој ситних
животиња из Сремске Митро
вице (120.000 динара), Удру
жењу грађана „Канис“ из
Сремске Митровице (300.000

динара), Удружење повртара
„Равњанска капија“ из Равња
(280.000 динара).
- За удружења грађана
прошле године било је опре
дељено 1,2 милиона динара,
а сада је 1,5 милиона. Завр
шен је конкурс и исфинанси
рали смо 10 удружења гра
ђана, а приликом одабира
узета су у обзир удружења
грађана чији су програми у
функцији руралног развоја и
унапређења пољопривреде.
Агенција за рурални развој
ће финансирати набавк у
опреме за унапређење рада
тих удружења и организацију

манифестација – наводи
Петар Самарџић.
Агенција за рурални развој
би ускоро требала да распи
ше и конкурс за суфинанси
рање инвестиција за набав
ку материјала за повртар
ство и за органску производ
њу.
- Ту меру смо утврдили, јер
морамо да водимо рачуна да
се не дуплирамо са мерама
Покрајине и Министарства и
зато морамо да добијемо
сагласност Министарства.
Определили смо 2.300.000
динара за набавку материја
ла за повртарство и 200.000

динара за органску произ
водњу, јер немамо пуно про
извођача који се баве овим
видом производње, али се
надам да ће се број орган
ских произвођача повећати
– каже директор Петар
Самарџић.
Недавно су јавности пред
стављени и сајтови три сео
ска произвођача, чију израду
је финансирала Агенција за
рурални развој. Подржана су
три произвођача из митро
вачких села: Срђан Соларе
вић, власник дестилерије
„Казанче“ из Бешенова,
Дејан Јовановић, произво

Пољопривредни сајам
на митровачком хиподрому
Директор Агенције за рурал
ни развој недавно је посетио
Пољ оп рив редн и
сајам
у
Коменди. Из Словеније се
вратио са идејом да би било
добро већ на јесен организо
вати сличан сајам и у Срем
ској Митровици.
- Коменда је мало место,
али познато по традицији одр
жавања пролећног и јесењег
пољопривредног сајма који
окупи око 600 излагача. Сајам
се организује на хиподрому, а
на њему је могуће видети
механизацију и опрему за

пољопривреду, шумарство,
комуналне делатности, грађе
винарство, као и стоку, сточну
храну и још много тога. Све те
услове имамо и ми, а у целом
Срему не постоји једна таква
манифестација. Имамо про
стор,
градс ки
хип од ром,
Казнено поправни завод про
изводи приколице и осталу
пољопривредну прикључну
механизацију и опрему коју
треба испромовисати, а била
би то прилика и да наша села
представе своје потенцијале.
Некада је сајам био место где

су људи могли да купују и про
дају, а сада је сајам берза
информација, на којем се
састају људи из различитих
области. Надам се да ћемо до
јесени успети да организујемо
пољопривредни сајам на
митровачком хиподрому, а ако
не ове јесени, наредног проле
ћа сигурно – наводи Самарџић
и додаје да ће Агенција за
рурални развој у мају бесплат
но водити стотинак пољопри
вредника са територије Града
на новосадски Пољопривред
ни сајам.
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Оправдано
постојање
Агенције?!
Овогодишњи буџет Агенци
је за рурални развој Града
Сремска Митровица износи
15 милиона динара. Иако
представници опозиције сма
трају да је непотребно посто
јање једне овакве агенције,
јер по њима све што ради
Агенције може да реализује и
Градска управа за пољопри
вреду, Петар Самарџић дру
гачијег је мишљења.
- Рурални развој не пред
ставља само унапређење
пољопривреде, већ се одно
си на побољшање целокуп
ног сеоског амбијента. Пољо
привреда, сеоски туризам,
социјална питања, екологија,
волонтеризам, култура, спорт,
омладина су области које
могу да се ставе у функцију
руралног развоја. Због тога се
ми ослањамо на сарадњу са
градским установама – каже
за М новине Самарџић.

ђач домаћих производа од
паприке „Кромпичице ситне
љуте“ из Мачванске Митро
вице и Данијел Мимић из
Мартинаца, власник пилане
„Бреза“.
- Трошкове регистрације
домена, трошкове израде,
смештаја и одржавања стра
ница сноси Агенција за
рурални развој. Ова три
мала митровачка произвођа
ча добила су веб презента
ције годину дана на кори
шћење, а по истеку овог
периода произвођачима ће
бити понуђено да преуз му
обавезу плаћања услуге
одржавања интернет стра
нице по врло повољним
ценама или да их угасе, уко
лико се овакав вид промоци
је и продаје покаже као нее
фик асан. На овај начин
можемо да им помогнемо да
свој производ приближе куп
цима, да домаће производе
са наших простора учине
коректним и ближим купци
ма. Поносни смо што на овај
начин можемо да помогнемо
нашим сеоским предузетни
цима да лакше продају своје
производе, и да учинимо
домаћи производ конкурент
нијим и ближим купцу – каже
Самарџић.
Биљана Селаковић
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СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Отворена врата за
будуће средњошколце

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: Директор школе Милисав Даничић

П

рошле среде, 26. априла у Средњој
техничкој школи „Никола Тесла“ одр
жани су Дани отворених врата за бу
дуће средњошколце. Заинтересовани осма
ци могли су на лицу места да виде како се
праве пројекти, шта то раде аутомеханича
ри, електротехничари, машинци.... Такође,
на располагању им je био и флајер преко
којег су могли да се информишу о сваком
смеру који у овој школи може да се упише.
- Као сваке године, тако и ове, осмаци су
нама главни гости, долазе како би се ин
формисали о будућем занимању. Има доста
деце која нису опредељена, која нису одлу
чила шта ће да упишу и за њих смо промо
висали оне профиле које смо и прошле го
дине уписивали. На лицу места смо давали
информације које образовне профиле овде
могу да упишу, какви су услови, шта имамо
од уређаја, али су им такође ученици одмах

показивали чиме се баве, шта раде и њи
хове радове на паноима. С обзиром на ста
ње у привреди које је тренутно у Сремској
Митровици, доста је велика потражња за
електро и машинском струком. Требало би
да наредне године уписујемо и трећи сте
пен грађевинске струке, односно зидаре и
армираче, јер је велика потражња и за тим
занимањима – рекао је директор школе Ми
лисав Даничић.
Он додаје да се доста ученика након за
вршене ове средње школе запосли али да
подједнако има и оних који се одлуче да
упишу факултете.
Подсетимо, Средња техничка школа „Ни
кола Тесла“ је већ трећу годину заредом у
систему дуалног образовања за смер бра
вар - заваривач, а од наредне године у пла
ну је да се овај модел прошири и на смер
аутомеханичар. 
С. С.

СЕМИНАР ЗА БИБЛИОТЕКАРЕ

Сремци на Јахорини

Д

руштво библиотекара Републике Српске ове
године је од 19. до 21. априла на Јахорини орга
низовало је семинар за библиотекаре. На јуби
ларну двадесету годишњицу оснивања Друштва и
двадесети семинар по реду, око 200 библиотекара из
Републике Српске, Србије, Босне и Херцеговине оку
пило се да би измењало искуства и унапредило стру
ку.
Скуп је отворио академик Миро Вуксановић, управ
ник Библиотеке Српске академије наука и уметности.
Из Библиотеке „Глигорије Возаровић“ из Сремске
Митровице, уз подршку директора Рајка Секулића, на
овом семинару, у својству предавача, биле су Мили
јана Дмитровић Торма, Моравка Тодић и Ружица
Станковић. Срем су представљале и Наташа Филип
из Библиотеке у Старој Пазови и Весна Степановић
из Библиотеке у Инђији, такође као предавачи.

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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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Драгоцена искуства Словачке
у процесу ЕУ интеграција

Са Скупштине

У

среду 26. априла, Скупштина општи
не Стара Пазова на почетку заседа
ња упозната је са садржајем разгово
ра општине Стара Пазова и општине Бела
у Словачкој о заједничком аплицирању код
фондова Европске уније. Након обимне
расправе која је протекла и у знаку предиз
борне кампање уочи избора за савете
месних заједница, одборници су прихвати
ли све извештаје, закључке и решења из
дневног реда.
Старопазовачка општина се поноси што
је вишенационална средина у којој су и
припадници мањина на веома значајним и
одговорним местима, рекао је Ђорђе Ради
новић, председник општине Стара Пазова,
на почетку 14. седнице скупштине општине,
којој је присуствовао и Матуш Крајчи, пред
седник општине Бела у Словачкој.
- Мислим да је оваква шароликост нација
допринела да будемо тако толерантни и
овако успешни у раду као што је до сада
била општина Стара Пазова, која је једна
од најразвијенијих општина у Србији. Из
дана у дан имамо све боље резултате, а
оно што је основ свега то је економија и
могу сада слободно да кажем локална при
вреда општине Стара Пазова, која се стал

но развија. Најавићу да ће у наредном
периоду доћи још неколико великих компа
нија, како домаћих, тако и светских, иста
као је Ђорђе Радиновић, председник
општине Стара Пазова.
Радиновић је подсетио на посету Старој
Пазови делетације из Словачке у контексту
аплицирања за фондове ЕУ.
- Имаћемо велику помоћ, од овако иску
сних људи, који су то радили пре неколико
година, када су се налазили у статусу у
коме је данас наша држава. Наравно, има
мало и различитости, али ево размењујемо
искуства. Пошто су и Србија и Словачка
земље дунавског слива, већ смо пронашли
неке могуће пројекте на којима можемо
заједно да учествујемо, односно да аплици
рамо код претприступних фондова ЕУ.
Матуш Крајчи, је изразио задовољство
што је у овој средини.
- Верујем да ћемо наћи заједнички језик
да искористимо наша искуства пре уласка
Словачке у ЕУ, а наравно и наша искуства
у коришћењу структурних фондова као
пуноправних чланова ЕУ и да ћемо моћи да
пренесемо та искуства и на вас, рекао је
Матуш Крајчи, председник општине Бела у
Словачкој.

