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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Мај нејм из Митар
Утицај ИПА фондова на овдашње домородце и како се Европска
Унија, удељујући нама сиромашнима, нада да ће нас мање одлазити
тамо код њих, да им обијамо прагове у потрази за бољим (?) животом.
У томе је цела мудрост економске помоћи, доброчинства, хуманитар
ног рада или како се то већ назива. То је још пре триста година уочио
Адам Смит у свом епохалном делу Богатство народа у ком је суштин
ски објаснио логику капитализма и тржишта
Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272

О

као они на Блиском истоку, на пример.
во из наслова је назив драме Виде Огњеновић
Помоћ Евопске уније спроводи се кроз разне пројек
(1984.) о Црногорцима који трбухом за крухом
те а преко опредељених фондова за земље као што
одлазе у Америку и на прекоокеанском броду уче
је наша. Ту постоји цела скала и тачна градација која
енглески језик. Признаћете, добро звучи. И није прева
земља може које фондове користити и под којим усло
зиђено иако су у питању Црногорци са почетка прошлог
вима. Са акцентом на условима. Код нас су још актуел
века.
ни тзв. ИПА фондови пошто смо у процесу придружива
Са ових простора се вековима одлазило у неки бога
ња. Који траје и траје. Шта ЕУ хоће тим пројектима? Ево
тији свет, углавном западни. Тај свет је успевао да
рецимо ИПА 2012. То је у најкраћем помоћ у изградњи
асимилира придошлице, да им наметна своју култу
институција, како они то воле да кажу подршка друштве
ру, обичаје и навике, а од њих узме снагу, пре свега,
ном развоју, оснаживању и реформи државне управе и
а у последње време и понешто знања. Е, онда је свет
подршка владавини права. Дивно. Тај пројекат траје већ
решио да своје обичаје, навике и културу донесе овде.
годинама, вредан је 1,4 милијарде евра.
Да мало побољша услове живота у провинцијским
резерватима, како би ослабио притисак домородаца на
зашто ја уопште помињем ИПА пројекте и шта то
центар моћи и богатства.
има везе са животом. Због друштвеног развоја.
Удељујући нама сиромашнима, надају се да ће нас
Стручњаци из Брисела су решили да нас кроз тај
мање одлазити тамо код њих, да им обијамо прагове у
друштвени развој са 6,5 милиона евра унапреде тако
потрази за бољим (?) животом. У томе је цела мудрост
што ће повећати запошљавање. Они, за разлику од
економске помоћи, доброчинства,
ових наши иду на повећање запо
хуманитарног рада или како се то
Стручњаци из Брисела шљавања, а не на смањење неза
већ назива. То је још пре триста
послености. А то је огромна раз
су решили да нас кроз лика. Ама како стручњаци из Бри
година уочио Адам Смит у свом
епохалном делу Богатство народа
села намеравају да повећају запо
тај друштвени развој са шља
у ком је суштински објаснио логи
вање? Врло компликовано.
ку капитализма и тржишта. Нико
6,5 милиона евра уна Не кроз отварање нових фабрика,
не помаже из доброте, већ управо
ваљда рачунају да то није њихов
преде тако што ће пове посао,
обрнуто, из себичности, била би
него кроз „повећање дело
поента Смитове теорије о добро
ћати запошљавање. Они, творности политике запошљава
чинству.
ња према угроженим групама“.
за разлику од ових наши Крај цитата. Па се тако из ових 6,5
Да не испадне да ја нешто мра
чим и закерам, нама је помоћ нео
милиона евра бриселског новца
иду на повећање запо финан
пходна. Овако сиромашни, голо
сира каријерно саветовање,
гузи и бесни зрели смо за помоћ.
шљавања, а не на сма клубови тражења посла, центри
Има на планети и других који су
информисање, самоуслужне
њење незапослености. за
као ми. Већина овог убогог чове
радне станице... Је л неко чуо
чанства је сиромашна, гологуза
А то је огромна разлика. нешто о томе? А финансирају се и
и бесна, тако да не треба да нас
обуке према потребама тржишта
буде срамота због тога. Наша сре Ама како стручњаци из рада, каравани запошљавања (не
ћа у несрећи је у томе што смо ми
ба их мешати са сајмовима
Брисела намеравају да тре
баш, баш сироти. Што немамо, на
запошљавања) и програм при
пример нафту или гас, нека зна
повећају запошљавање? правника.
чајна рудна богатства. Јер да је
Срему је запала углавном обука
супротно, видели бисмо свога бога Врло компликовано
према потребама тржишта рада.
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се до нове квалификације дође на једноставан начин.
пошто овдашње тржиште тражи месаре, дај обуке
Треба ићи поступно и што више изокола да што већи
за месаре. И то је у реду. Има више смисла него
број бриселских чиновника сутра има посла кад буде
клуб за тражење посла у Лебану или Мерошини у
пребројавао учинке пројекта. И треба сваком полазнику
коме се незапослени уче како да се обраћају послодав
обуке сашити десет радних униформи. Ко их шије и
цу на неком замишљеном разговору за посао. Треба
пошто, појма немамо, а и не тиче нас се. А шта ће
добро напрегнути имагинацију па замислити нова радна
месару у покушају десет радних одела, реално? Знају
места у Лебану и неког незапосленог четрдесетогоди
бриселски стручњаци.
шњака са основном школом како будућем послодавцу,
највероватније странцу, објашњава своје професионал
л, добро, њихова (европска) радња – њихов (европ
не циљеве, све у стилу Мај нејм из Митар...
ски) дућан. Они дају своје новце и троше их код нас
Али, није потребна нека нарочита имагинација да се
по својим правилима. Једина зачкољица је што се
укапира у чему је штос са тим клубовима за запошља
њихова правила помало не уклапају у нашу стварност.
вање кад се има у виду податак да за опремање једног
Боље су пролазили домороци којима су Енглези доноси
таквог клуба ЕУ уложи 20 хиљада евра. За те паре може ли огледалца и ђинђуве. Бар су се томе радовали, сиро
да се купи 40 одличних рачунара. И
ти. Нама неће од овог пројекта
супер, само шта ће незапосленима
остати ни ђинђуве ни огледалца.
Гарант би било јефти Мученику који је одустао од про
рачунари? Њима треба посао. Али
рачунаре ће неко продати, а то ће
грама обуке по ЕУ правилима
није да су им платили неће
бити нека компанија из ЕУ. И то је
остати десет радних унифор
зачарани круг у коме увек добијају
курс за месаре на неком ми које су баш по његовој мери
богати (ЕУ са својим компанијама и
не. А и избрисаће га са
„радничком универзите шиве
њиховим запосленим радницима), а
бироа, и смањити незапосленост.
сиромашнима је и даље шупаљ нос
ту“, али није суштина у Додуше, неко ће можда успети да
до очију. Са новим рачунарима, доду
се преквалификује и добије посао.
томе да се до нове ква Питање је колико њих и пошто ће
ше.
на крају да изађе?
Слично је и са обукама каква је
лификације дође на јед тоНе
ова митров
 ачка. Пре свега, позвани
знам, можда сам ја превише
појма немају ко њих и зашто обуча
ноставан начин. Треба глупа да схватим ту логику. Јер,
ва. Добар део њих верује да их је
професионални циљеви и
ићи поступно и изокола какви
звало са Митроса. Мада, кажу,
клубови запошљавања су треба
Митрос са тим нема благе везе.
и треба сваком полазни ли хиљадама медицинских сеста
Једва су га натерали да учествује у
ра и лекара који су отишли на
ку обуке сашити десет запад? Ко је њима држао мотива
пројекту. То тврде у Националној
служби за запошљавање и признају
ционе говоре и причао им о осна
радних униформи. Ко их жи
да нема гаранције да ће се полазни
вању капацитета и томе слич
ци обуке сутра запослити на Митро
шије и пошто, појма нема но? Какво мај нејм из... треба
су. Па чему онда те слетске вежбе,
овима што иду у Словачку да
мо, а и не тиче нас се. А раде
магла и прашина, причам ти причу о
у тамошњим фабрикама
јачању капацитета, оснаживању,
шта ће месару у покуша аутоиндустрије? Где има после
мотивацији...? Верујем да би било
биће и радника. Обрнуто је немо
ју десет радних одела, гуће. Ма колико нас учили
јефтиније да су им платили курс за
месаре на неком „радничком универ
„вештинама за активног тражење
реално
зитету“, али није суштина у томе да
посла“.
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Након ребаланса
више новца у буџету

Прва електронска седница

О
Стеван Ковачевић,
председник СО
Рума је указао да је
до ребаланса
дошло због
прилива средстава
са виших нивоа
власти која су
морала да се
распореде по
наменама за
које су добијене

дборници СО Рума су
на седници одржаној
5. маја, донели први
ребал анс
овог од иш њег
општинског буџета. Образло
жење за ребаланс је дала
шефица Одељења за финан
сије, привреду и пољопри
вреду Биљана Дамљановић
која је указала да се овим
ребалансом приходи и при
мања усклађују са расходима
и издацима на вишем нивоу,
а ради се о износу од 39, 46
милион
 а динара буџетских
прихода и расхода, док се
приходи и расходи из додат
них извора такође, усклађују
на вишем нивоу, за 2,1 мили
он динара.
- Разл ог за доношење
ребаланса садржан је у уго
вору о наменским трансфер
ним средствима у социјалној
заштити по којем се румској
општини са републичк ог
нивоа преноси 10,2 милиона
динара. У моменту доноше
ња буџета овај износ није био
познат, па се ребалансом
омогућава његово трошење.
У оквиру програма пољопри

Биљана Дамљановић образлаже ребаланс

вреда и рурални развој пове
ћан је расход за контролу
квалитета земљишта за чети
ри, а за комасацију у Вогњу
за 4,5 милиона динара. У
ребалансу је извршен распо
ред до сада нераспоређеног
вишка прихода из ранијих
година - рекла је одборници
ма Биљана Дамљановић.
Говорећи о предлогу реба
ланса Ненад Боровић, пред
седник одборничке групе ДС
је указао да је добро што
постоји промена у ребалансу
која се тиче донација од стра
не међународних организа
ција у висини од 10 милиона
динара уз констатацију да је
потребно радити што више
пројеката где се новац добија
из ЕУ. Примедбе су се одно
силе да повећање режијских
трошкова запослених, као и
да је потребно више средста

ва која су предвиђена за
капитална улагања за шта је
планирано 278 милиона
динара, те је поставио пита
ње зашто су смањена сред
ства на позицији приходи од
имовине. Одговорила му је
Биљана Дамљановић која је
указала да је до тога дошло
због реституције, да су зато
мања средства која се доби
јају лицитирањем пољопри
вредног земљишта у држав
ној својини.
Председник румске општи
не Слађан Манчић је истакао
да се ускоро у општински
буџет очекује прилив од 100
милиона динара за изградњу
пречистача отпадних вода у
радној зони „запад“ од Владе
Србије, а када је реч о грађе
винском земљишту делом је
проблем што се један број
парцела, које се продају
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Смењена директорка Дома здравља
• Јелена Стојанац Мрачевић, др стоматологије,
именована је за в.д. директора Дома здравља
У оквиру избора и именова
ња разрешена је дужности
досадашња директорка Дома
здравља др Снежана Бојанић,
а именована је као в.д. дирек
тора Јелена Стојанац Мраче
вић, др стоматологије.
- Сви који прате дешавања у
нашој општини могли су да
примете да СНС не бежи од
преиспитивања рада својих
носилаца јавних функција које
је предложила и евентуалних
нових кадровских решења. То
је у функцији побољшања услу
га и услова у којима ова значај
на установа ради. Као кадров
ско решење смо предложили
једног младог медицинског
радника који има ентузијазам и
ми очекујемо да ће успети да
ниво услуга Дома здравља
буде још виши. Претходна
директорк а је затекла Дом
здравља у тешкој ситуац
 ији и

инвеститорима, налази у
државној својини, па њих
продаје Републичка дирекци
ја за имовину.
- Што се тиче капиталних
улагања, нереално је очеки
вати да било која локална
самоуправа сама може изне
ти неки пројекат типа пречи
стача отпадних вода - додао
је Манчић.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је указао да
је до ребаланса дошло због
прилива средстава са виших
нивоа власти које су морале
да се распореде по намена
ма за које су добијене.
- Искористили смо и могућ
ност да ускладимо неке апро
пријације са потребама.
Мислим да смо на добром
путу да оно што смо зацрта
ли, када је реч о буџету, и
остваримо. Мислим да је јако
важна и одлука којом смо
проширили право на накнаду
незапосленим породиљама,
значи за свако дете. То није
велики број деце која се
роде, на пример четврто или
пето дете, а нама је важно да
се повећава број рођене
деце - рекао је Ковачевић.
Донете су и измене одлуке
о месним заједницама на
територији румске општине.
- Кључна измена је та што
се олакшава процедура,
односно омогућава се канди
датуи за члана Савета МЗ да
прикупља потписе за своју
кандидатуру и сам однесе те
потписе нотару - дакле Закон
дозвољава да се ти потписи

свесни смо да је учинила зна
чајан напор и резултат да се то
поправи и за то смо јој одали
признање. Постоје неке обла
сти где нисмо били задовољни
и зато смо донели овакву одлу
ку у циљу бољег фукциониса
ња ове важне установе - рекао
је Стеван Ковачевић.
У званичном образложењу
разр еш ењ а
Комис ије
за
кадровска и административна
питања и радне односе каже се
да је локална самоуправа
добила већи број притужби на
рад директора и установе, за
шта је било и жалби поверени
ку за заштиту права грађана.
Такође, да није било јасних
критеријума приликом исплате
зараде за прековремене сате
појединим лекарима, да су у
колективу лоши међуљудски
односи и да су постојале бројне
притужбе за мобинг.

Нова в.д. директора
Јелена Стојанац Мрачевић
Такође, разрешена је в.д.
директора Културног центра и
потом и именована за дирек
торку ове установе културе
Тања Слепчевић.
У оквиру ове тачке разреше
но је и именовано и више школ
ских одбора основних и сред
њих школа.

Слађан Манчић

не морају оверити, јер канди
дат гарант ује за њихову
аутентичност, али нисмо
могли да смањимо број чла
нова савета. То могу сами
савети, када се конституишу
да промене своје статуте и
смање број чланова. Такође,
с обзиром да је било примед
би, могу да кажем да ће уско
ро бити и избори за чланове
савета у МЗ где постоје при
времени органи у румској
општини - указао је Слађан
Манчић.
На овој седници су одбор
ници донели низ одлука који

се тичу усклађивања статута
јавних предузећа и установа,
као и доношења средњороч
них и дугорочних планова
пословне стратегије и разво
ја „Комуналца“, „Водовода“,
ЈП „Гас - Рума“, као и сагла
сности на статуте Градске
библиотеке, ЈПК „Паркинг и
инфраструктура“, ЈП „Стам
бено“ и Завичајни музеј Рума.
Треба рећи на крају, али не
и најмање битно, како се то
каже, ова седма седница СО
Рума која је одржана 5. маја
је, уједно, била и прва елек
тронска седница.
С. Џ.

5

РУМА

Посета
делегације
Кочевја
Делегација словеначког гра
да Кочевје у којој су представ
ници школа и Општинске упра
ве, као и градоначелник Влади
мир Пребилич боравила је у
узвратној посети Руми од 5. до
8. маја. Том приликом потписан
је протокол о сарадњи Основне
школе „Змај Јова Јовановић“ из
Руме и ОШ „Об Ринжи“ из Коче
вја. Протокол су потписали
директори школа - Зоран Дро
бац и Дарија Делач Фелда.
Директорк а Делач Фелда је
истакла да су у Руми добре
школе, добри ученици и настав
ници и да се радује даљој
сарадњи, поготово самих уче
ника.

Сарадња ова два града запо
чела је на иницијативу Удруже
ња Словенаца „Емона“ чије је
седиште у Руми, а за сада се
одвија у сфери образовања.
Током посете чланови деле
гације су обишли румске школе,
потписан је уговор о сарадњи ,
присуствовали радионицама у
Удружењу „Емона“ а са њима су
разговарали и председник СО
Рума Стеван Ковачевић и
начелник Општинске управе
Душан Љубишић.
На састанку у Градској кући и
гости и домаћини су представи
ли своје општине и њихове
потенцијале.
- Представићемо наше потен
цијале али ћемо видети и шта
има код вас, надам се да ће се
успоставити и неке привредна
сарадња. Чуо сам да код вас
има пуно страних инвестиција
из Кине, Индије, а код нас има
јапанских инвестиција - рекао је
градоначелник Кочевја Влади
мир Пребилич.
Стеван Ковачевић је истакао
да румска општина жели сарад
њу са свим локалним самоу
правама које су се доказале у
свом развоју.
- Мислим да ћемо много тога
моћи да научимо од њих јер су
далеко одмакли у развоју школ
ског система у односу на оно
што је наша реалност, а шта и
ми желимо да достигнемо. У
овом моменту акценат је на
школству, али смо ми заинтере
совани за све видове сарадње
- рекао је Стеван Ковачевић.
С. Џ.
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МИНИСТАР АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ОБИШАО ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Установа у коју
вреди улагати

Поред основних услуга здравствене заштите и медицинске неге, веома је важан
и однос запослених према корисницима. Задовољни смо, јер су корисници у Руми
задовољни, истакао је министар Вулин

М

инистар за рад, запошља
вање, борачка и социјална
питања у Влади Србије Алек
сандар Вулин посетио је 5. маја
Геронтолошки центар „Срем“ у Руми.
Ова установа за старе је прошле
године обележила четири децени
је рада, уз сталан пораст стандарда
услуга чиме омогућава својим кори
сницима да у изузетно добрим усло
вима достојанствено проведу треће
доба.
За опремање и функционисање
ГЦ „Срем“ Министарство је од 2014.
године до сада издвојило приближно
13,5 милиона динара.
По обиласку установе и разговора
са корисницима, министар Алексан
дар Вулин је истакао да је ово Герон
толошки центар у који вреди улагати,
уз намеру ресорног министарства да
државне установе за старе не заоста
ју за приватним.
 Државни домови за старе могу
бити само бољи или истог квалитета

као приватни. Зато и улажемо значај
на средства како бисмо тако нешто
и омогућили. Поред основних услуга
здравствене заштите и медицинске
неге, веома је важан и однос запо
слених према корисницима. Задо
вољни смо, јер су корисници у Руми
задовољни. Можете некада, на дан
посете министра, нешто да намести
те и прикријете, међутим, у установи
са оволиким бројем корисника то је
немогуће и уосталом ја нисам овде
први пут и знам какав је однос према
корисницима  истакао је министар
Вулин.
Директор ГЦ „Срем” др Зоран Сла
вујевић је напоменуо да је ова уста
нова лидер у региону када је реч о
пружању социјалних услуга.
 Морам рећи да смо до сада доби
ли значајна средства од ресорног
министарства. Та средства су нам
омогућила да уложимо у инфра
структуру и техничко опремање, да
створимо још пријатнији амбијент, на

задовољство свих наших корисни
ка, што нам је заправо и најважније
 рекао је Зоран Славујевић и додао
да је у разговору са министром Вули
ном било речи и о збрињавању особа
који болују од Алцхајмерове болести,
за шта су потребни посебни услови
смештаја и неге.
У ГЦ „Срем“ је била и заменица
председника румске општине Мари
ја Стојчевић која је истакла добру
сарадњу локалне самоуправе са
овом установом за старе, као и да се
нада да ће тако бити и убудуће.
 Ова установа је најбољи репре
зент социјалне заштите не само у
нашој општини него и шире. Руковод
ство има значајне планове за унапре
ђење постојећих услуга и покретање
нових, а ми ћемо им у томе свакако
помоћи  каже Марија Стојчевић.
Као и увек када им дођу гости, кори
сници услуга ГЦ „Срем“ у Руми су њих
извели пригодан уметнички програм.
С. Џ.
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ОПШТА БОЛНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА:
Посета наших сународника
хуманитараца из САД

Донација
Дечјем
одељењу
Д

ечије одељење митровачке бол
нице недавно су посетили гости
из САД, наши сународници, који
годинама живе и раде у тој земљи и
чланови су хуманитарне, непрофитне
организације „Сама“ (Српскоамерич
ка медицинска асоцијација).
Како је приликом посете нагласио
њен председник Иван Аксентијевић,
ова организација окупља наше људе
различитих професија и занимања, а
циљ је помоћ здравственим установа
ма у Србији, опремом и медицинским
материјалом који је неопходан. Овога
пута, реч је о донацијама, намењених
установама секундарног типа, међу
којима је и наша болница.
– Донација вредна, нешто преко