Матуш је изразио наду да ће са овим
рукводством старопазовачка општина бити
још успешнија у реализацији сличних про
грама ЕУ.
Пре расправе на предлог Горана Јовића,
председника скупштине, одборници су при
хватили да из скупштинске сале буде укло
њена камера која није уредно пријављена,
а била је спремна за снимање седнице. У
расправи о прошлогодишњем раду Месне
заједнице Стара Пазова одборник опозици
је Слободан Илић је рад Месне заједнице
оквалификовао као невидљив и замерио
одборницима позиције што нису тражили
више средстава и пројеката, а Блажо Попо
вић је рекао да је извештај формално у
реду, али није суштински.
- Мислим да ово заиста нема смисла, да
сада политизирамо око месних заједница,
када смо сви свесни да је цела прича
покренута зато што су избори за месне
заједнице 14. маја. Можда је разумљиво да
опозиција жели да искористи ову ситуацију
како би сада напала чланове Савета месне
заједнице, али мислим да то није потребно,
да само губимо време. Господин Комазец је
рекао да нема смисла постојања месних
заједница, али тога су вероватно свесни и
сами грађани, али шта да радимо, морамо
да се придржавамо закона.
наставку рада Скупштина је прихва
тила све извештаје о раду месних
заједница, затим Центра за социјал
ни рад, Дома здравља, Библиотеке, Тури
стичке организације, Црвеног крста, као и
Општинске управе и Општинског правобра
нилаштва.
Нови члан Општинског већа на сталном
раду у општини Горан Врањеш, и нова
одборница Илијана Црномарковић, са
изборне листе „Ивица Дачић –Социјали
стичка партија Србије“, положили су закле
тву, а Скупштина је усвојила решење о
образовању Савета за запошљавање,
одлуку о категоризацији општинских путева
и улица, одлуку о правцу пружања општин
ских путева, одлуку о доношењу плана
генералне регулације насеља Стара Пазо
ва, и годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у
текућој години.
М. Мијатовић

У

Ђорђе Радиновић председник
општине Стара Пазова

Матуш Крајчи председник
општине Бела
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ГРАДСКИ ХОР СТАРА ПАЗОВА

Пролећни концерт

дињених нација с посебним акцентом на
одрживи развој градова и заједница. Ново
пазовачка Основна школа „Растко Нема
њић Свети Сава“ и старопазовачка Основ
на школа „Симеон Араницки“ су две једине
образовне установе у општини које су узе
ле учешће у реализацији пројекта Еко-Па
кет Удружења „Амбасадори одрживог раз
воја и животне средине“.
С. С.

„Кораци ка здрављу“ је назив едукативне
радионице коју организује Предшколска
установа „Радост“ у сарадњи са старопазо
вачким Црвеним крстом у три насеља ста
ропазовачке општине, за коју су интересо
вање изразили не само мајке, већ и очеви
деце која бораве у овом вртићу.
С. С.

ГРАДСКИ БАЗЕН

Изградња
школске сале

Припреме за
нову сезону
Градски хор Стара Пазова је у својој 16.
години постојања изашао у недељу 23.
априла пред публику на свом пролећном
концерту, и како је рекла хоровођа Радми
ла Андрејевић на репертоар
 у имају велики
број нумера, тако да би сваког месеца
могли да одржавају концерте. У три блока
су показали разноврсност и лепоту песама
– од духовних, преко ренесансних до обра
де српских песама, али и забавних, које су
делимично извели и са својим гостима.
Пријатељи хора, попут Владе Канића,
састава Јулиус из Београд и ученици
Музичке школе Љубинка Лазића, такође су
извели за њих препознатљиве песме и како
се чуло на почетку програма, донели про
леће поклоницима песме и музике.  З. К.

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ
ЕКО ШКОЛЕ

Две школе у
пројекту Еко Пакет

Након одлуке СО Стара Пазова да се
управљање и одржавање базена, инвести
ционо и хигијенско - санитарно, повери
ЈКП Водовод и канализација Стара Пазова,
на купалишном комплексу између Старе и
Нове Пазове почели су радови на уређењу.
Око базена биће постављена нова ограда,
обновљен ће бити и базенски намештај,
замењене плочице које фале у базенима.
Водовод ће од нове купалишне сезоне
водити рачуна и о томе, да купање буде
безпедно и са аспекта исправности воде.
Ј.К.

ПУ „РАДОСТ“

Едукативне
радионице

Међу 85 школа из читаве Србије, две
основне школе из старопазовачке општине
учествују у реализацији пројекта Еко Пакет
који је уједно део Међународног програма
Еко-школе. Пројекат је покренут прво у
Словенији, затим у Хрватској, а од школске
2013/2014. године спроводи се и у Србији с
јасним циљем: да деца од најранијег узра
ста науче како се правилно одлаже тетра
пак амбалажа као један од начина очувања
животне средина и здравље. Ученици тре
ћег разреда новопазовачке основне школе
представили су своје виђење одрживог еко
града и поједине сегменте живота у њему.
Еко пакет пројекат реализује се у оквиру
међународног програма Еко-школе у циљу
едук ације најмлађих о томе зашто је
потребно раздвајати отпад и рециклирати,
али и који су правилни начини одлагања
употребљене Тетра пак амбалаже. Још јед
на од школа која учествује на овогодишњем
конкурсу на тему Живот у еко-граду је
Основна школа „Симеон Араницки“ која
има статус Еко-школе. Оваквим темама
указује се на циљеве одрживог развоја Ује

13

Предшколска установа „Радост“ у сарад
њи са старопазовачким Црвеним крстом
организује едукативне радионице за роди
теље о здравој исхрани деце и правилном
начину здравих оброка. Одговоре на пита
ња колико је значајно да се њихова деца
хране здраво, како правилно припремити
здраве оброке и створити здраве навике у
исхрани своје деце, добили су родитељи
чија деца похађају вртић у насељима Нови
Бановци, Бановци Дунав и Белегиш. Значај
оваквих радионица је свакако на томе шта
подразумева правилна исхрана и припрема
хране, када је у питању воће и поврће, које
треба да буде свакодневно у исхрани деце.
Стручњаци истичу да родитељи свакога
дана после треће године свог детета треба
да навикавају дете на сво воће и повррће.

НОВИ БАНОВЦИ

Спортску салу у основној школи у Новим
Бановцима обишао је Ђорђе Радиновић,
председник општине Стара Пазова заједно
са својим сарадницима, где је овом прили
ком Велибор Катић, начелник за спорт и
омладину, школу даровао лоптама, за фуд
бел, рукомет и одбојку. Недавно су рекон
струисане свлачионице и санитарни чвор
који су се налазили у јако лошем стању, с
обзиром да у њих није улагано више од 20
година, а како је и код школске зграде нео
пходна реконструкција, радови ће почети у
току летњих месеци и одвијаће се у неколи
ко етапа, најавио је председник општине
Ђорђе Радиновић. Досадашња инвестици
ја износила је око милион динара, а за те,
као и за будуће радове средства је издвоји
ла локална самоуправа која у континуитету
улаже у све школе и предшколске установе
на територији старопазовачке општине.

К. Л.

КРЊЕШЕВЦИ

Изградња
трафостанице
Радови на изградњи трафостанице у
Крњешевцима у пуном су јеку. Иако је крај
њи рок за завршетак радова март следеће
године, старопазовачка општина би другу
трафостаницу могла добити крајем ове
године, тврди извођач радова. Поред вели
ког броја компанија које већ послују у инду
стријској зони у Крњешевцима и Шиманов
цима, и домаћинства из ова два насеља
моћи ће да рачунају на квалитетнију испо
руку и напајање електричном енергијом
захваљујући инвестицији ЕПС Дистрибуци
је вредне 2,5 милиона евра. У питању је
изградња трафостанице у Крњешевцима
капацитета 30 мегавата, чији су радови
почели почетком октобра на парцели повр
шине од 31-ог хектара. Извођач радова
истиче да се грађевински радови приводе
крају, а да у скоријем периоду следе елек
тромонтажни радови. Општина Стара
Пазова је поред земљишта обезбедила део
инфаструктуре и неопх одну администраци
ју, а први човек општине истиче да ће
изградњом ове трафостанице бити расте
рећена трафостаница у Новој Пазови, те ће
и инвеститори који послују у овом делу
Старе Пазове имати још квалитетнију испо
руку електричном енергијом. Руководство
лок алне самоуп
 раве уверења је да ће
изградња друге трафостанице у општини,
односно опремање Индустријске зоне у
Крњешевцима засигурно привући потенци
јалне инвеститоре који поред већ постоје
ћих могу рачунати на доступност свих нео
пходних енергената што ће свакако допри
нети привредном развоју општине Стара
Пазова.
С. С.

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

Купљен нови камион смећар

Ј

авно предузеће „Комуналац“ је купио
нови камион-смећар чија је вредност
24 милиона динара, а запремина за од
вожење чврстог отпада је 24 кубна метра.
-Овај камион је тренутно најмодернији и
по запремини тренутно највећи у Србији,
град Нови Сад има аутосмећар од 22 куб
на метра. Захваљујући њему ће се смањити
време потребно за одвожење смећа, као и
километража, што ће утицати на смањење
трошкова - рекао је председник румске оп
штине Слађан Манчић. Он је подсетио да је
локална самоуправа донела одлуку да ЈП
„Комуналац“ носи смеће и из сеос
 ких МЗ, а
да је територија румске општине прилично
разуђена, односно да су нека села удаљена
преко 30 км што је утицало на то да су се
мањи камиони морали враћати како би од
нели сво смеће, што сада неће бити случај.
- Највећа помоћ са наше стране овом
предузећу је што локална самоуправа све
своје обавезе према њему измирује готово
на дневном нивоу. У овом моменту не ду
гујемо „Комуналцу“ нити иједном
другом јавном предузећу, по завр
шеном послу и добијеној фактури
ми то одмах плаћамо и уз савестан
рад, могу да раде добро. Ово је дру
ги аутосмећар који је „Комуналац“
купио, захваљујући и доброј клими
због тих редовних плаћања - каже
Манчић.
Он је обиш
 ао и нови пластеник
који је недавно почео са радом.
- Захваљујући њему, како су ми
објаснили, производња је дупло ве
ћа. На тај начин људи у „Комуналцу“
показују да имају добру перспек
тиву и да ће имати посла, само је
потребна воља и савестан и одгово
ран приступ послу. Вероватно има
и примедби грађана и на њихов по

Жељко Дошен,
помоћник
директора
за техничка
питања каже
да је овај камион
један од тренутно
најмодернијих
који се може
купити у Србији

сао, али мислим да наша јавна предуз ећа
раде у интересу грађана - истакао је Слађан
Манчић.
Жељко Дошен, помоћник директора за
техничка питања каже да је овај камион је
дан од тренутно најмодернијих који се може
купити у Србији.
- Оно што нас је определило за њега је ку
бикажа која у сабијеном стању смећа износи
24 кубика. Наше учешће у овој инвестици
ји је 43 процента, остатак је узет на лизинг.
Обезбедили смо средства и за покривање
рата лизинга и тако смо уложили у подизање
квалитета ове услуге. Подсећам да ми сада
смеће износимо и из свих села и овај ками
он ће нам служити за већа села, јер смо до
сада морали за једно село возити две до три
туре до градске депоније, сада ће то бити у
једној тури. Што се тиче камиона аутосмећа
ра - нећемо их у наредном периоду више на
бављати. Тренутно имамо осам камиона, од
тога три нова, који ће покривати комплетну
територију румске општине, док ће остали
бити у резерви - рекао је о значају
ове инвестиције Жељко Дошен. Он
каже да је план да се идуће године
купе аутоподизачи, камиони специ
јалне намене за подизање контејне
ра.
- Раније је овде просек старости
механизације био преко 20 година.
Ми смо у последње две године купи
ли два камиона, булодожер, трактор,
обновили расадничку производњу,
тако да идемо на осавремењивање
комплетних услуга и рада. То нам се
и исплати, јер имамо мање кварова,
возила су нам под гаранцијом па су
и мањи трошкови поправке и од тога
нам преостаје за ту рату лизинга за
овај нови камион - истакао је Жељко
Дошен.
Смиља Џакула
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РУМА

РАДОВИ У РУМИ

Уређење
атарских путева

Асфалтирање Улице Вељка Дугошевића

Асфалтирање Улице
Вељка Дугошевића
А

сфалтирање Улице
Вељко Дугошевић, у
делу од Фрушкогорске
до Врдничке улице, започе
ло је 24. априла, а цео посао
је окончан до краја прошле
недеље.
Радове су обишли и пред
седник румске општине
Слађан Манчић и технички
руководилац у ЈПК „Паркинг
и инфраструктура“ Небојша
Костић.
Председник Манчић је
истакао да се уређењем ове
улице реализује план локал
не самоуправе да се сваке
године детаљно реконстру
ише по једна улица чија је
вредност радова преко 30
милиона динара и подсетио
да је тако прошле године
комплетно уређена Улица
Мише Убоје, за шта је из
буџета издвојено преко 40
милиона динара.
- Овде смо проширили
коловоз са три на шест
метара, данас се ради први
слој асфалта, до краја неде
ље ће бити урађен фини АБ
асфалт, значи ради се у два
слоја. Поред ивичњака који
су урађени, подлоге, при
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ступних ћуприја, рађен је и
део водоводне мреже са
обе стране, тако да ће ова
улица до краја недеље
добити свој прави изглед.
Вредност радова је 32,4
милион
 а динара. Радови
нешто касне због изузетно
хладне зиме и ниских тем
пература, али предстоји још
само постављање зеленог
појаса и улица ће добити
изглед как ав заслужује –
рекао је 24. априла Слађан
Манчић.
Небојша Костић, технички
руководилац ЈКП „Паркинг и
инфраструктура“ каже да ће
се завршетком ових радова,
с обзиром на то да је реч о
паралелној улици са Глав
ном, растеретити и саобра
ћајна гужва.
- Проширење и ивичњаци
у Улици Вељка Дугошевића
се раде у дужини 516 мета
ра, а до следеће раскрсни
це, до Улице Николе Тесле
има 110 метара и ту се ради
само хабајући слој, јер је у
ранијем периоду урађена
пуна ширина улице од шест
метара. Урађена је водовод
на мрежа, сви кућни при

Слађан Манчић

кључци су замењени, док је
канализациона мрежа ура
ђена раније, а сада су се
само прикључила домаћин
ства која то нису раније ура
дила. Кишни канали остају
отворени, јер се тако лакше
одржавају, поготово када је
реч о поплавама или јачим
снежним падавинама, а
сада је то тренд да се тако
раде и због екологије - рекао
је Небојша Костић.
С. Џ.

Ђорђе Милићевић, пот
председник Покрајинске вла
де и покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство мр Вук Радоје
вић уручили су 28. априла
угов ор е
предс тавн иц им а
локалних самоуп
 рава са тери
торије АП Војводине које су
оствариле право на беспо
вратна средства на основу
два конкурса Покрајинског
секретаријата за пољопривре
ду, водопривреду и шумар
ство: за суфинансирање уре
ђења атарских путева и отре
сишта и за опремање пољочу
варске службе у 2017. години.
Ђорђе Милићевић је рекао
да њихово присуство у вели
ком броју говори заправо о
значају ових конк урса за
локалне самоуправе и значају
за оне људе који се баве
пољопривредом, али и све
људе који живе у тим локал
ним самоуп
 равама.
Милићевић је нагласио да
је значај аграра за нашу еко
номију препознала и Покра
јинска влада, о чему говори
више од осам милијарди
динара опредељених у покра
јинском буџету за подстицаје у
аграру, што је највећи поједи
начни буџет било ког покра
јинског секретаријата.
Реч је о 20 уговора са
лок алн им
сам оу п равам а,
којима је обезбеђено зајед
нички око 420 милиона дина
ра за уређење атарских путе
ва и отресишта. На овај начин
биће уређено више од 60
хиљада метара атарских путе
ва и више од пет хиљада
отресишта. Према речима
Радојевића, ово је нова мера,
која се у Војводини није при
мењивала више од пет година
и сада се примењује на нов
начин, јер ће се од материјала
користити туцаник, бетон,
асфалт и стругани асфалт, а
локалне самоуп
 раве су мора
ле да имају и елаборат о гра
ђевинском надзору.
Међ у
предс тавн иц им а
локалних самоуправа била је
и заменица председника рум
ске општине Марија Стојче
вић. Румска општина је доби
ла средства за уређење атар
ских путева.
- Ми смо конкурисали за
ова средства с обзиром да
смо имали осам милиона
динара предвиђених одлуком
о буџету за атарске путеве.
Конкурисали смо за три сео
ске месне заједнице, дакле за
три атарска пута и за то смо
добили 7,9 милиона динара рек ао је Слађан Манчић,
председник румске општине.
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САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ШИМАНОВЦИМА

Понуда за 250 радника

Н

а трећем Сајму запошљавања,
који су у петак, 28. априла у хоте
лу Европа у Шимановцима орга
низовали Општина Пећинци и Нацио
нална служба за запошљавање, насту
пило је 26 компанија и предуз ећа са
територије пећиначке општине које су
понудиле 250 радних места, за које је
имало прилику да конкурише око 300
незапослених учесника Сајма.
Манифестацију је отворила председ
ница општине Пећинци Дубравка Кова
чевић Суботички која је том приликом
изјавила да Сајам запошљавања има
само један циљ, а то је да повеже неза
послена лица и привреднике.
– Да с једне стране нашим незапосле
ним суграђанима омогући да на једном
месту имају увид у сва слободна радна
места у предузећима која послују у
општини Пећинци, а са друге стране да
привредницима са наше територије
олакша проналажење одговарајућих
кадровских решења. Сајам запошљава
ња је само једна од мера активне поли
тик е запошљавања коју спроводи
Општина Пећинци. Ми као лок ална
самоуправа већ годинама реализујемо
и програме стручне праксе и јавних
радова, кроз које такође настојимо да
упослимо наше незапослене суграђане,
а увођењем нових образовних профила
у средњој техничкој школи „Миленко
Веркић Неша“ у Пећинцима, настојимо
да децу школујемо за занимања која су
потребна привреди у нашој општини и
на тај начин им олакшамо проналажење
запослења одмах по завршетку школо
вања – рекла је Дубравка Ковачевић
Суботички.
Присутнима се обратио и начелник
Одељења за посредовање Националне
службе за запошљавање Горан Михај
ловић, који је нагласио да Сајмови запо
шљавања дају позитивне резултате.
– У 2016. години одржано је укупно 66
сајмова запошљавања на којима је уче
ствовало 2.100 компанија, које су иска
зале потребу за 13.000 радника, а на
сајмовима је учествовало 64.500 неза

Локална самоуправа
је организовала
бесплатан превоз
из свих насеља за
незапослене који
нису могли да
обезбеде сопствени
превоз, као и
бесплатно копирање
документације
неопходне
за конкурисање

послених лица. Веома је охрабрујући
податак да је тако велики број незапо
слених препознао прилику да на овај
начин тражи запослење. Још један
охрабрујући податак је да је 12.400
незапослених успело да пронађе запо
слење у року од шест месеци од учешћа
на сајму запошљавања“ – рек ао је
Михајловић и додао да је у последњем
кварталу 2016. године стопа незапосле
ности у Србији била 13 одсто, што је за
4,5 одсто мање у односу на исти период
2015. године, а да је позитиван тренд
настављен и у 2017. години.
Већина незапослених са којима смо
имали прилику да разговарамо сматра
да је Сајам запошљавања добра идеја
јер, како су нам рекли, нигде за два сата
не би имали прилику да прегледају
понуду толиког броја компанија и да
одмах и конкуришу за одговарајућа рад
на места.
Да су незапослени показали велико
интересовање потврдила нам је и Ната
ша Ацковски, менаџер људских ресурса
у компанији Кофикеб, која у општини
Пећинци послује од прошле године и у
овом тренутку упошљава више од 200
радника.
– Ми смо на данашњем Сајму насту
пили са 30 слободних радних места,
махом за производна занимања, за која
је конкурисало стотинак незапослених
лица, што показује да је владало велико
интересовање – рекла нам је Ацковски.
Како би незапосленим грађанима
олакшала потрагу за запослењем
локална самоуправа је организовала
бесплатан превоз из свих насеља за
незапослене који нису могли да обезбе
де сопствени превоз, као и бесплатно
копирање документације неопходне за
конкурисање, а општински службеници
су пружали помоћ незапосленима у
попуњавању ЦВ-ја.
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САНАЦИЈА ГРЕБЕНСКОГ ПУТА ОД ИРИШКОГ ВЕНЦА ДО ХОТЕЛА „НОРЦЕВ“

Новим путем преко Фрушке горе

С

анација Гребенског
пута, у делу пута од
Иришког венца до хо
тела „Норцев“, завршена је
и пуштена у саобраћај, те је
од петка, 28. априла грађа
нима омогућен бољи при
лаз излетиштима и мана
стирима на Фрушкој гори.
Радови на санацији 3,4
километра пута завршени
су двадесет дана пре рока
предвиђеног за завршетак
радова. Укупна вредност
радова износи 49.826.573
динара, а средства су оп
штини Ириг додељена
преко конкурса Управе за
капитална улагања АП Вој
водине.
Пројекат је обухватио
санацију, одводњавање и
постављање саобраћајне
сигнализације, што ће до
принети безбедности свих
учесника у саобраћају, али
и већем развоју туризма у
иришкој општини.
Реконструкција пута од

Иришког венца до хотела
„Норцев“ почетак је великог
пројекта који ће у наредним
годинама да буде реализо
ван у сарадњи локалних
самоуправа и Покрајинске

владе, а који подразумева
комплетну реконструкцију
Гребенског пута. Реал
 иза
ција пројекта ће допринети
развоју привреде, ствара
њем просторних могућно

сти за изградњу капаците
та на изузетно атрактивној
локацији што ће дугорочно
да се позитивно одрази на
целокупан развој подручја
Фрушке горе.