хиљаду евра, састоји се од два при
кључка за централни кисеоник – најче
шће примењиван лек у хитним стањи
ма код деце, криза свести, асматични
напад, респираторна и друга дисајна
обољења  објашњава начелница Слу
жбе педијатрије др Љиљана Банче
вић, и додаје да ће овај вредан поклон
допринети унапређењу у лечењу нај
млађих пацијената у хитним стањима.
Колики је значај ове донације, уве

рио се и директор митровачке болни
це др Живко Врцељ, истакавши да,
када је реч о лечењу наших малих
пацијената, свака реакција мора бити
правовремена и зато је оспособљава
ње централног кисеоника у пријемној
амбуланти од непроцењиве важности.
Др Врцељ и запослени у Дечјем оде
љењу захваљују донаторима на помо
ћи и очекују успешну сарадњу и убуду
ће.
Б. Сремчић

УСКОРО ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Обука за социјалне раднике
У
Градској кући у Срем
ској Митровици одржа
на је тродневна обука
за раднике Центра за соци
јални рад „Сава“ о примени
новог Закона о спречавању
насиља у породици који ће
ступити на снагу 1. јуна 2017.
године. Обука је организована
у оквиру пројекта „Заустави 
заштити  помози  Снажнији
институционални одговор на
родно засновано насиље у
АП Војводини“, који спроводи
Покрајински секретаријат за
здравство.
Према речима в.д. директо
ра Центра за социјални рад
„Сава“ Бранислава Вукмира,
циљ обуке је стицање знања
и вештина за препознава
ње и разумевање насиља у
породици уз усвајање нових
принципа у раду и њиховој
примени

Бранислав Вукмир

 Сврха обуке је да сви
професионалци који учеству
ју у решавању проблема у
овој области буду упознати
са новим принципима рада,
након ступања на снагу новог

Закона. У овој обуци је при
сутна мултисекторска сарад
ња свих релевантних устано
ва на локалу. Иначе, новина
је да ће Основно јавно тужи
лаштво бити организатор те

мултисекторске
сарадње.
Полиција ће у том случа
ју имати нова овлашћења,
рекао је Бранислав Вукмир.
Психолог Центра за соци
јални рад „Сава“ Слађана
Царевић каже да ће добијена
сазнања на овој обуци свака
ко унапредти досадашњи рад
на плану у предметима наси
ља у породици.
 Ми смо до сада прошли
велики број обука, међутим
ова треба да нас уведе у при
чу о новом Закону и помоћи
ће нам да заједно са пред
ставницима осталих институ
ција благовремено и на прави
начин учествујемо у његовој
примени  каже Царевић.
За реализацију обука мул
тисекторских тимова задужен
је партнер на пројекту, Цен
тар за подршку женама из
С. Бјелкић
Кикинде.
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ВЛАДИМИР ГАК, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Крећемо са реализацијом
историјских пројеката
Наш посао у
претходних
годину дана, у
највећој мери,
сводио се на
решавање
наслеђених
проблема
о којима је
јавност добро
упозната.
Највећи су ипак
били они
финансијске
природе, попут
дуговања Дома
здравља,
Дирекције за
изградњу и
многобројних
судских спорова
Владимир Гак, пресдедник Општине Инђија

П

рвог јуна навршиће се
тачно годину дана од
како је Владимир Гак,
изабран за председник а
Општине Инђија. За годину
дана од како су преузели
одговорност за грађане
општине Инђија представ
ници локалне самоуправе
сусрели су се са низом
наслеђених проблема, на
чијем решавању су ангажо
вани од првог дана. Данас,
како истиче Владимири Гак
уразговору за М новине, ста
ње у општини Инђија је мно
го повољније.
- Наш посао у претходних

годину дана, у највећој
мери, сводио се на решава
ње наслеђених проблема о
којима је јавност добро упо
зната. Највећи су ипак били
они финансијске природе,
попут дуговања Дома здра
вља, Дирекције за изградњу
и многобројних судских спо
рова. Ипак, поред тих нега
тивних ствари, заиста смо
доста радили, те смо се
ангажовали око израде
великог броја пројектно техничке документације која
је предсулов да почнемо са
конкретним пројектима каже Гак.

НОВИНЕ:
: Иако се уве
MМNOVINE
лико ради на изради недо
стајуће пројектно –технич
ке документације, успели
сте да реализујете неколи
ко значајних инфраструк
турних пројеката у прет
ходним месецима?
ВЛАДИМИР ГАК: У сва
ком селу на територији
инђијске општине реализо
ван је бар један пројекат у
претходних десет месеци;
изграђене су пешачке стазе,
јавна расвета, радило се на
уређењу паркиралишта...
Тренутно радимо на рекон
струкцији зграде Месне

заједнице у Бешки. Такође,
завршена је прва фаза радо
ва на доградњи централног
објекта Предшколске уста
нове „Бошко Буха“ у Инђији,
а ускоро почињу радови
предвиђени другом фазом,
након чега ћемо створити
услове за пријем још 100
малишана који су се налази
ли на листи чекања. Крену
ли смо и у реконструкцију
Градског базена на којем су,
последњи пут, вршени радо
ви давне 1997. године.
Недавно сте најавили и
почетак реализације, како
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Ускоро партнерство
Инђије и Нојбурга
Делегација општине Инђија
током првомајских празник а
посетила је баварски град
Карлсхулд са којим МЗ Бешка
гаји братске и партнерске
односе пуних седам година.
Председник Општине Инђија
Владимир Гак са својим
сарадницима обишао је неко
лик о значајних локација,
попут фабрике „Ауди“ у Ингол
штаду и водовода који снабде
ва више од 350 хиљада потро
шача, а који се налази у Кар
лсхулду.
- Био сам импресиониран
водоводом који снабдева
толико велики број корисника,
а имају свега шест запосле
них, од тога четири инжењера

који се брину о целокупној
водоводној мрежи. Такође, на
лицу места сам сазнао да уоп
ште не третирају воду која
долази до крајњих корисника
- каже Гак и додаје да су током
посете немачким градовима
догов ор ил и
потп ис ив ањ е
партнерства са градом Ној
бург који се, као и општина
Инђија налази поред Дунава.
Поменуто партнерство биће
реализовано у оквиру Дунав
ске стратегије.
- Све што сам видео током
радне посете немачким градо
вима, дало ми је посебну
енергију да још интензивније
и преданије радимо на развоју
наше општине - каже Гак.

сте рекли, историјских
пројеката за Инђијце?
Ту пре свега мислим на
асфалтирање више од 60
неасфалтираних улица у
граду. У питању је пројекат
који предвиђа асфалтирање
укупно 40 километара сао
браћајница у Инђији. Уједно,
могу да најавим и почетак
реконс трукц ије
Градс ке
пијаце, што је такође веома
значајна инвестиција за све
грађане. Очекује нас заиста
много тога, и морам опет да
споменем, да смо са једном
фирмом из Београда уради
ли елаборат на основу којег
смо видели колико је пропу
ста направ љен о током
изградње нове спортске
хале Инђија у коју је, до
сада, утрошено 11 милиона
евра. Опет се враћам на то
да такав објекат Инђији није
био неопходан, а да су та
средс тва
могла
много
паметније да се утроше.
Примера ради, реконструк
ција пијаце коштаће око
милион евра, асфалтирање
60 улица око 5 милиона
евра, а ми имамо већ баче
них 11 милиона у нову
спортску халу.

дужини од 1.200 метара код
фабрика „Грундфос“, „Индо
фуд“ и ИТ парка. Тај део
североисточне радне зоне
комунално смо опремили и
већ 29. маја очекује нас
лицитација за земљиште
површине два хектара на
којем ће се градити фабри
ка за производњу кваса и
безалкохолних пића. Реали
зација те инвестиције пред
виђена је у три фазе, а у
првој ће запослити око 60
радника. Такође, имамо још
неколико инвеститора за
које је извесно да ће гради
ти постројења у нашој
општини, али у овом тренут
ку о томе не можемо опшир
није говорити. Битно је да се
отварају нова радна места и
како сам више пута најавио,
очекујемо и радимо на томе,
да општина Инђија до 2020.
године постане највеће гра
дилиште у Срему.

Више пута сте потврди
ли да желите у Инђију да
доведете што већи број
инвеститора, као и да сте
радили и радите на томе
да им обезбедите још
боље услове?
У претходних неколико
месеци разговарао сам са
више од 100 инвеститора
који су били заинтересовани
да граде фабрике у нашој
општини. Ми смо у претход
ним месецима успели да
изградимо саобраћајницу у

Шта очекујете у наред
ном периоду, односно у
другој години мандата?
Током друге године виде
ће се конкретни резултати
онога што смо започели у
првој години мандата. Инве
стиције које сам набројао,
током наредних 12 месеци
биће завршене и тек када
будемо разговарали после
1. јуна 2018. године, тада
ћемо моћи да кажемо да
смо завршили асфалтира
ње свих 60 неасфалтираних
улица у Инђији, реконструи
сали пијацу, Градски базен,
поставили терен са вештач
ком травом у Лејама и то
представити као резултате
нашег рада у првој години
мандата.
Мина Ђурић
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ИНЂИЈА

Реконструкција
општинских путева

Пут Нови Сланкамен- Сурдук

И

зградња и реконструк
ција путева на терито
рији општине Инђија
један је од послова за које је
задужено Јавно предузеће
„Инђија пут“. Такође, услед
недостатка пројектно - тех
ничке документације у прет
ходном периоду појачане
су активности у том смеру,
што је недавно потврдио и
први човек општине Инђи
ја. Према његовим речима,
потребно је израдити укупно
30 пројеката како би се кре
нуло и са конкретним радо
вима.
Један од пројеката чија је
израда у току је и пешачкобициклистичка стаза која ће
се протезати од Инђије до
Аутлет центра.
- С обзиром да се ради
о веома озбиљном пројек
ту за чију реализацију су
потребна велика средства,
биће реализован у фазама.
Прва ће обухватати изград
њу дела пешачко - бици
клистичке стазе од Инђије
до фабрике „Монус“ - каже
Владимир Гак, председник
Општине и додаје:
-Тај пројекат није једно
ставан и не можемо да га
урадимо брзоплето. Када
се стекну услови за почетак
изградње, цео процес биће
реализован веома озбиљно,
како би овај део нашег гра
да изгледао што лепше.
Гак је истакао да је у току
израда пројектно – технич
ке документације за рекон
струкцију дела пута Нови
Сланкамен - Сурдук који
територијално
припада