ПУ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА

Завршена обнова уписа

О

бнова уписа за децу која већ бо
раве у Предшколској установи
„Бошко Буха“ у Инђији заврше
на је 24. априла. Обнова се односила
на децу старости од једне до пет и по
година.
- Обнову уписа смо извршили, пре
свега, како бисмо дошли до одређе
них података. Да ли ће деца и даље да
користе услуге предшколске устано
ве, да ли неко можда жели да проме
ни васпитну групу или објекат у којем
тренутно борави. Након обнове уписа
сазнаћемо да ли ће преостати места
за распоређивање деце у нову радну
годину - каже Јелена Кресоја в.д. ди
ректора и додаје да ће након првомај
ских празника кренути и са уписом де
це која до сада нису користила њихове
услуге.
- Из тог разлога смо сада изврши
ли обнову, како би знали са колико
слободних места располажемо када
кренемо са уписом нових малишана
– додаје Јелена Кресоја и наводи да у
целодневном боравку, у осам објеката
имају 1087 малишана и скоро 400 деце
обухваћених припремним предшкол
ском програмом.
- Надамо се да ћемо у мају моћи да
упишемо и малишане који ће борави
ти у новом, дограђеном делу централ

Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија

ног објекта у улици Душана Јеркови
ћа. Прва фаза радова окончана је 7.
априла, а ускоро ће почети и радови
у оквиру друге, завршне фазе - каже
директорица инђијског вртића.
Према њеним речима, већ је иза
бран извођач радова за другу фазу
која обухвата постављање кровне
конструкције, као и унутрашње радо
ве – електроинсталације, гасну, кана
лизацион
 у и водоводну мрежу, потом и

набавку намештаја и опремање дидак
тичким средствима. Сви ти радови, ка
ко тврди Јелена Кресоја, уколико све
буде ишло по плану, биће завршени у
току маја.
С обзиром на то да ПУ „Бошко Бу
ха“ нема довољно запослених, за но
ве групе малишана биће ангажовани
васпитачи на одређено време, чија ће
примања бити финансирана из соп
ствених средстава вртића.
М.Ђ.
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КОЊИ КОЈИ НИКУДА НЕ ЖУРЕ: Небојша Теодоровић са својом запрегом

МАЛА РЕМЕТА

Сеоце у крилу Фрушке горе

Из села, кроз које се протеже само једна улица, без поште, амбуланте и школе које
чине базу основних услова за живот, млади али и породице неретко одлазе

М

ало село са свега стотинак ста
новника – Мала Ремета, налази
сe у иришкој општини. Пред
седник Савета ове месне заједнице
Драган Милошевић на овој функцији је
већ пету годину заредом. Он истиче
добру сарадњу са локалном самоу
правом, која им је, како каже једини
извор прихода.
- За пет година колико сам на челу
Савета месне заједнице, урадило се,
не тако мало. Направили смо нову
бушотину за воду, 2013. године, са
којом већ сад имамо проблема, јер се
често се квари. Иначе, водовод у селу
постоји од 1954. године, функциони
сао је али није било довољно воде да
снабде цело село и из тог разлога смо
морали урадити нову бушотину. Тако
ђе, оно што је значајно за све мешта
не, асфалтирана је и главна улица која
пролази кроз село – „Пинкијева“ ули
ца. То су две најбитније ствари које је
иначе финансирала Општина Ириг.
Имамо добру сарадњу са локалном
самоуправом и све што треба да се
уради у селу, они одмах реагују. Ми
смо село које нема сопствених прихо
да, те се искључиво ослањамо на
Општину Ириг – каже Драган Милоше
вић, председник Савета месне зајед
нице Мала Ремета.

АСФАЛТИРАН ПУТ: Драган Милошевић, председник Савета МЗ Мала Ремета
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Манастир Мала Ремета
У скорије време,
у селу је заживело
коњарство. Све више
људи узгаја коње
и има фијакере,
па тако имамо
и манифестацију
„Фијакеријаду“ која
се одржава прве
суботе у октобру,
а ове године биће
одржана трећа по
реду – додаје
први човек села

Пре две године асфалтиран и пут у
дужини 2,2 километра који води од
манастира до фрушкогорског гребена.
Вредност инвестиције била је 30
милиона динара, а средства су издво
јена из буџета Владе Републике Срби
је, односно Министарства грађевинар
ства, саобраћаја и инфраструктуре.
Из села, кроз које се протеже само
једна улица, без поште, амбуланте и
школе које чине базу основних услова
за живот, млади али и породице нерет
ко одлазе.
- Раније је постојала школа до
четвртог разреда, а након завршетка,
школовање смо настављали у Врдни
ку. Та школа је престала са радом у
ратним годинама, деведесетих. Сада
школски аутобус ђаке вози у школу у
Јазак. Мада, мало је деце у селу која
иду у школу, свега четворо или пето

НЕМА ЂАКА: Зграда школе

Манастир Мала Ремета, посвећен
Покрову Пресвете Богородице самује на
обронцима Фрушке горе, окружен шумом и
манастирским шљивиком. А, у манастир
ском дворишту самују и игуманија Рафаи
ла и монахиња Ефросинија. Ипак и једна и
друга успевају да у манастиру одрже ред,
уређују двориште и просторије у мана
стирском комплексу.
- Манастир датира од 1739. године.
Женски је манастир, посвећен Покрову
Пресвете Богородице, а капела је посве
ћена Светом пророку Илији. Манастир је
задужбина краља Драгутина, а монаси из
манастира Рача су га изградили. Иконо
стас је рађен 1759. године, а манастир је

осликан је веома касно, 1910. године.
Рестаурација је рађена 2010. године, где је
санирана влага, промењени су прозори,
јер је доста прокишњавало и киша се сли
вала низ зид – каже монахиња овог мана
стира - Ефросинија, која је у манастиру од
2009. године.
У манастиру се налази и честица мошти
ју Светог Ђорђа и чудотворна икона Бла
говести која је у манастир приспела 1947.
године из Белорусије. Према речима ове
манахиње, чудотворна икона помаже
болеснима, али паровима који не могу да
имају деце, па се за осам година, колико је
она ту, трома паровима испунила ова
жеља.

ро. Такво стање у селу влада већ дуги
низ година, још је сада и боља ситуа
ција откако се људи запошљавају у
воћњацима код приватника, надомак
села. Чак има и породица које су се
вратиле да би радиле овде. Они нај
чешће раде сезонске послове у тим
воћњацима, али има и стално запо
слених. Мештани се баве пољопри
вредом, углавном су то ратари и сто
чари. Раније је било много више и

пољопривредник а и виноградара,
сада у селу има можда свега три вино
града. У скорије време, у селу је зажи
вело коњарство. Све више људи узга
ја коње и има фијакере, па тако имамо
и манифестацију „Фијакеријаду“ која
се одржава прве суботе у октобру, а
ове године биће одржана трећа по
реду – додаје први човек села.
Оно што је потребно да се уради у
селу, јесу нове цеви и прикључци за
воду, који су урађени од азбестних
цеви и нису мењани од изградње
водовода.
- Пре свега, требало би заменити
цеви, поставити и нове прикључке за
воду, који нису мењани од шездесетих
година, а рађени су од азбестних
цеви. Дешавало се да село нема по
три дана воде и онда се снабдевамо
преко канистера. Мала Ремета је
место са јако мало воде и нико у селу
нема чак ни бунар. Пошта, амбуланта
све нам је у Јаску. То нам некада
представља велики проблем, али смо
свесни чињенице да смо мало село и
да тако морамо да функцион
 ишемо –
истиче Драган Милошевић, председ
ник Савета месне заједнице Мала
Ремета.
С. Станетић
ФОТО: Жељко Петрас
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Ђаци прваци

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ КУЗМИН

Школа за пример

О

сновна школа „Бранко Радиче
вић“ у Кузмину ове године обе
лежава 260 година од оснива
ња. Школа се може похвалити, како
дугом традицијом тако и савременим
приступом настави. Школа из које
ђаци не беже и у којој владају топли и
породични односи најбоље се огледа
у дечјим цртежима који красе зидове
ове школе.
Директор школе Александар Уме
тић на тој функцији је већ 11 година.
Својим највећим успехом сматра упра
во здраву, породичну атмосферу која

Александар Уметић, директор школе

влада у школи, али и то што се, како
каже, ова школа отворила према све
ту, према другим школама са којима
има одличну сарадњу.
- Оно чиме се дичимо је да смо једи
на основна школа у Сремској Митро
вици која је добила максималну оцену
на екстерној евалуацији, где смо оце
њени највишим оценама за постигнућа
у настави и ваннаставним активности
ма. Они су највише били одушевљени
нашим међусобним односима. Одно
сима родитељ - наставник, наставник ученик, наставник - наставник, како сви

функцион
 ишемо, да нема трзавица, да
сви са осмехом долазимо на посао и
деца на наставу. За све ове године
колико сам директор, оно што сматрам
својим успехом јесте то што смо се
отворили према свету, према другим
школама са којима одлично сарађује
мо, што смо направили кохезију, добар
однос. Наша школа има пријатеље и
ван Кузмина и мислим да смо и према
томе препознатљиви, ми смо колектив
који функцион
 ише као једна породица
– истиче директор школе Александар
Уметић.

Кристина Дрљача, педагог
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Сваки Ускрс,
Божић, Дечју
недељу ми
обележимо на
њима својствен
начин. Деци су
те радионице
и изложбе
занимљиве и
доста ствари
науче
Еко кутак

В

ећ се увелико кренуло са припре
мама за обележавање Дана шко
ле. У овој, као и другим активно
стима учествују како наставници, тако
и ђаци. Такође, у многим активностима
укључени су и родитељи али и мешта
ни села.
- За Дан школе који ћемо обележити
12. маја имаћемо богат садржај, орга
низујемо представу и биће дешавања
током целе недеље. Иначе се код нас
стално нешто организује. Сваки Ускрс,
Божић, Дечју недељу ми обележимо
на њима својствен начин. Деци су те
радионице и изложбе занимљиве и
доста ствари науче. Школа такође уче
ствује у пројекту „За чистије и зеленије
школе Војводине“, где исто организује
мо радионице, имамо еко кутак, деца
праве плакате... Учествовали смо у
акцији „Сат за нашу планету“, то је
било занимљиво и планирамо ускоро
да организујемо радну акцију сређи
вања школског дворишта. Добили смо
донације од Војводинашума у виду
садница различитих врста и добиће

мо цвеће од Комуналија. У сарадњи са
техничким особљем, децом и мешта
нима средићемо школско двориште.
Врло је важно од малих ногу укључити
децу у овакве пројекте. Ми смо мала
школа и сви смо везани. Такође, роди
тељи воле да се укључе у различите
догађаје, а имамо добру сарадњу са
Месном заједницом и они нам излазе у
сусрет када деца треба да изводе неке
представе, тако да стварно смо сви
повезани, сви заједно у свему учеству
јемо – каже Кристина Дрљача, педагог.
Ову школу похађа 343 деце из
Кузмина, Босута и Сремске Раче, јер
се у школама у Босуту и Сремској
Рачи настава одвија до четвртог раз
реда. Оно чиме се ова школа још може
похвалити јесте да од трећег до осмог
разреда има по два одељења.
- У школу иде 343 ученика. С тим
што у Кузмину има 261, у Босуту 69, а у
Сремској Рачи 13 ђака. Они када завр
ше четврти разред долазе овде. Први
и други разред су нам по једно одеље
ње, а од трећег до осмог разреда има

Александар Уметић:
Неки би желели да ме смене
Александар Уметић био је на челу и
Фудбалског савеза Града Сремска
Митровица, а након осам година поднео
је, под притиском, оставку на ту функци
ју. На питање да ли неко покушава да га
смени и са места директора школе,
каже:
- Покушавају већ неко време да ме
смене. Сада се врши и притисак на
родитеље ђака, мада ја имам подршку и
родитеља и колектива. Нисам члан
ниједне странке, политички сам неакти
ван и нећу да се бавим политиком. Била

је просветна инспекција и видела да то
што говоре поједини родитељи нема
основа. Све зато што нисам члан нијед
не странке. Невероватно је да сам осам
година водио Фудбалски савез, 11 годи
на сам директор школе и сад одједанпут
ништа не ваља и ниша не знам да
радим. Гласање за директора је било
прошле године и није било ниједног
уздржаног гласа и ниједног гласа про
тив, сви су гласали за то да ја останем
на овој функцији – додаје директор шко
ле Александар Уметић.

Радови у школи
У протеклих 11 година, у школи је
доста тога урађено.
- Урадили смо балон салу, комплетну
ПВЦ столарију, санитарне чворове,
дозидали једну учион
 ицу у Босуту, угра
дили пећ за централно грејање на био
масу, асфалтирано је игралиште за
рукомет, постављена рампа на улазу у
школу. Од радова је потребно још да се
уради реконструкција електричне мреже
и шупа где нам стоје дрва. Тражимо оно
што нам је приоритет од локалне самоу
праве, гледамо да се за све остало
нађемо сами – каже директор Уметић.

ју по два одељења. Имамо деце али
се надамо да ће их бити још. Од првог
до четвртог разреда имамо укупно 166
ученика, а од петог до осмог 177, а у
вртићу их има 25. Баш водимо рачу
на о сваком детету појединачно. Децу
која путују из Сремске Раче сваки дан
дочекујемо и испраћемо на аутобус –
додаје Кристина Дражић, а Алексан
дар Уметић истиче да се број ђака из
године у годину не смањује, већ расте.
Из школе истичу сарадњу са Срп
ском православном црквом и све
штеником који им доста помаже, како
кажу, и финансијски и организационо.
Такође ученици седмог и осмог разре
да као ваннаставну активност имају
часове домаћинства на којима уче да
кувају, пеглају и израђују разне ствари.
На овим часовима уживају подједнако
девојчице и дечаци.
Као што је рекао Душко Радовић:
Морамо се, дакле, потрудити да нам
школе не остаре, да нам се пре вре
мена не уморе и да не остаре про
светни радници, да нам деца долазе у
школу своје, а не наше младости.
Сања Станетић
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VREMEPLOV
3. мај
1898. У Кијеву рођена израел
ска државница Голда Мабович
Мејрсон, Голда Меир, прва
жена-премијер Израела, од
1969. до 1974
4. мај
1980. Умро председник СФРЈ
Јосип Броз Тито, вођа југосло
венских партизана у Другом
светском рату и лидер Комуни
стичке партије Југославије. Био
вођа Покрета несврстаних
земаља.
5. мај
1821. Умро француски цар
Наполеон И Бонапарта, један
од највећих војсковођа у исто
рији, чији су освајачки походи
изменили Европу. Умро на
острву Света Јелена као бри
тански затвореник.
6. мај
1237. У манастиру Милешева
сахрањене су мошти Растк а
Немањића – Светог Саве.
7. мај
1945. Немачка потписала доку
мент о безусловној капитулаци
ји у Другом светском рату. Доку
мент у Ремсу потписали фелд
маршал Јодл у име Вермахта и
генерал-пуковник Бедел Смит у
име америчких и британских
снага. Француски и руски офи
цири били сведоци. Документ о
окончању рата потписан 9. маја
у Берлину.
8. мај
1794. У Паризу је, по налогу
Револуционарног суда, гиљоти
ном погубљен француски хеми
чар Антоан Лавоазије, оснивач
модерне хемије. Формулисао је
закон о неуништивости матери
је и открио процес оксидације.
1815. На брду Љубић, код Чач
ка, Срби су у Другом српском
устанку потукли троструко јачу
турску војску
1900. Српски физичар Михаило
Пупин патентирао је у Њујорку
апарат за телефонске и теле
графске преносе на велике уда
љености
9. мај
1911. Група официра, учесника
у дворском преврату и убиству
краља Александра Обреновића
1903, основала је у Београду
тајну организацију „Уједињење
или смрт“(“Црна рука)
1945. Немачки фелдмаршал
Вилхелм Кајтел потписао је у
Берлину завршни документ о
окончању Другог светског рата.
У име савезника документ су
потписали совјетски маршал
Георгиј Жуков и британски гене
рал Артур Тедер. Документ о
безусловној предаји Немачке
потписан је 7. маја у Ремсу.
1978. У паркираном аутомоби
лу у центру Рима пронађено је
тело бившег италијанског пре
мијера Алда Мора, којег су
терористи „Црвених бригада“
отели 54 дана раније.

HOROSKOP
ОВАН: 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.
БИК: Нови неспора
зуми могу да прера
сту у непријатну ситу
ацију, 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.
БЛИЗАНЦИ: 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.
РАК: Налазите се у
незахвалној послов
ној позицији са огра
ниченим могућно
стима на акцију. Главни догађај
се одвија мимо ваше воље.
Немојте дозволити да пролази
те као поражена страна, али
немојте ни преувеличавати сво
је способности. Потребна вам је
нечија емотивна наклоност и
пажња. Ипак, имате утисак да
што више тражите мање добија
те.
ЛАВ: Полазите од
погрешних информа
ција или од лажне
слике коју имате о
једној особи, тако да доносите
погрешан закључак. Пословни
успех представља логичан след
догађаја и окончање неких
непријатних ситуација. Боље је
да се бавите својим емотивним
дилемама, него што се уплићете
у туђе планове.
ДЕВ ИЦ А:
Имат е
довољно смел ости
да кажете оно што
мислите пред својом
околином, али то се лоше одра
жава на ваш пословни или дру
штвени статус. Понекад је тешко
помирити различита пословна
уверења и интересе. Уколико
вам је стало да утичете на свог
партнера, употребите неко мало
и корисно лукавство.

ВАГА: Покушавате да
оствар ит е
своје
пос ловн е циљ еве,
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.
ШКОРПИЈА: Делује
те одлучно и амбици
озно. Ваши пословни
планови 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.
СТРЕЛАЦ: У сусрету
са
сар адн иц им а
повремено вам недо
стаје стрпљење и
смисао за дипломатским мани
рима. Убрзавате неке пословне
ситуације, али све има своју
добру или лошу страну. Потреб
но је да прихватите нечију пону
ду и да коригујете своје понаша
ње, партнер очекује да испуните
своја обећања. Предахните и
успорите свој убрзани ритам.
ЈАРАЦ: 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 рутински
начин. Уколико сте изненађени
партнеровом реакцијом, учините
све што је потребно да смирите
заједничке и узавреле страсти.
ВОДОЛИЈА: Ако вас
нек о критик ује то
представља додатну
тему за размишља
ње, али не и повод за нови сукоб
у односу са сарадницима. У
одлучујућем моменту, слободно
рачунајте на нечију искрену
подршку. Немате довољно стр
пљења да разрешите различите
неспоразуме. Иритира вас сазна
ње о плановима које има блиска
особа.
РИБЕ: Мислите да
имат е
прев иш е
пословних или при
ватних обавеза, а да
неко други пролази безбрижније и
да користи вашу добру вољу. Уко
лико вам смета нечије лагодно
понашање, потрудите се да заве
дете ефикаснији принцип уважа
вања и равноправности. Осећате
латентну узнемиреност. Потребан
вам је неко ко заиста може да
улепша ваше емотивно располо
жење.
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Crkveni
kalendar
Среда, 3. мај (20. април)
Преп. Теодор Трихина; Преп.
Јоасаф Српски; Св. Николај
Жички
Четвртак, 4. мај (21. април)
Св. свештеномученик Јануарије
Петак, 5. мај (22. април)
Преп. Теодор Сик еот; Св.
свештмуч. Платон Бањалучки
Субота, 6. мај (23. април)
Свети великомученик Георгије
– Ђурђевдан
Недеља, 7. мај (24. април)
Св. Сава Стратилат; Св. Сава
Ердељски; Св. свештеномуч.
Бранко
Понедељак, 8. мај (25. април)
Свети апостол и јеванђелист
Марко – Марковдан
Уторак, 9. мај (26. април)
Св. свештеномученик Василије
Амасијски

Kанелони
са спанаћем
Састојци: 2 главице црног лукa,
3 чена белог лука, кашика масла
ца, 750 г спанаћа, едамер сира
200 г, 2 кашике презли, 2 јајета,
канелона 20, конзерва уситњеног
парадајза 850 мл, прс тох ват
шећера, 200 г сира младог, со,
бибер по потреби.

Припрема: Рерну загрејте на
200 степени. Исецкајте главицу
лука и 2 чена белог лука, пропржи
те на маслацу да постану стакла
сти. Додајте очишћени спанаћ и
пропржите га. Оцедите и насецкај
те, зачините сољу, бибером. Уме
шајте презле, 200 г младог сира и
јаја. Смесу ставите у посластичар
ску кесицу с великим отвором,
напуните канелоне и послажите их
у намашћену ватросталну посуду.
Остатак лука и белог лука пропр
жите на уљу, умешајте парадајз и
кувајте на лаганој ватри око 5
минута. Умешајте и павлаку па сос
зачините сољу, бибером и шеће
ром. Прелијте канелоне, ставите
их у рерну и пеците 30 минута. Тад
их поспите са ренданим едамером
и запеците још 5-10 минута.