општини Инђија.
- Део пута који води од
Новог Сланкамена до Сур
дука од великог је значаја
за нашу општину. Имамо
чврста обећања са виших
нивоа власти када је у пита
њу део средстава која ћемо
утрошити за реконструкцију
пута. Поред реконструкције
тог дела пута, планирамо и
изградњу деонице која ће
се протезати од Нових Кар
ловаца до Крчедина, чиме
ћемо значајно смањити вре
ме путовања од једног до
другог села - истиче пред
седник Општине Инђија и
додаје да ће се у наредном
периоду радити и на сана
цији и изградњи атмосфер
ске канализације у поједи
ним деловима града.
- До септембра морамо
решити горуће питање одво
ђења атмосферских вода на
критичним тачкама које се
налазе, између осталог, у
Војвођанској и Улици Соње
Маринковић у Инђији, где
смо имали веома озбиљних
проблема када се јаве јаче
падавине - истиче Гак и за
крај додаје:
- Говорио сам небројено
пута о важности постојања
пројектно - техничке доку
ментације за различите про
јекте. Да смо наследили бар
један број њих, већ одавно
би ушли у конкретне радо
ве. Радимо брзо, колико је
то могуће, и трудимо се да
за један циклус који траје
четири године урадимо све
што смо предвидели.
М.Ђ.
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ЧАРИ ТРАНЗИЦИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

17 малих црнаца
на обуци у Митросу
Ако су у питању
ИПА фондови,
који троше
милионе на
предприступне
активности,
коме онда иду
те силне паре,
кад се онима
који иду на
обуку не плаћа
ништа? Некоме
у Србији?
Некоме у
Европској
унији? Или
вештим
сецикесама који
оперишу на
линији између
Београда
и Брисела?

Р

Национална служба за запошљавање у Сремској Митровици

екли су нам како ћемо кад про
ђемо обуку бити примљени да
радимо у Митросу. Обук а је
почела после Ускрса, требало је да
траје три месеца. Добили смо гомилу
радних одела и бачени на рад у произ
водњу. Није ту било никакве обуке,
радили смо исто, ми који се као обуча
вамо, заједно са оним радницима који
су овде запослени. Нисам очекивао
да ћу одмах добијати плату, али нису
нам дали ни за превоз. Нико нам
ништа није објашњавао у односу на
оно шта нас чека, али сматрао сам да
нема смисла да ја плаћам што дола
зим на посао. Ако је то била обука,
онда је ваљда требало да нас неко
обучава. Замислите нас 17, радимо
као неки црнци, без икакве надокнаде
и без плаћених трошкова. Када свако
од нас 17 радника ради бесплатно три
месеца, колико је то бесплатних месе

ци?! То је више од четири године бес
платног рада када је у питању један
човек! Пошто нисам добио никакав
уговор, никакву гаранцију да ћу бити
осигуран ако ми се нешто деси на
линији за клање или прераду меса,
решио сам да напустим овај посао, а
како чујем нећу бити једини.
Овако прича један од 17 незапосле
них радника који су послати на обуку
за месаре у митровачку кланицу
Митрос, са подручја Града Сремска
Митровица, а који се налазе на еви
денцији Националне службе за запо
шљавање (НСЗ).
Детаљније објашњење потражили
смо од директорке филијале НСЗ у
Сремској Митровици Маријане Гра
бић. Она је демантовала оно што при
чају незадовољни радници са обуке,
тврдећи да није тачно да се не плаћа
ју путни трошкови и да радници нису

осигурани за случај повреда.
- Овај пројекат обуке се реализује из
предприступних ИПА фондова и ми
смо ту само посредници. Нема ни
Митрос ништа са овим, он нам је само
изашао у сусрет да организује обуку.
Зато нема плате како неки очекују, али
није тачно да се не плаћају путни тро
шкови и да су радници неосигурани.
Са свиме су полазници ове групе за
обуку у Митросу упознати и не знам
шта ту коме није јасно? Трошкови
пута се исплаћују након завршетка
радног месеца, сви радници на обуци
имају осигурање, све је то регулисано
уговором. То је све део великог пројек
та наше дирекције у Београду и ИПА
фонда Европске уније – каже дирек
торка Грабић.
На нашу молбу да нам предочи неки
од тих уговора, директорка филијале
НСЗ Сремска Митровица нам је рекла
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СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Почињу радови на
Градском базену

Маријана Грабић

да су уговори на Митросу, а на нашу
опаску да се радници на обуци жале
да ништа нису потписали, рекла је да
можда још увек нису стигли да реше
ту формалност. Обратили смо се и
Митросу, где је за обуку задужен изве
сни господин Бранислав Петровић,
лице одговорно за људске ресурсе.
Господин Петровић је рекао да ће нам
се јавити чим добије одобрење својих
послодаваца, али нам се ни скоро
недељу дана након разговора није
јавио, нити се више јављао на наше
позиве телефоном.
ада, није јасно шта ће ти угово
ри са незапосленим радници
ма на обуци у Митросу? Ако
већ Митрос, како каже директорка
Грабић нема ништа са овим пројек
том, сем што је показао добру
вољу... Зар нису ти уговори требали
да се потпишу између незапослених
радника на обуци и надлежних из
НСЗ?
Како ће се ова заврзлама завршити,
још се не зна. Наш саговорник са
почетка текста тврди да ће ову обуку
напустити многи који нису задовољни
тиме што нису потписали уговор који
би им гарантовао бар осигурање од
повреда на раду. Баш нас онако
европски третирају, каже наш саговор
ник.
Ако су у питању ИПА фондови, који
троше милионе на предприступне
активности, коме онда иду те силне
паре, кад се онима који иду на обуку
не плаћа ништа? Некоме у Србији?
Нек оме у Европској унији? Или
вештим сецикесама који оперишу на
линији између Београда и Брисела?
Судећи по речима директорке Гра
бић, неке вајде ће ипак бити. Сви који
напусте обуку, биће брисани са еви
денције НСЗ. Чиме ће се смањити
незапсоленост. Па ће после полити
чари моћи да се хвале како је на спи
сковима незапослених мање оних који
траже посао.
Владимир Ћосић

М

Састанак Система 48

Н

а последњем састанку Система 48
у Инђији одржаном у петак, 5. маја
двонедељне извештаје поднели су
Установа „Спортски центар“, Предшкол
ска установа „Бошко Буха“, ЈП „Инђија
пут“ и одељење Општинске управе.
Завршене су две јавне набавке које се
тичу санације и увођења додатних садр
жаја на Градском базену у Инђији. Илија
Трбовић, в.д директора Установе „Спорт
ски центар“ потврдио је да радови почи
њу и да ће бити у потпуности завршени
до 15. јуна, пред почетак купалишне сезо
не.
- Од понедељка, 8. маја почињу радо
ви на санацији простора око шкољке и
руба базена. Предвидели смо и санацију
крова на Управној згради, који је оште
ћен пре неколико година када је нашу
општину погодило велико невреме пра
ћено градом. Такође, до почетка сезоне
биће постављен тобоган дужине од око
60 метара и такозвана „камиказа“ стазакаже Трбовић.
Поред извештаја „Спортског центра“,

о активностима у претходне две неде
ље присутне су известили и представни
ци Предшколске установе „Бошко Буха“.
Према речима Јелене Кресоје, в.д дирек
тора завршена је обнова уписа након
које су дошли до податка да ће имати 220
слободних места за упис нове деце.
- У централном објекту „Сунце“ имамо
90 слободних места, у објекту „Невен“ у
Инђији 35. У објекат „Маслачак“ у Бешки
моћи ћемо да примимо 30 малишана, а
по осталим селима у просеку од 10 до 15
деце - каже Јелена Кресоја и додаје да
су током обнове уписа успели да наплате
велики део заосталих дуговања родите
ља.
- Током априла остварили смо ефика
снију наплату. Од око 4 милиона дина
ра наплатили смо више од три, тако да
су тренутна дуговања родитеља према
Установи смањена на 900 хиљада дина
ра.
Јелена Кресоја је подсетила да је у
току упис нове деце, који ће трајати до
краја маја.
М.Ђ.

Акција бесплатне провере слуха
Искористите прилику да у акцији
Специјалистичке ОРЛ ординације
Елите и компаније Audiovox бес
платно проверите свој слух. Ако
имате потешкоће да разумете разго
вор у бучним окружењима и тражите
од људи да понове шта су рекли, ако
мислите да људи причају тихо, не
разумете поједине речи и појачавате
ТВ да би разумели о чему говоре,
постоји могућност да је слух оште
ћен.
Ако желите да опет уживате у игри
са најдражима, да слушате омиље
ну музику, да поново уживате у при
чи и дружењу са драгим особама, не
одлажите решење да поново чујете
боље, позовите одмах за бољи слух.
Шта да очекујете када нас посети

те: бесплатну проверу слуха (вред
ност 1500 динара), без чекања у
реду уз заказивање термина, бес
платно саветовање у вези са слу
хом, бесплатну пробу слушних апа
рата, на 12 рата за куповину апара
та.
Закажите бесплатни термин одмах
у Специјалистичкој ОРЛ ординацији
Елите у Сремској Митровици на број
телефона 022/641-300, радно време
је радним данима од 8 до 16 часова
и суботом од 8 до 14 часова. Орди
нација се налази у Сремској Митро
вици на адреси Димитрија Фрушића
број 4. Акција се одржава 13. и 20.
маја а број термина је ограничен,
позовите одмах и закажите свој бес
платни термин.
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СРЕМСКЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ПАСТОРЧАД РЕПУБЛИЧКОГ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ

Ко је нама Шекспир?