• Нисам ја ружан, него ви
имате сметње у слици.
• А кад су спасиоци поска
кали са кормила, наш брод
је престао да тоне.
• Болесници на власти су
неизлечиви јер их штити
имунитет.
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Статуете Деда Мите и Баба Виде у Новим Карловцима

СТАТУЕТ
 А „БАБА ВИДА СА УНУЦИМА“ – ДЕЛО ВАЈАРА ПРЕДРАГА БАЊЕГЛАВА

Шта је Сремац без Сремице
У
Новим
Карловцима
у петак, 28. априла
свечано је откривена
статуета „Баба Вида са уну
цима“, дело локалног ваја
ра и књижевника Предрага
Бањеглава. Реч је о статуе
ти праве сремске домаћице
из ранијег доба када се, ка
ко каже и сам вајар, живело
много боље.
Стауета „Баба Вида са

унуцима“ употпунила је при
чу о старој сремској поро
дици, која је започета пре
годину дана испред дома
Предрага Бањеглава поста
вљањем прве статуете, Де
да Мите.
Како каже Бањеглав, сада
ће овај сремачки брачни пар
поздрављати све путнике
намернике, али и мештане
Нових Карловаца који про

Вајар Предраг Бањеглав са статуетом Деда Мите

ђу главном сеоском улицом.
Деда Мита са флашом вина
у руци, а баба Вида са окла
гијом, док је унуци Рујка и
Мика вуку за сукњу.
-У питању су две статуете
које сведоче о неким вре
менима која су, нажалост,
прошла и која би већина нас
волела да се врате. Време
на када су мушкарци у Са
сама седели испред куће, са

литром вина у руци, распре
дајући приче и оговарајући
комшије. Увек је ту била и
жена која је кибицовала са
прозора, да супруг не прете
ра са пићем. Тако сам при
казао Деда Миту и Баба Ви
ду, у природној величини са
јасно израженом мимиком
на лицу- описује своје две
статуете вајар Предраг Ба
његлав.
Како доликује сваком све
чаном догађају у Срему и
овом су присуствовали број
ни уметници, ученици из ОШ
„Слободан Бајић Паја“, ком
шије и рођаци. Предраг Ба
његлав добио је подршку са
свих страна и како каже, Де
да Мита и Баба Вида биће
само једно у низу његових
дела. Ту, у прикрајку, своје
време и место чека статуета
Лазе Харамбаше, коју је ва
јар из Нових Карловаца на
правио пре пар година.
-Не прође ниједан дан да
се неко не заустави колима
и не слика поред статуета
које се налазе испред моје
куће. Веом
 а сам срећан што
изазивају одушевљење код
пролазника. Управо такве
реакције су ми подстрек да
наставим даље да стварамкаже за крај Бањеглав.
М. Ђ.
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ТРИ СТРАДАЊА СРЕМСКОГ СЕЛА БОСУТА
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
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Пише:
Микица Илић

Усташки злочини
у Босуту

С
Прва појединачна
хапшења Босућана
од стране усташа
и Немаца почела су
одмах по окупацији.
Нешто касније
почела су и масовна
хапшења и
депортације
у усташке
концентрацион
е
логоре

ело Босут насељено је почетком
18. века српским избеглицама ко
ји су бежали из Србије и Босне у
Аустро-Угарску и ступали у граничарску
службу. Насеље је формирано на ушћу
реке Босута у Саву, на веома важном
путу који повезује Србију и Босну. Са
мо село се налази готово на тромеђи,
јер је удаљено од граничног прелаза
са Босном неких седам километара, а
од Хрватске ваздушном линијом свега
десетак километара. Због овако спе
цифичног положаја Босут је у току сво
је историје веома често страдао. Ипак,
највеће страдање доживео је за време
Другог светског рата, када је припао, као
уосталом и цео Срем, тзв. Независној
држави Хрватској.

Депортација у усташке
логоре смрти
Прва појединачна хапшења Босућана
од стране усташа и Немаца почела су
одмах по окупацији. Нешто касније поче
ла су и масовна хапшења и депортације
у усташке концентрационе логоре. Уста
шке власти ухапсиле су 15. августа 1942.
године дванаест Босућана који су имали

некога свог избеглог у Србију или у пар
тизанима, и све их отерали у Сремску
Митровицу, а потом у Вуковар, одакле су
26. августа 1942. године, са једном већом
групом, депортовани у логор Јасеновац.
Даље им се губи сваки траг.
Друго, далеко масовније хапшење де
сило се шест дана касније. Домобрански
«Горски здруг» блокирао је Босут увече
20. августа тако да нико није могао да
напусти село целу ноћ. Добошар је про
читао проглас сутрадан ујутру, по којем
се наређује окупљање свих мушкараца
старијих од 15 година пред општинском
зградом, као и постројавање испред кућа
жена и деце, са најосновнијим стварима,
храном и стоком. Нешто касније, сви су
скупљени пред зграду општине, и ту им
је један домобрански официр рекао да
ће бити привремено евакуис ани из села,
док се терен не очисти од комунистичких
банди.
Колона мештана кренула је из Босу
та око 9 часова изјутра пут суседног се
ла Кузмина. Мушкарце су постројили по
тројицу у ред и опколили троструким ре
довима домобрана, док су жене и деца
ишли иза њих, носећи ствари и водећи
стоку.
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Козаци из Прве коњичке дивизије

Пут дугачак десетак километара ко
лона је превалила за три сата, уз само
један краћи одмор. Када су стигли у Ку
змин, око подне, колону су сатерали на
сточно вашариште. Ту су их дочекале
усташе са митраљезима. Прво су одво
јили мушкарце од жена и деце, а одмах
потом Србе и Цигане од припадника дру
гих нација. Неколико Босућана који су
били из мешовитих бракова или несрп
ске националности, одбили су усташко
помиловање и остали са својим комши
јама. Остале несрпске породице, које су
се пријавиле на прозивци, размештене
су по сеоским домовима на преноћиште.
Касније су пуштене својим кућама.
Кад је разврставање завршено заро
бљенике је преузела усташка полиција
злогласног Виктора Томића. По великој
врућини, постројени у редове, Босућани
су провели цео тај дан на сточном ваша
ришту.
Председник босутске општине, Не
мац Петар Велфлинг и бележник, Мађар
Фрања Ердег, помагали су све време
усташким властима да саставе списко
ве заробљеника за депортацију у логоре
смрти.
Десетак људи су одмах прозвани и из
двојени за депортацију. После тога под
жупан је наредио да изађу сви Цигани и
они који имају некога свог у партизанима
или избеглог у Србију. Издвајање је ишло
споро и тешко, јер су се људи плашили,
па су усташе стално викале и претиле.
Заједно са мушкарцима издвајане су и
њихове породице. Целе фамилије су та
да отеране у логор само због једног свог
члана који је пребегао у Србију или оти
шао у партизане.
Када је раздвајање обављено стражу
су од усташа поново преузели домобра
ни.
У току наредне ноћи издвојени људи
су потрпани у аутобусе, који су одрани
је били спремни, и одвезени у непозна
том правцу. Претпоставља се да су 26.

Друго, далеко
масовније хапшење
десило се шест дана
касније. Домобрански
«Горски здруг»
блокирао је Босут
увече 20. августа
тако да нико није
могао да напусти село
целу ноћ. Добошар
је прочитао проглас
сутрадан ујутру,
по којем се наређује
окупљање свих
мушкараца старијих
од 15 година

или 27. августа 1942. године ухапшени
Босућани отерани у логоре Јасеновац и
Градину, заједно са две веће групе ухап
шених Срба које су остале живе после
масовних стрељања у Винковцима и
Сремској Митровици. Укупно је депорто
вано у усташке логоре 274 Босућана (115
мушкараца, 85 жена и 74 деце). Међу њи
ма је било и пар трудница, као и више бе
ба од по неколико месеци. Од ухапшених
се нико није вратио из логора.
Од преживелих Босућана који нису оте
рани у логоре, око 20 породица (осамде
сетак људи), пребегло је у Србију одмах
следеће ноћи по пуштању са кузминског
вашаришта. У току четири ратне године у
Србију, где се много мирније живело под
владом генерала Милана Недића, укуп
но је избегло 223 Босућана који су тамо
пронашли спас. У окупираној Србији из
беглим људима није претила опасност од
усташа, домобрана, али ни од немачких
власти, јер су, после протеривања парти
зана у Босну, престала масовна стреља
ња по принципу: «100 Срба за мртвог и
50 за рањеног Немца». Један мањи број
Босућана склонио се у току рата у Босну,
где је стање било мало стабилније због
јаког четничког покрета који је штитио
становништво, премда су и тамо званич
но важили закони НДХ.
Босутска општинска власт запленила
је имовину депортованих Босућана и у
њихове куће населила десетак усташких
породица из Херцеговине. Пошто је цело
купно становништво било непријатељски
настројено према досељеницима, они су
после извесног времена напустили село.
Међу преживелим Босућанима остало
је да лебди болно питање: ко је саставио
списак Босућана за депортацију у лого
ре? Неоспорно је да је то учинио неко из
села ко је радио за усташе. Током целог
рата било је више усташких и немачких
доушника из самог села, о чему сведо
чи сачувана гестаповска и усташка архи
ва. Идентитет ових шпијуна никада није
утврђен.

M NOVINE

3. MAJ 2017.

33

Јерусалимски муфтија благосиља „фесароше“ новембра 1943.

Офанзива Прве козачке
коњичке дивизије
Прва козачка коњичка дивизија, јачи
не око 23.000 белогардејаца и козака,
регрутованих у руским заробљеничким
логорима у Немачкој, позната још и под
именом “Власовци”, по белоруском ге
нералу који се предао Немцима, преба
чена је из Пољске на територију Срема
почетком октобра 1943. године. Офици
ри у козачкој дивизији били су искључиво
Немци. Њихов задатак био је да униште
партизанске јединице концентрисане на
Фрушкој Гори и у Босутским шумама.
Сама операција обрачуна са комуни
стичким снагама трајала је од 1. до 27.
октобра 1943. године. Помоћ козачкој ди
визији пружали су делови 173. резервне
дивизије и поједине мађарске јединице
на Дунаву. У овој офанзиви страдала
су фрушкогорска села: Дивош, Ђипша,
Сусек, Свилош, Нештин, Раковац, Ле
динци... Жене, деца и мушкарци су уби
јани, куће пљачкане и паљене, док су
партизани вешто умакли у Босну. Када
су завршили са Фрушком гором, Козаци
су прешли у Босутске шуме у западном
Срему, где су се криле мање партизанске
јединице.
Касно увече 20. октобра 1943. године
Белоруси су извршили први напад на се
ло Босут, пуцајући са оклопњаче на којој
су допловили реком Савом, из правца
Сремске Митровице. Велики део станов
ништва већ је био побегао према Сави,
на навоз за Босну, док се други део Бо
сућана повукао дубље у Босутске шуме.
Пребацивање становништва у Босну
текло је уз велике проблеме јер је ради
ла само једна скела која је могла да при
ми око стотину људи и једна дрварица.
Осим тога, непријатељски авиони су да
њу митраљирали избеглице, па је превоз
вршен претежно ноћу. У селу су углавном
остали тешки болесници, немоћни стар
ци и мајке са малом децом које нису мо
гле да беже.

Кад је разврставање
завршено
заробљенике
је преузела усташка
полиција злогласног
Виктора Томића.
По великој врућини,
постројени у
редове, Босућани су
провели цео тај дан на
сточном вашаришту.
Председник босутске
општине, Немац Петар
Велфлинг и бележник,
Мађар Фрања Ердег,
помагали су све време
усташким властима

Припадници Прве козачке коњичке
дивизије 21. октобра 1943. године по
били су, у првом налету, без икаквог са
слушања или суђења, двадесет једног
мештанина села Босута. Белоруси су
силовали жене и девојке, убијали де
цу, пљачкали и палили куће. Оно што
би преостало после пљачке, купиле су
домаће усташе из Сремске Митровице.
Тако је опљачкана храна, стока, жито,
запрежни коњи и покућство. Део станов
ништва се спасао од козачког масакра
захваљујући заузимању Босућана не
српске националности.
После десетак дана офанзива је ми
нула, али су усташка пљачкања наста
вљена још недељу дана. Када су се из
бегли Босућани вратили у село, затекли
су стравичне призоре: побијене људе,
спаљене куће, опљачкана домаћин
ства...
Козаци нису успели у чишћењу Бо
сутских шума од партизана, али су зато
многи невини људи побијени, послани
у сабирни логор или на принудни рад у
Немачку, док се већина партизана еваку
исала на сигурно. Слабе ефекте козач
ке офанзиве признаје и тајни усташки
достављач из села, под шифрованим
именом «бр. 14», који у свом извештају
властима између осталог каже:
«Укратко речено, од велике грмља
вине чишћења, прочишћено није скоро
ништа, а сама војска је донијела велику
штету, тако да ће ова дјелатност про
мичбено врло лоше дјеловати.»

Покољ СС «Ханџар»
дивизије
Тринаеста СС дивизија формирана је
у пролеће 1943. године по идеји Хајн
риха Химлера, шефа Гестапоа, уз бла
гослов јерусалимског муфтије Ел Хусе
инија. После катастрофалног пораза
Вермахта у бици код Стаљинграда, када
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Спаљени Босут марта 1944.

је Трећи Рајх био уздрман, Хитлер је од
устао од идеје о расној чистоти припад
ника СС јединица и позвао припаднике
поробљених, квислиншких држава, ка
ква је била и НДХ, да ступе у доброво
љачке СС трупе.
Добровољци су регрутовани у Загре
бу и Земуну. Под маском битке за спас
ислама и борбе против комунизма, за
пар месеци заврбовано је око 19.000
босанских муслимана, уз нешто мало
Албанаца, босанских Хрвата и Шваба
– фолксдојчера. Добровољци су упуће
ни на обуку у јужну Француску, а нешто
касније и у Нојхамер Заген, у Шлеској.
Официри и подофицири дивизије би
ли су искључиво Немци, под командом
СС генерал-мајора Карла Густава За
уберцвајга и његовог заменика, пуков
ника Фрање Матајса (фолксдојчера из
Сремске Митровице и предратног капе
тана војске Краљевине Југославије, који
се 1941. године ставио на располагање
Немцима). У састав дивизије улазили су:
27. и 28. брдски пук (од по три батаљо
на), 13. артиљеријски пук, пет самостал
них батаљона и неколико чета. Припад
ници ове дивизије носили су фесове са
плавим кићанкама (зато их је народ звао
«фесароши») и симболе у облику хан
џара на оковратнику блузе, по чему су
и добили надимак «Ханџар – дивизија».
После краће обуке, Хитлерово «то
повско месо» је стигло у Винковце ја
нуара 1944. године. Марта исте године
Тринаеста СС «Ханџар» дивизија упу
ћена је у Босну, у казнену експедицију.
Покрет је ишао у два правца: 28. брд
ски пук је ишао преко Брчког, а 27. брд
ски пук преко Сремске Раче. Поштују
ћи наредбу свог команданта, генерала
Зауберцвајга: «Северно од Саве нема
заробљеника», муслимани су успут па
лили и пљачкали куће и убијали људе
у сремским селима Јамени, Босуту и
Сремској Рачи.

У току наредне ноћи
издвојени људи су
потрпани у аутобусе,
који су одраније били
спремни, и одвезени
у непознатом правцу.
Претпоставља се да
су 26. или 27. августа
1942. године
ухапшени Босућани
отерани у логоре
Јасеновац и Градину,
заједно са две веће
групе ухапшених
Срба које су остале
живе после
масовних стрељања
у Винковцима и
Сремској Митровици

Мањи број Босућана склонио се пред
СС-овцима у Босну, пребацујући се пре
ко Саве. Други део мештана је отишао
на салаше према Босутским шумама,
где су касније брзо откривени и побије
ни. Највећи проблем приликом евакуа
ције становништва био је тај што у селу
није било довољно коња за запрегу. У
претходним непријатељским нападима
на село, нарочито у похари козачке ди
визије, одведени су скоро сви коњи, па
су људи морали да беже пешке, носећи
на рукама малу децу и скромне залихе
хране. Временски услови били су веома
тешки: дани су били хладни, ноћу је сте
зао мраз, понегде је падао снег. Шуме
су биле под водом, а путеви раскаљани.
Кобног 10. марта 1944. године, око
10 часова ујутру, 13. СС «Ханџар» ди
визија ушла је у Босут и почела са пр
вим зверствима. Одмах су претресли
све куће, при чему су неке мештане на
лицу места побили. Око стотинак Босу
ћана спровели су у зграду старе школе.
Истовремено је започет и претрес сала
ша изван села, као и силовања девоја
ка, млађих жена, па чак и старица.
Сутрадан увече почела су прва стре
љања затвореника из старе школе.
Претходно су неколико мушкарца од
вели да ископају две велике раке иза
плацева, према реци Сави. Укупно је у
првом наврату стрељано близу осамде
сет Босућана.
Друго масовно стрељање десило
се 12. марта, када су СС-овци сакупи
ли четрдесетак особа. Са стрељања је
тада побегло петоро мештана, док су
остали ликвидирани, а потом одвезе
ни у масовну гробницу крај Саве и ту
сахрањени, заједно са побијенима од
претходног дана. Један део стрељаних
је спаљен, па су касније пронађене на
гореле кости, док је неколико лешева
пронађено како плута реком Савом.
Предвече 14. марта СС-овци су стигли
до најудаљенијих салаша, под шумом,
где се крило четрдесетак Босућана. По
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Раче и сутрадан ујутру све побили и за
трпали у плитку гробницу. Ту је стреља
но или задављено 39 Босућана, међу
којима неколико деце и две бебе (једна
од 6 недеља, а друга од 6 месеци).
Истог дана стрељано је 17 мештана у
једном дворишту, а потом су сви поба
цани у подрум испод пољске пекаре и
затрпани тако што је пећ разнесена ми
ном. Ту је убијено 11-оро деце, 5 жена и
1 мушкарац.
Осим ових масовних стрељања било
је и мноштво појединачних злочина по
целом селу, као и по сеоским атарима
и салашима. У многим двориштима су
пронађени лешеви закланих или стре
љаних жена, деце и стараца. Поједина
тела убијених нису никада пронађена,
јер су највероватније спаљена или их
је однела река Сава. Крај друма према
Сремској Рачи лежало је мноштво по
бијених људи који нису стигли да нађу
спас у Семберији.
Било је примера ужасних зверстава
од којих се ледила крв у жилама. Једна

жена је жива запаљена у бурету. Друга,
млађа жена, која је била у поодмаклој
трудноћи, мучена је тако што су јој одсе
чене дојке и стављана со на рану. Најпо
сле, расекли су јој трбух бајонетом и из
вадили живо дете које су потом мучили
док није умрло, заједно са мајком. Трећа
жена је убијена, заједно са најстаријим
дететом од 12 година, док је четворо
млађе деце данима лутало по сеоским
атарима. Једном петогодишњем дечаку
СС-овци су одсекли главу и с њом игра
ли фудбал. Неколико преживелих Босу
ћана је помрачило умом, гледајући ова
страшна злодела.
Крајем марта, када је офанзива утих
нула, приступило се сахрањивању по
гинулих. Лешеви су претежно слагани у
заједничке породичне гробнице, најче
шће без сандука. Било је доста лешева
које није имао ко да сахрани јер су целе
породице биле затрте. Опело није слу
жено јер свештеника није било у селу од
почетка рата.
Масакр су преживели Босућани избе
гли у Семберију и Мачву, као и мушкар
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ци који су побегли са партизанским је
диницама у Босну. Партизански Главни
штаб Војводине, погрешно проценивши
стање на терену, донео је одлуку о по
влачењу свих комунистичких јединица
из Срема. У ноћи између 10. и 11. мар
та сви партизани су, одраније припре
мљеним чамцима и скелама, прешли
преко Саве у Семберију. Главни штаб
Војводине сматрао је да не треба при
хватати борбу са далеко надмоћнијим
непријатељем, који се ионако неће дуго
задржавати у Срему, и да треба сачу
вати јединице за повратак у Војводину
и дизање револуције. За разлику од ци
вилног становништва, партизанске једи
нице су у мартовском покољу претрпе
ле тек незнатне губитке (настрадала су
петорица партизана из села, који услед
болести или приватних разлога нису по
бегли у Босну).
У Босуту су, према расположивим по
дацима, средином марта 1944. године,
СС-овци за неколико дана на најсвире
пији начин побили 183 становника села
(50 деце, 90 жена и 43 старија мушкар
ца). Сумња се да је број жртава био да
леко већи (чак и до 250 мештана), јер
су поједине породице целе побијене,
па није имао ко да пријави њихову смрт
послератним властима. Осим мештана
српске националности убијено је више
Босућана другог етничког порекла: Ма
ђара, Русина, Немаца, Словака, Чеха...
У знак сећања на десетомартовску
трагедију главна улица у Босуту данас
носи име «Улица Десетог марта».
После крвавог пира у Срему, Трина
еста СС «Ханџар» дивизија, прешавши
Саву 14. марта код Сремске Раче и Брч
ког, наставила је свој злочиначки поход
широм Босне. У многим местима Брчан
ског, Бијељинског, Градачачког, Тузлан
ског и Власеничког среза, од марта до
октобра 1944. године, СС-овци су поби
ли преко две хиљаде, а интернирали у
логоре смрти скоро пет хиљада Срба.
После рата, зарад «братства и једин
ства», о десетомартовском масакру није
много говорено, нити писано. Неки по
ратни режимски «историчари» покуша
вали су да минимализују злочине својих
сународника. Тако, на пример, Енвер
Реџић у својој књизи «Муслиманско
аутономаштво и Тринаеста СС диви
зија» (Свјетлост, Сарајево, 1987), бави
се искључиво побуном СС питомаца на
обуци у Винфраншу, у Француској, не
помињући ни једном речју срамни десе
томартовски злочин.
Починиоцима овог гнусног варварства
никада није суђено. Само један залу
тали СС-овац ухваћен је крајем марта
1944. године у близини села и осуђен на
смрт, док је други, нешто касније, убијен
у Мартинцима. Ипак, већина припадни
ка «Ханџар» дивизије није дочекала крај
рата, јер је изгинула на другим бојишти
ма.
У селу Босуту Други светски рат пре
живело је мање од половине становни
штва (око 550 мештана). После рата се
ло је изнова насељено досељеницима
из Босне и западне Србије. Међутим,
данас је село Босут, као и многа друга
села, због «беле куге» поново пред из
умирањем.
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РУКОМЕТНИ КЛУБ „СРЕМ СМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Поново на окупу