• Као најбоље
пројекте из
области савременог
стваралаштва у
Срему министарство
је подржало пројекте
Удружења Рома из
Белегиша, Хрватског
културно - просветног
друштво „Матија
Губец“ из Руме, Кино
клуба Ворки Тим, и
Српске читаонице у
Иригу у укупном
износу од 590.000
динара.
• Министарство
културе није
подржало пројекте
Дани словенске
писмености и
културе, Трема фест,
као ни Шекспир фест
Никите Миливојевића

Н

едавно је завршен конкурс Мини
старства културе и информисања
Републике Србије који је расписан
9. јануара. Конкурс се односио на пројек
те из области савременог стварала
штва, културног наслеђа и из области
дигитализације културног наслеђа на
који су могле да конкуришу све установе
културе.
Од нешто више од 500 милион
 а дина
ра намењених за финансирање и суфи
нансирање пројеката, савременом ства
ралаштву намењено је 311 милиона. За
област културног наслеђа опредељено
је 196 милиона динара, а за дигитализа
цију културног наслеђа 26 милиона
динара.
Установе културе у Срему за пројекте
добиле су око три милиона динара, што
износи свега један проценат од укупно
опредељених средстава.
Верујемо да је одлука министарства о
расподели новца изазвала незадовољ
ства многих културних институција у
Срему - неких што нису добили новац,
неких што су добили мање од очекива
ног износа.
Након завршетка конкурса, полемиса
ло се о томе, да ли се они, који су ближи
ватри, и огреју. Да ли је важнији добар
пројекат или бити на политичкој “вези“
са ресорним министарством или је ипак
нешто треће у питању?
Но, на примеру града Шапца можемо
видети да не важи правило да установе
које конкуришу морају бити на политич
кој вези са министарством, јер Шабац то
очигледно није. Шабачке установе култу
ре добиле су средства у износу од око
девет милиона динара, чак три пута
више него установе на нивоу целог Сре
ма.
На основу резултата конкурса, Музеј
Срема је добио средства само за један

пројекат, и то за пројекат - истраживање
и документовање обичаја Вертеп на
подручју Срема, у износу од 500.000
динара. Музеј Срема је упутио захтев
Министарству културе и информисања
за достављање информација о разлози
ма не финансирања осталих пројеката и
још увек се чека одговор. Митровачка
Галерија „Лазар Возаревић“ средства за
оснивање Галерија феста, међутим
средства нису одобрена.
Ове године, Позориште „Добрица
Милутиновић“ није конкурисало код
републичких органа власти, него само у
Покрајини. Разлог томе је, како наводи
директорица Позоришта Јелена Јанко
вић, што ова установа ниједном није
добила средства из министарства, па су
ове године решили да конкуришу за
средства само у Покрајини. Како она
истиче, сваки пут Позориште конкурише
за опрему и за оснивање Позоришног
фестивала.
- Сваки пут ми конкуришемо за опре
му, али и за оснивање Позоришног
фестивала. Међутим, до сада смо доби
јали значајна средства за опрему из
Покрајине. Пратимо све конкурсе и где
год можемо, пишемо пројекте. Надам се
да ће се нешто променити и да ћемо
добити средства и од републичких орга
на – каже директорица Јанковић.
Завичајни музеј Рума конкурисао је у
министарству са три пројекта.
- Од тражених средстава добили смо
за пројекат дигитализације за набавку
скенера, компјутера, као и квалитетног
фото - апарата 525.000 динара. Добили
смо и за опремање депоа 622.000 дина
ра. Морам рећи да смо добили колико
смо и тражили - каже Снежана Јанковић,
директорка Завичајног музеја Рума.
Градска библиотека „Атанасије Стојко
вић“ је на конкурсу Министарства за кул
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туру и информисање имала два пројек
Народна библиотека „Симеон Пишче
та - манифестацију „Дани словенске
вић“ из Шида добила је средства у изно
писмености и културе“ и „Радионица за
су од 500.000 динара за дигитализацију,
калиграфију“ за коју конкуришу већ пар
односно набавку ИТ опреме. Такође и
година уназад. Како сазнајемо од дирек
Народна библиотека „Др Ђорђе Нато
тора Жељка Стојановића, нису добије
шевић“ из Инђије добила је исту количи
на средства ни за једна пројекат, који
ну новца за Зборник радова Сусрети
каже да је незадовољан оваквом одлу
библиог рафа у спомен на др Георгија
ком, поготово имајући у виду значај ман
Михаил
 овића 2016.
фестације „Дани словенске писмености
Што се тиче Културног центра Инђија,
и културе“.
конкурисано је са пројектом „Годишњи
ултурни центар у Руми, како су нам
програм Галерије куће Војновића“ и тај
пројекат им није прошао, као ни пројекат
поручили из те установе, није кон
„Шекспир фестивал“ Итака арт центра
курисао посебно као установа за
из Инђије.
републичка средства, али се налази у
Из старопазовачке општине, средства
оквиру пројекта „Градови у фокусу“.
из Републике додељена су удружењу
На конкурсу за средства из области
Рома „Романо ило Белегиш“ из Белеги
савременог стваралаштва у области
ша за пројек ат „Талентовани млади
култ урних делатности националних
Роми“ у износу од 120.000 динара. Одо
мањина у Србији, Хрватско културно брена су средства и Српској читаоници
просветно друштво „Матија Губец“ из
у Иригу за награду за драмско стварала
Руме је добило средства у висини од
штво „Борислав Михајловић Михиз“ у
120.000 динара за пројекат целовечер
износу од 150.000 динара.
њег концерта Великог тамбурашког
пштина Пећинци, односно Кул
оркестра поводом Дана друштва.
турни Центар Пећинаци, није кон
На републичком конкурсу за суфинан
курисао у министарству због, како
сирање или финансирање пројеката у
каже директор ове установе Јован Девр
области филмске уметности и остало
ња, нису у могућности да испуне све
аудио - визуелно стваралаштво још јед
што се од њих очекује. Оно за шта би
но румско удружење је добило сред
конкурисали и за чега су им потребна
ства. Реч је о Независном филмском
средства, према његовим речима, јесте
центру Рума - Кино клуб Ворки Тим.
за уређење унутрашњости зграде Кул
- Oд Министарства смо добили
турног центра.
200.000 динара, то је три пута мање од
Оно што је битна чињеница је да кул
оног за колико смо аплицирали, а ово је
тура не сме да буде препуштена тржи
трећи пут да добијамо средства. Про
шту. Потребно је разумети да се улага
шле године нисмо добили, али смо успе
њем у културу углавном највише финан
ли да реализујемо Фестивал захваљују
сира публика. Без буџета, програми и
ћи румској општини и спонзорима.
пројекти били би усмерени на комерци
Финансијска подршка од Министарства
јализацију. Међутим, држава би морала
за културу и информисање нам значи
да се одлучи да ли ће и даље
јер и потврђује значај фестивала на
институционално финансирати културу
републичком нивоу. Ако имате добар
или ће се определити за пројектно
план и значајан циљ, као и резултате
финансирање, где је то могуће. За сада
иза себе, само попуњавање апликације
да делу имамо мешовити
на конкурс није компликовано.
систем. Јер, упркос чињеници
Ово нам је 4. Међународни
да неке установе нису добиле
фестивал једноминутног фил
новац из министарства, или
ма који је Министарство подр
да су добиле недовољно, све
жало - каже Драган Цакић,
оне ће и даље функционисати
председник Ворки Тима.
Золтан Фридман из Град
Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица одо зато што се из локалних
ског позоришта каже да су они брена су средства за конзервацију и рестаурацију мозаика Царске буџета издвајају огромна
конкурисали за „Арт Трема палате Сирмијум за другу фазу, односно за завршетак радова у средства за њихов рад.
фест“, али да средства нису износу од 3.000.000 динара, као и за санацију дела кровног покри
вача археолошког локалитета у износу од 8.500.000 динара.
добили.
Е. М. Н.

К

На примеру
града Шапца можемо
видети да не важи
правило да установе
које конкуришу морају
бити на политичкој
вези са министар
ством, јер Шабац
то очигледно није.
Шабачке установе
културе добиле
су средства у износу
од око девет милиона
динара, чак три пута
више него установе на
нивоу целог Срема

О

Заводу за заштиту
споменика 11,5 милиона
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ЈП „ЧИСТОЋА“ СТАРА ПАЗОВА

Нове надлежности
за пазовачку „Чистоћу“
Како бисмо могли да обављамо све послове који су у
нашој надлежности, морали смо да извршимо реоргани
зацију. Немамо нових запошљавања, а могу са сигурно
шћу да кажем да комплекснијег предузећа од „Чистоће“
нема, јер обављамо све комуналне послове осим
дистрибуције воде, истиче Јовица Гагрица, директор ЈП
„Чистоћа“ Стара Пазова
ЈП „Чистоћа“ Стара Пазова однедавно је
добило на управљање локалне путеве, као
и одржавање вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације. У питању је
скупштинска одлука, због које је дошло до
реорганизације послова у поменутом јав
ном предузећу.
 Сви послови који се односе на одржава
ње локалних путева су сада у нашој надле
жности, без обзира на то да ли се ради о
обележавању путева, пешачких прелаза,
постављању саобраћајних знакова или
семафора. Завршена је јавна набавка за
набавку машине за обележавање путева,
тако да ћемо врло брзо почети да радимо и
овај посао  истиче Јовица Гагрица, дирек
тор ЈП „Чистоћа“ и додаје да су њихови
радници оспособљени да раде више разли
читих послова, у чему се огледа и успешно
пословање поменутог јавног предузећа.
 Како бисмо могли да обављамо све
послове који су у нашој надлежности, мора
ли смо да извршимо реорганизацију. Нема
мо нових запошљавања, а могу са сигурно
шћу да кажем да комплекснијег предузећа
од „Чистоће“ нема, јер обављамо све
послове осим дистрибуције воде.
Гагрица истиче да су недавно завршили
комплетно кошење траве на територији
целе општине Стара Пазова, с тим што су
акценат дали на 11 гробаља која одржавају.
 Основна делатност ЈП „Чистоћа“ је
изношење и депоновање отпада, затим
кошење и озелењавање, одржавање пија
ца, јавна расвета, чишћење дивљих депо
нија, зоо хигијена и погребне услуге. Поред
комплетног кошења, завршили смо и про

лећно чишћење града, а реч је о текућим
пословима које редовно обављамо истиче
директор ЈП „Чистоћа“.
Говорећи о пијацама на територији ста
ропазовачке општине Јовица Гагрица исти
че да је ово јавно предузеће надлежно за
свих осам пијаца, с тим што су највеће у
Старој и Новој Пазови.
 Прошле године смо увели праксу да се
тезге закупљују искључиво путем лицита
ција и то се показало као одличан потез.
Лицитације се спроводе за читаву годину, а
имамо поједине тезге где је највиша изли
цитирана цена и до 120 хиљада динара на
годишњем нивоу.

Довољно
гробних места
ЈП „Чистоћа“ Стара Пазова одржава
укупно 11 гробаља у свим насељеним
местима, а према речима директора годи
шње се обави око 1.000 сахрана.
 За разлику од многих градова и општи
на у Србији ми немамо проблем са недо
статком гробних места, а ове године пла
нирамо и проширења у појединим мести
ма. У наредних неколико дана треба да
буде усвојен ревидирани ценовник који се
односи на сва гробља по којем ће цене
услуга бити једнаке за сва наша насеља
 истиче Јовица Гагрица, директор ЈП
„Чистоћа“.

Јовица Гагрица, директор
ЈП „Чистоћа“ Стара Пазова
Као и сва остала јавна предузећа која се
баве одношењем смећа, и пазовачка
„Чистоћа“ има проблем са дивљим депони
јама. Како каже Јовица Гагрица, ипак успе
вају да их држе „под контролом“.
 Пре извесног времена смо очистили
велики број дивљих депонија, највише око
Нове Пазове и према Старим Бановцима,
било их је чак седам. Појављују се свуда,
без обзира на месну заједницу и величину
насеља, али мањег интензитета него у
претходном периоду. Прошле године смо
радили ревизију домаћинстава која је тра
јала од 1.маја до краја године и евиденти
рали смо око 1.800 нових корисника који
нису били у систему плаћања одношења
отпада. Очекујемо да ће се на овај начин
смањити број дивљих депонија, јер ће гра
ђани добити услугу одношења смећа и пла
ћати услугу за то истиче он и каже да је у
току ревизија правних лици, односно пред
узетника и фирми.
ЈП „Чистоћа“ ради по налогу комуналне
инспекције која је дужна да пише прекршаје
и контролише дивље депоније у сарадњи
са пољочуварима, каже Гагрица и истиче
да имају одличну сарадњу са инспекцијом
што би требало да допринесе томе да се
проблем са дивљим депонијама ефикасно
реши у наредном периоду.
М.Ђ
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ЦРВЕНИ КРСТ СТАРА ПАЗОВА

Реновирање и
адаптација кухиње

15

ПРВИ МАЈ

Риболовци
У понедељак 1. маја око поднева на Гаји
ћевој бари у Старој Пазови затекли смо
петнаестак спортских риболоваца и других
љубитеља природе који су ово место иза
брали за Првомајске празнике. Како су нам
у рекли, воле овај простор зато што је уре
ђен, и зато што је то прилика да време про
веду у природи уз мале трошкове. Прео
влађивали су спортски риболовци, а поред
Старопазовчана било је оних који су на
Гајићку дошли из Батајнице. Затекли смо и
млађе суграђане који су дан раније поста
вили шаторе поред воде.
М.М.

СТАРА ПАЗОВА

Ромски турнир у
фудбалу

Кухиња ЦК

Н

едељу Црвеног крста која се обе
лежава од 8. до 15. маја у Црвеном
крсту Стара Пазова дочекују са
реновираном кухињом и бољим усло
вима за рад и припрему хране. Од прет
ходних 11 квадрата где је била смештена
кухиња, рушењем једног зида добијено
је 23 квадрата кухињског простора.
 Ова кухиња је била дупло мања и са
оброцима које кувамо дневно није могла
адекватно да задовољи потребе, тако да
смо били приморани да ову кухињу про
ширимо и направимо што боље услове
за лакши рад и квалитетнију припре
му оброка  рекао је Живан Радаковић,
секретар ЦК Стара Пазова.
Адаптација је извршена захваљујући
помоћи локалне самоуправе, са којом по
речима секретара Живана Радаковића,
Црвени крст има веома добру сарадњу.
 Такође, смо у међувремену доби
ли од ЦК Србије још један казан од 300

литара, који се налази у овој кухињи, а
предстоје још завршни радови око столо
ва и других детаља, који ће се још поја
вити и показати у току самог рада и виде
ће се шта је још потребно комплетирати,
истакао је Живан Радаковић, секретар
ЦК Стара Пазова.
Стана Симетић сама дневно спрема
750 топлих оброка, а са новим казаном,
поред досадашњег који је такође запре
мине 300 литара, каже да ће јој бити
брже и лакше.
 Простор је већи, комотније је, лакше
је да се ради  рекла је Стана Симетић,
куварица.
У просторији су постављене и нове
плочице, а ускоро се очекују и нови сто
лови и радне површине. У најави је и
реновирање просторија у десет места
стропазовачке општине где се врши
подела хране за кориснике народне
кухиње.
З. К.

БАНОВЦИ ДУНАВ

Деца у саобраћају
Око 70оро малишана предшколског
узраста вртића у насељу Бановци Дунав
било је у прилици да се подсете основних
правила понашања у саобраћају и стекну
додатна знања када је у питању тема
„Безбедност деце пешака у саобраћају“.
Едукативно предавање на поменуту тему
организовано је захваљујући доброј
сарадњи Предшколске установе „Радост“
и Техничке школе у Старој Пазови чији су
ученици најмлађима на креативан начин
пренели своје знање које стичу образујући
се као будући техничари друмског саобра

ћаја. Поред неизоставног Пажљивка са
којим су се дружили путем филма подржа
ног од Агенције за безбедност саобраћаја,
малишани су положили тзв. тест и стекли
право да као пешаци буду безбедни уче
сници у саобраћају. Систематичан рад на
саобраћајном васпитавању деце, уз уче
шће родитеља, школе, локалних власти,
као и националних кампања усмерених на
њихову безбедност, попут данас одржаног
предавања, од виталног су значаја у сма
њењу броја саобраћајних незгода у којима
су управо они актери.
С. С.

На стадиону Копито у Старој Пазови,
ромска заједница уз подршку Канцеларије
за инклузију Рома општине Стара Пазова,
организовала је у понедељак 1. маја фуд
балски турнир. Поред екипе домаћина, так
мичиле су се екипе из Бановаца, Добрина
ца, Сурчина и других места. Један од орга
низатора, Дарко Јовановић каже да је тур
нир дугогодишња традиција, а Бата Јовано
вић је подсетио на 1971. годину када је
почела организација овог догађаја. По
његовим речима, раније се такмичило пре
ко 15 екипа, а на овом турниру учествовало
је шест. Припадници ромске заједнице и
Канцеларија за инклузију Рома Општине
Стара Пазова обезбедили су за прве три
екипе пехаре и дипломе.
М.М.

ГОЛУБИНЦИ

Дани рузмарина
Последњег априлског дана у Голубинци
ма су одржани први Дани рузмарина у
организацији Удружења грађана Рузмарин
уз подршку Општине Стара Пазова, Месне
заједнице Голубинци и Туристичке органи
зације. Рузмарин је увек уживао велики
углед код народа већ од најстаријих вре
мена, неки обичаји у вези са употребом
рузмарина одржали су се до данас, а сми
сао и значај рузмарина може се наћи и у
легендама. Захваљујући Голубиначком
удружењу грађана Рузмарин, чија је миси
ја, како кажу да шире мирис биљке која
цвета од марта до маја, ово сремско село
добило је манифестацију Дани рузмарина
која је одржана последњег априлског
дана. Поменуто удружење које функцио
нише две године, броји преко тридесет
чланова из свих крајева Србије, а да удру
жење има и прекограничну сарадњу,
потврђује чланица из Мађарске и бројна
гостовања у суседним земљама.
Први Дани рузмарина у Голубинцима
окупили су 13 удружења и актива жена,
као и самосталних излагача из Срема који
су се представили изложбом сланих и
слатких колача и старинских рукотворина.
Посетиоци су имали прилику да уживају и
у звуцима тамбуре, хармонике, флауте и
понекој причи о Рузмаринском Срему у
коме се налазе Голубинци, а на самом
крају додељени су пехари најбољим изла
гачима.
С.С.

16

M NOVINE

СТАРА ПАЗОВА

Изложба паса
Преко 420 излагача из око 27 држава оку
пило се на Међународној изложби паса
свих раса ЦАЦИБ у уторак 2. маја, на
расаднику Брест у Старој Пазови. Изложбу
је отворио Милан Беара, заменик председ
ника општине и пожелео такмичарима сре
ћу и успех, а др Махмут Ал Дагистани,
генерални секретар Кинолошког савеза
Србије каже да је наше земља у самом
светском врху у кинологији. Васко Мудре
ша, кинолошки судија са Цетиња каже да
радо суди у Србији зато што је Србија кино
лошка велесила, а на изложби је било већ
афирмисаних раса, али и раса које се боре
за своје место, као што је средњеазијски
овчар. Организација је одговорила захтеви
ма такмичара и публике, а за најуспешније
обезбеђене су награде и велики број пеха
ра и диплома.
М.М.

АДОПТИВНО РОДИТЕЉСТВО

Да ли бисте
усвојили дете?
Иако само усвајање представља један од
најхуманијих чинова који и усвојитељима и
деци усвојеницима доноси огромну добро
бит, годишње се у просеку у Центру за
социјални рад у Старој Пазови само два
брачна пара одлуче на овај поступак.
Жеља свакога од нас је да у одређеном
тренутку свог живота оснује породицу и
постане родитељ. Међутим, препрека која
утиче на остварење ове жеље некада је
немогућност брачног пара да се остваре
као отац или мајка, па се тако намеће пита
ње да ли бисмо усвојили дете. Стручњаци
сматрају да је усвојење једина мера зашти
те најмлађих којом се трајно мења поро
дични статус детета. Једном засновано
усвојење се не може раскинути, а улога
Центра за социјални рад у поступку усвоје
ња је вишеструка. Усвојење детета је чин
племенитог карактера, и као такав завређу
је афирмацију и подршку друштва у најши
рем смислу. Усвојење или адоптивно роди
тељство како се још назива је за одређени
број деце једини начин да стекну породицу,
а за један број људи искључиви начин да
се остваре као родитељи.
С. С.

ИЗБОРИЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Предате листе
кандидата
У петак 28. априла у поноћ, истекао је
рок до кога су могле да се предају листе
кандидата за изборе за чланове савета
месних заједница који ће бити спроведени
14. маја.
У Месној заједници Стара Пазова преда
те су две листе кандидата: коалиције око
СНС за 21 место у савету, колико савет
броји, и 17 кандидата Групе грађана „Моја
Пазова“, потврдио је за РТВ Стара Пазова,
Драган Ђурић, председник изборне коми
сије.
У Месној заједници Крњешевци где се
бира седам чланова савета, поред листе
кандидата коју је предала коалиција оку
пљена око Српске напредне странке, у

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
трци је и један кандидат групе грађана.
У Сурдуку и насељу Бановци Дунав ће
бити бирано седам чланова савета, а
изборним комисијама су предате само
листе кандидата коалиције окупљене око
СНС. Жељко Шолаја, председник изборне
комисије у Новим Бановцима рекао је да је
листу кандидата предала само коалиција
око СНС за свих 11 чланова савета.
У Старим Бановцима, Голубинцима и
Војки за 11 чланова савета конкурише исто
толико кандидата коалиције око СНС, у
Белегишу предата је само листа СНС и
коалиционих партнера за свих девет чла
нова савета.
На изборима 14. маја, бирачи из Нове
Пазове бираће 21 члана Савета месне
заједнице. Изборна комисија Месна зајед
ница Нова Пазова је саопштила да је листу
кандидата у законском року предала „Коа
лиција Александар Вучић - Српска напред
на странка, Ивица Дачић - Социјалистичка
партија Србије, ПУПС и Покрет социјали
ста“, 21 кандидата и ова листа је потврђе
на. Предата је и листа кандидата Групе
грађана „За Општину Нова Пазова“, са 14
кандидата, а комисија је потврдила 12 кан
дидата. Листа кандидата Групе грађана
„Избор Општина Нова Пазова - Милан
Турањанин“ - са 21 кандидатом није потвр
ђена, саопштила је Изборна комисија
Месне заједнице Нова Пазова. Избори у
Новој Пазови биће спроведени у 14 избор
них јединица, а чланови савета месних
заједница у свим насељима старопазовач
ке општине биће бирани по већинском
изборном принципу, што значи да ће се
гласати за конкретно име и презиме.
М.М.

ПОЉОПРИВРЕДА

Појава штеточина
Усеви су доста добро поднели ниске тем
пературе и мраз овог пролећа. У пазовач
ком атару нема већих оштећења, али је
ових дана приметна појава штеточина, тако
да се пољопривредним произвођачима
препоручује чешћи обилазак парцела, а у
Управи за трезор почела је предаја захтева
за регрес за ђубриво. Пољопривредници
могу да рачунају на две хиљада динара по
хектару за ђубриво.
Ј.К.

ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНИМ
ОБЈЕКТИМА

Угоститељи
задовољни
Због престанк а рада Дирекције за
изградњу Општине Стара Пазова, недавно
усвојена Одлука о привременим објектима
преноси надлежности у овој области на
„Урбанизам“, „Чистоћу“ и мањим делом на
Општинску управу, рекао је за РТВ Стара
Пазова Никола Милаш, начелник Одеље
ња за комуналне делатности. Одлук а
дефинише услове и начин постављања,
коришћења и уклањања привремених
објеката на јавним површинама којима се
сматрају улице, тргови, тротоари, пешачке
и бициклистичке стазе, јавна паркирали
шта, паркови и шеталишта, затим спортско
рекреативни и забавни терени и играли
шта и слично. У разговору са старопазо
вачким угоститељима сазнали смо да у
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процедури издавања дозвола поменута
предуз ећа већ поступају по новом акту, а
истичу да су задовољни сарадњом са
Општином Стара Пазова.
М. М.

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Захтеви до
краја маја
До краја маја траје конкурс Министар
ства пољопривреде за подношење захтева
за субвенције по кошници пчела. Мини
стар пољопривреде Бранислав Недимовић
донео је одлуку да се субвенција по кошни
ци у 2017. години, подигне за додатних 20
одсто у односу на прошлу 2016. годину,
што је за 44 одсто више у односу на 2015.
годину, и износиће 720 динара. Право на
субвенцију имају сви пчелари који имају
обележено најмање 20 кошница. Обрасци
се могу преуз ети за сајту министарства,
код председника локалних Удружења пче
лара а захтев за остваривање права на
подстицаје по кошници пчела подноси се
Управи за аграрна плаћања до 31. маја
2017.
З. К.

ЦРВЕНИ КРСТ

Прва помоћ
Црвени крст Стара Пазова организовао
је у петак 5. маја традиционално такмиче
ње у пружању прве помоћи. Прва помоћ
може да буде од пресудне важности, али
мора да се пружи на адекватан начин, у
супротном може да одмогне. С тим циљем
се и организују ова такмичења за ученике
основних школа. У приказу збрињавања
повреда учествовало је 11 екипа из седам
основних школа са територије старопазо
вачке општине. Најбоља је била екипа
Основне школе „Вера Мишчевић“ из Беле
гиша, која ће представљати Црвени крст
општине на покрајинском такмичењу.
Ј. К.

НОВА ПАЗОВА

Вече руске поезије
У Галерији у Новој Пазови, у петак 5.
маја, одржано је вече руске поезије коју су
говорили полазници школе Руски свет.
Након песме чланова КУД-а „Ћирило и
Методије“ са Бусија, присутне је поздрави
ла Антонела Бјелић, професорка руског
језика и чланица Балканске креативне гру
пе чији је један од пројеката управо курс
руског језика. Драгана Милаш, директорка
Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“,
је истакла задовољство, што се часови
руског језика, одржавају управо у огранку у
Новој Пазови и изразила наду да ће бити и
других заједничких програма. Поетско вече,
на коме су се чули Пушкинови стихови,
било је уствари први јавни час полазника
курса руског језика, за који је у последње
време све веће интересовање. Антон Гра
блин, студент из Москве и један од оснива
ча Балканске креативне групе је најавио да
ће у понедељак у Руском дому бити свеча
на промоција 19. Светског фестивала
омладине и студената којој ће присустова
ти представници из дирекције ове светске
манифестације, која ће бити одржана у
октобру у Сочију.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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Распевано пролеће
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БИБЛИОТЕКA
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Одељење за одрасле вам препоручу
је следеће наслове за месец мај:
01.
02.
03.
04.
05.

Чудан осећај у мени – Орхан Памук
Кад падне ноћ – Харуки Мураками
Невеста мора – Елизабет Гилберт
Црвендаћ – Ју Несбе
Тајне бележнице Агате Кристи – Џон
Куран
06. Без утехе – Казуо Ишигуро
07. Нека туђа правила – Стивен Келман
08. Колиба – Вилијем Пол Јанг
09. Потрага за сунцем – Тони Парсонс
10. Иследник – Драган Великић
11. Глад – Мирјана Бобић Мојсиловић
12. Инферно – Ден Браун
Препорука Дечјег одељења:

Д

ечији музички фестивал „Распевано
пролеће“ одржан је 4. маја у великој
дворани румског Културног центра.
Ова манифестација преко три деценије и
негује дечије стваралаштво и музичко
стваралаштво посвећено деци.
На њему учествују деца до 12 година
старости и сваке године се штампа збирка
песама које се изводе на фестивалу.
У Руми се фестивал одржава од 2008.
године, а покренула га је наставница
музичког васпитања ОШ „Душан Јерковић“
Сунчица Јаковић, уз подршку школе и рум
ске општине.
Ове године је наступио 21 солиста из
румских основних школа које је пратио хор

ОШ „Душан Јерковић“ и оркестар Музич
ког центра Панчево, под диригентском
палицом Бориса Матијевића на чију је
иницијативу и основано „Распевано проле
ће“.
- За ових десет година у Руми учество
вало је преко 3.000 учесника, највише пле
сача и фолклорних група, а чули смо око
240 солиста и исто толико нових компози
ција. Драго ми је да учеснике увек прате и
малишани, уз лепе кореографије, из рум
ског вртића - рекла је Сунчица Јаковић и
захвалила свим директорима школа, као и
локалној самоуправи што подржавају овај
дечији музички фестивал.
С. Џ.

РУМА

Први мај на Борковцу

К

ао и ранијих година,
Румљани са дубљим
џепом су упалтили
аранжмане у земљи или
иностранству за првомајске
празнике. Други су се опре
делили за Фрушку гору или
нешто ближи Борковац.
Дан је ишао на руку онима
који су одлучили да овај пра
зник рада проведу у природи
– пре подне је било сунчано,
али и мало ветровито, дакле
не претопло.
Већ на уласку у Борковач

ку долину, на почетку шета
лишне стазе запљуснуо нас
је мирис роштиља и дим који
се издизао изнад дрвећа, уз
мешање различите музике и
певач а,
али
углавн ом,
народњака.
Тако је већина Румљана
искористили још један 1. мај
да се опусте и забораве на
посао, мале плате, радне
суботе, прековремени рад, а
млађи да се лепо проведу и
друже...
С. Џ.

КРЧЕДИН

Сајам
кулена
Други „Сајам кулена“
биће одржан 13. и 14. маја
на адреси Цара Душана
90 у Крчедину. Првог дана
у суботу, 13. маја предви
ђене су квалифик ације,
док ће у недељу, 14. маја
бити проглашени побед
ници. Како истичу органи
затори, узорци се примају
у суботу, до 12 часова.
Битно је да кулен не буде
сечен, посебно наглаша
вају.
Бобан Стојадиновић,
власник ресторана у којем
ће бити одржана помену
та гастрономска манифе
стација истиче да очекују
већи број такмичара у
односу на прошлу годину.
О најбољем кулену одлу
чиваће познаваоци поме
нутог сремског деликате
са, а најук уснији биже
награђени вредним награ
дама. Такође, сви посети
оци моћи ће на лицу
места да дегустирају
кулен, а за њих је улаз
слободан.