О

но што издваја Сремску Митровицу у односу на друге градове и
општине је тај што је прати епитет да је град спорта. И то оправдано.
Још један спорт у којем су Митровчани
успешни јесте рукомет. Први рукометни клуб „Срем“ у Сремској Митровици
формиран је 1959. године. Од датума
оснивања променио је неколико назива, а у међувремену и престао са
радом 2008. године. Међутим, 2012.
године формира се нова постава Рукометног клуба „Срем СМ“ који од тада,
па до данас бележи значајне успехе.
- Група спортиста, рукометаша и љубитеља рукомета формирала је нови
Рукометни клуб под називом „Срем
СМ“. Лигу смо почели од најнижег ранга са изузетном енергијом и жељом за
доказивањем. Примарни циљ нам је
био да се што боље котирамо у рукомету, док нам младе генерације не дођу у позицију да заиграју у првом тиму,
што смо, са поносом можемо рећи, и

У нашој екипи
сваки играч
се прво мора
уклопити као
човек па тек
онда као спортиста,
каже тренер екипе
Душан Дрча

успели. Због преданог и стручног рада са децом, формиране су две екипе
млађих селекција по старосним категоријама у Лиги млађих категорија Рукометног савеза Војводине. РК „Срем
СМ“ такмичи се у Првој лиги Србије и
тренутно се налази на деветом месту
и има сениорку, кадетску и пионирску
екипу – каже председник клуба Дејан
Козељац, иначе професор физичког
васпитања.
Чланове управе клуба, поред Козељца чине и Небојша Драгановић, некадашњи активни спортиста, тренер првог
тима Душан Дрча и тренери млађих категорија Ђорђе Милутиновић и Марко
Ковачевић.
- Наше ангажовање као стручних и
одговорних лица, нарочито се базира
на унапређењу васпитно – образовног
и стручног рада у спорту, подстицању
фер - плеј игре, сузбијању насиља и
подизању спортског духа. У интересу
нам је да деци путем презентација по
школама укажемо на важност бављења спортом. Све наведено потврђују и
невероватни успеси клуба који можда
нису испраћени у јавности у мери какву
заслужујемо, али се надамо убудуће
да ће и наши суграђани, локална самоуправа и пријатељи спорта видети колико смо одани и озбиљни у ономе што
радимо. До сада је сарадња са локалном самоуправом била добра и коректна и надамо се, с обзиром на то да смо
прволигаши и да сигурно можемо бити
још бољи, да ће та сарадња бити још
озбиљнија. Управа, као и чланови клуба обавезни су да обезбеде добровољно, хумано, безбедно и толерантно бављење спортом без обзира на узраст,
физичку способност, пол, евентуални
степен инвалидности – додаје Небојша
Драгановић, члан управе клуба.
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Упис нових
чланова
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Злато за Бојану Шарац

Упис нових чланова у Рукометни клуб
„Срем СМ“ врши се сваког уторка и
четвртка од 19 часова у Прехрамбено –
шумарској и хемијској школи.

Дугогодишњи тренер првог тима Душан Дрча истиче да су им амбиције да
сачувају стабилност у лиги у којој се
тренутно налазе, али и да се изборе
за место у самом врху табеле. Свакако
су свесни и чињенице да улазак у вишу
лигу захтева и више новца.
- Када бисмо ушли у виши ранг такмичења, било би нам потребно и много
више новца, а тренутно нисмо у могућности да то испратимо. Што се тиче
такмичења, прве такмичарске сезоне
2012/2013. године, у Трећој лиги „Срем
– Јужна Бачка“, рукометаши су освојили прво место и пласман у Другу рукометну лигу „Север“. У тој такмичарској
години, клуб одличним резултатима
долази до полуфинала Купа Војводине.
Од самог почетка такмичења у Другој
лиги „Север“, РК „Срем“ долази на прву позицију и осваја прво место у лиги
и пласман у Прву лигу „Север“. Тако је
наш Град Сремска Митровица постао
богатији за још један изузетно важан
пехар. Изузетан успех клуба огледа
се и у томе што смо неколико младих
играча, који су поникли у РК „Срем СМ“
избацили у први план и сада су једни
од водећих играча, пре свега мислим
на Стефана Маричића, Момчила Вукелића, Дејана Вармеђу... Такође, генерација 2002. годиште такмичи се у
Супер лиги, а ту се истичу Огњен Пејић, Владимир Бакша, Стефан Николовски... – наводи Душан Дрча, тренер
првог тима.
ренинзи рукометаша одвијају се у
просторијама Прехрамбено – хемијске и шумарске школе и Школе за основно и средње образовање
„Радивој Поповић“ где тренирају млађе
категорије.
- Услови тренирања нису толико идеални пошто ретко користимо за тренинге Пословно спортски центар „Пинки“ и
тренинзи се одржавају у просторијама
две митровачке школе. Већина играча
у клубу су Митровчани, али пошто је
клуб једно време није функционисао,
нормално је да немамо на свим позицијама исти квалитет играча и морали
смо да доведемо двојицу играча из Шида, једног момка из Темерина и једног
из Новог Сада. У нашој екипи сваки
играч се прво мора уклопити као човек
па тек онда као спортиста, међутим сви
момци су заиста сјајни. Позвао бих све
љубитеље спорта да нас прате путем
сајта и фејсбук странице, а нарочито
да нам пруже подршку са трибина на
нашим утакмицама које се играју у хали „Пинки“ – поручио је Дрча.
Од скоро, РК „Срем СМ“ има формиран сајт где могу да се виде сви резултати, табеле и слике са утакмица.
Сања Станетић

Т

У

недељу, 27. априла у Чачку одржано
је седмо Државно првенство у билијару на којем је Бојана Шарац из
Лаћарка освојила златну медаљу.
- Следеће Државно првенство је у мају,
а у јуну је мастерс и учествоваћу на оба

такмичења. Планови су ми да крајем јула
учествујем у Холандији на Европском
јуниорском првенству, ако се стекну услови. Свакако да ћу и даље наставити да
вредно тренирам и напредујем – рекла је
Бојана Шарац.

МЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВO У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Успешни инђијски основци

М

ушка екипа Основне школе „Душан
Јерковић“ из Инђије изборила је прво место на међуокружном првенству у малом фудбалу које је одржано 21.
априла у Осечини код Ваљева. Победи на
поменутом првенству претходили су одлични резултати забележени у сусретима
са екипама из осталих инђијских основних
школа.
Млади фудбалери из „Душан Јерковић“
школе на окружном такмичењу у Доњем
Товарнику су савладали екипе ОШ „Милош
Црњански“ из Хртковаца, ОШ „Бранко Ра-

дичевић“ из Шида, и у финалу су савладали
тада екипу из ОШ „Јован Јовановић Змај“
из Сремске Митровице са 8:1.
Исти победнички поход мушка екипа ОШ
„Душан Јерковић“ направила је и у Осечини
савладавши Шабац после извођења казнених ударца, а у финалу и ОШ „Браћа Недић“ из Осечине са 6:4.
Овим резултатом екипа из инђијске школе изборила је пласман на републичко првенство које ће се одржати на Караташу 15.
и 16. маја.
М. Ђ.

Мушка екипа ОШ „Душан Јерковић“ Инђија
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Далибор израђује еко играчке

ДАЛИБОР ВУЈИНОВИЋ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ПРОИЗВОДИ ЕКОЛОШКЕ ИГРАЧКЕ

Од идеје до скромног бизниса
У

Када нешто крене као
породична мануфакт ура,
са једном тестерицом,
врло је вероватно да ће
се на томе и завршити.
Ипак, то овде није био
случај

Дрвене играчке

мору нових технологија и савре
мених играчака још увек има
оних који се држе традиције.
Далибор Вујиновић из Сремске
Митровице већ неколико година уна
зад производи еколошке играчке од
дрвета. Све је почело од жеље да
својој деци приушти квалитетне и кре
ативне дрвене играчке, тако да се у
међувремену развио и скроман
бизнис. Љубав према сопственој

деци спојила се са љубављу према
изради ових предмета. Тако су почела
да настају права мала уметничк а
дела, која се могу наћи и купити
путем друштвених мрежа. Прво сла
галица, а онда нови облици, све
разноврснији коњићи, зечеви и оста
ле ствари које овај креативни човек
успут измашта. Интернет је за њега
занимљива база у којој проналази
инспирацију, али пут који, развија и
свој мали бизнис. Када нешто крене
као породична мануфактура, са јед
ном тестерицом, врло је вероватно да
ће се на томе и завршити, са неколи
ко предмета за своју децу и њихову
занимацију. Ипак, то овде није био
случај, Далибор је ипак човек са умет
ничким даром. Није одолео потреби
која му се јавила, а то је да купи
машине за обраду дрвета и повећа
број играчака. Прво их је правио само
за своју децу, а онда су познаници и
пријатељи постали заинтересовани
да и њима тј. њиховој деци ове уни
катне играчке додају у руке. Тако
Далибор ствара своја мала уметничка
дела која било којем детету могу да
причињавају велику радост. Ово је
посао за који се може рећи да је вео
ма одговоран због моралне обавезе
према деци, односно будућим генера
цијама на којима свет остаје.
С. Бјелкић