01. Деца читају српску историју – Слобо
дан Станишић
02. Прича о династији Немањића – Јова
на Кулаузовић Реба
03. Српске принцезе и владарке – Јована
Кулаузовић Реба
04. Бела голубица – Миломир Краговић
05. Уки фудбалер – Бојан Љубеновић
06. Дневник шоњавка – Џеф Кини
07. Дођи на једно чудно место – Весна
Алексић
08. Марта Смарт и вашар загонетки –
Урош Петровић
09. Како успешно развијати IQ детета –
Ранко Рајовић
10. Хари Потер и уклето дете – Џоан Роу
линг
11. Мотивација – И. Леман
12. Триста славујевих песама – Радомир
Путниковић

ПОЗОРИШТЕ
„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Пројекције филмова
Петак, 12. мај 2017.
16:00 Штрумпфови: скривено село
(3Д - синхронизовано)
18:00 Мали шеф (3Д)
20:00 Паклене улице 8
Субота, 13. мај 2017.
16:00 Штрумпфови: скривено село
(3Д - синхронизовано)
18:00 Мали шеф (3Д)
20:00 Чувари галаксије 2
Цена улазнице за све пројекције филмова
износи 250 динара. Све информације
могу се добити на телефон 022-615-115.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана 20.00 и 22.00 час
10.5. Афтер Парти
11 – 17. 5. Патерсон
Филмови у 2Д и 3Д пројекцијама
13.5. Мали шеф у 16.00
Козје уши у 18.00
Паклене улице у 20.00
14.5. Мали шеф у 16.00
и 18.00
Паклене улице у 20.00
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ШИД: 17. МЕМОРИЈАЛ САВЕ ШУМАНОВИЋА

Монументални циклус
Шидијанке пред публиком
И
зложбом слика “Шидијанке” и
промоцијом научне монографи
је “Сава Шумановић, Шидијан
ке - велика синтеза и откровење нове
стварности”, аутора др Лидије Мере
ник, у четвртак 4. маја у Галерији сли
ка “Сава Шумановић” у Шиду, свечано
је отворен 17. Меморијал Саве Шума
новића. Захваљујући чињеници да се
циклус “Шидијанке” (Купачице), у цели
ни чува у Галерији слика “Сава Шума
новић” у Шиду, као и да је Галерија
последњих година интервенцијама у
простору омогућила повећање изло
жбених површина, било је могуће по
први пут изложити циклус “Шидијанке”
у низу и целини, али и придодати ода
бране радове који су му претходили и
оне који су настали непосредно после
њега. Најважнији сегмент изложбе
чини 35 композиција циклуса. Једин
ственим и препознатљивим Шидијан
кама додато је десет одабраних слика
које су хронолошки, стилски и тематски
најавиле централни део циклуса, као и
два серијала, један од пет депојасних
и један од четири лежећа акта у енте
ријеру, на којима се препознаје плави
модел Ема и каракатеристичне позе
које заузимају Шидијанке. Овим акто
вима циклус Шидијанке је и окончан
1938. године, а број дела изложен на
изложби у Шиду зауставио се на 54.
- За ову изложбу смо се припремали
неколико година. Захваљујући помоћи
локалне самоуправе интервенисали
смо у простору и омогућили повећа
ње изложбених површина. У једном

Весна Буројевић,
директорица Галерије

јединственом простору, успели смо да
изложимо све слике, што ће омогући
ти посетиоцима да циклус Купачице
доживе на прави начин, управо онако
како је и сам уметник замислио. Ми
тачно можемо кроз ову изложбу да
пратимо како је уметник остваривао
своје намере. Наш задатак у Галерији
је да стално омогућавамо нове ана
лизе и нова тумачења и ово је управо
ново сагледавање циклуса Купачи
це и монографије Саве Шумановића.
На овој изложби успели смо да пред
ставимо и слике које претходе овом
циклусу. Прво самостално тумачење
изложбе Купачица било је 1997. годи

не, али тада нису биле представљене
све слике у на једном месту. Тако да је
оно што ову изложбу издваја од свих
претходних, управо та могућност коју
смо остварили, да све слике буду изло
жене у једном јединственом изложбе
ном простору - истакла је директорица
Галерије Весна Буројевић.
Циклус Шидијанке припада позној
фази стваралаштва Саве Шумановића,
када је уметник стварао своја најзрели
ја дела. Представљен је у целини на
последњој самосталној изложби Саве
Шумановића у Београду 1937. године,
на којој је уметник приказао 410 дела.
1997. године десило се прво сагледа
вање овог, до тада неоправдано зане
марног циклуса у опусу Саве Шумано
вића.
анифестација Меморијала Саве
Шумановића установљена је
1962. године са дефинисаним
циљем да на посебан начин укаже на
дела овог великог уметника. Објављи
вање монографије аутора др Лидије
Мереник, представља значајан допри
нос у сагледавању стваралаштва Саве
Шумановића. Она овај монументални
циклус позиционира у европске окви
ре, истовремено га дефинишући као
велику синтезу по више основа. Пре
свега синтезу две омиљене теме Саве
Шумановића, акта и пејзажа и синте
зе реализма и елемената класике. Др
Лидија Мереник свечано је и отвори
ла 17. Меморијал Саве Шумановића
и изложбу слика чији је аутор Весна
Буројевић.
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ЗАЖИВЕЛА „ФИЈАКЕРИЈАДА“ У МАЛОЈ РЕМЕТИ

Коњи поново јуре
Не знам одакле
љубав према
коњима,
једноставно их
волим. Нема ту
неке зараде и
профита. Мени
је доста волана.
Највише волим
да упрегнем
коња и одем у
обилазак њива,
просто се
одморим, каже
Синиша
Теодоровић

М

Синиша и Небојша Теодоровић са својим лепотанима

ала Ремета је идеална за оне
који желе одмор на селу, у апсо
лутном миру и тишини, далеко
од градске гужве, буке и аутомобила.
Манифестација која је од пре две годи
не постала заштитни знак села „Фијаке
ријада“ одржава се прве суботе у окто
бру. „Фијакеријада“ сваке године окупи
многобројне љубитеље коња и пружи
им прилику да се забаве уз дружење,
музику и храну.
Како је истакао Драган Милошевић,
председник Савета месне заједнице
Мала Ремета, све више мештана узгаја
коње и има фијакере, па је тако дошло
до идеје да се оснује манифестација
„Фијакеријада“ која се одржава прве
суботе у октобру, а ове године биће

одржана трећа по реду. У селу од скоро
функционише и Коњички клуб, а пред
седник Коњичког клуба „Фрушкогорски
ждребац“ је Синиша Теодоровић.
- Пре три године основали смо
Коњички клуб и Манифестацију под
називом „Фијакеријада“. За две године,
колико се одржава, буде веома лепо и
посети нас тада доста људи. Кроз наше
мало село, имамо само једну улицу,
направимо дефиле. Жене за манифе
стацију спремају сремачке колаче, и
изнесу их, свака испред своје куће. За
велике манифестације, треба доста
пара. Ми нисмо тренутно у могућности
да правимо нешто велико и организује
мо се према својим могућностима.
Углавном се дружење заврши увече уз

Необојша Теодоровић љубав према коњима наследио од оца

вечеру и музику и проведемо се лепо.
Прошле године је било 25 фијакера и
деци буде најинтересантније – каже
Синиша Теодоровић.
Синиша је одувек волео коње. Ту
љубав пренео је и на сина Небојшу, а у
свим пословима око коња им помаже
Гордана, Синишина супруга.
- Око пет година држимо коње, липи
цанере. Прво је мој кум почео да узгаја
коње па смо онда уз њега кренули и ми.
Мада, ја сам одувек волео коње. Држао
сам их и пре двадесетак година, док мој
отац није, могу рећи да сам ја зачетник.
Онда су поред мене коње заволели мој
брат и син. Не знам одакле љубав пре
ма коњима, једноставно их волим. Нема
ту неке зараде и профита. Мени је
доста волана. Највише волим да упрег
нем коња и одем у обилазак њива, про
сто се одморим. Коњи су јако паметне
животиње – сматра Теодоровић.
Он додаје да коњи нису захтевне
животиње, али да воле пажњу.
- Тренутно имамо пастува, једну коби
лу и једну омакињу (једногодишња
ждребица). У скорије време, план нам је
да син и ја имамо свој пар коња. Тренут
но имамо само један пар. Коњи су јако
лепе животиње, нису захтевне. Храни
мо их луцерком, зобом и кукурузом.
Коњи воле пажњу и негу, према томе
морају да се чешагијају сваки дан, да се
поткивају уредно, да се терају. Углавном
супруга, син и ја стигнемо све то сами
да урадимо и одржавамо све како треба
– каже за крај Синиша Теодоровић, вла
сник дивних коња и председник Коњич
ког клуба „Фрушкогорски ждребац“.
С. С.
Фото: Ж. Петрас
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ЕКОНОМИЈА

Сарадња општине и привреде

У

оквиру Сајма запошљавања, одржа
ног 28. априла у хотелу „Европа“ у
Шимановцима, начелник Општинске
управе општине Пећинци Жељко Трбовић
организовао је састанак са представни
цима компанија и предузећа која послују
на територији пећиначке општине. У отво
реном разговору још једном је потврђена
добра сарадња између локалне самоупра
ве и привредника, а представници привре
де су искористили прилику да укажу на про
блеме са којима се суочавају у пословању.
Констатовано је да је, поред комуналне
инфраструктуре, један од кључних пробле
ма превоз запослених за који су компани
је, због недовољно развијене мреже јавног
превоза, приморане да издвајају значајна
финансијска средства што им поскупљује
трошкове пословања. Како би се решио
овај дугогодишњи проблем, договоре
но је да се формира мешовита комисија
састављена од представника компанија
и општинских стручних служби, која ће у
наредном периоду у потрази за најопти
малнијим решењем размотрити све могућ
ности за унапређење јавног превоза, како
у оквиру општине Пећинци, тако и према
Београду из којег свакодневно већи број
радника долази на посао у шимановачку
радну зону, док значајан број становника
пећиначке општине свакодневно путује у
Београд на посао.
Начелник Трбовић је након састанка
изјавио да је позитивно то што су привред
ници показали спремност да се укључе у

решавање проблема на локалу, а да ће
локална самоуправа увек бити спремна да
колико год је у могућности изађе у сусрет
потребама привредника који послују на
њеној територији.
– У последњих неколико година смо
захваљујући подршци Владе Републике
Србије, а од прошле године и подршци
Покрајинске Владе извршили значајна
инфраструктурна улагања у Шимановцима
– изградили смо пречистач отпадних вода

и фабрику воде, значајно проширили водо
водну и канализациону мрежу у радним
зонама, а успели смо да обновимо и део
саобраћајница. Наравно, тај посао још увек
није готов и локална самоуп
 рава ће наста
вити да са квалитетним пројектима конку
рише за средства код домаћих и међуна
родних фондова, како бисмо унапредили
инфраструктуру у индустријским зонама на
нашој територији и олакшали пословање
нашим привредницима – рекао је Трбовић.

ПОЉОПРИВРЕДА

Нема већих оштећења усева

Т

оком прошле недеље др
Владимир Марић, савето
давац Пољопривредне
стручн е
служ бе
Сремс ка
Митровица у пратњи Милана
Алексића директора Агенције
за развој и Перице Граовца из
Одсек а за пољоп рив ред у
општине Пећинци обишао је
парцеле засејане кукурузом у
пећиначким атарима. С обзи
ром на температурни шок иза

зван ниским температурама у
претходном периоду, од ратар
ских култура највише штете
претрпео је кукуруз. У зависно
сти од тога када је посејан, куку
руз се тренутно налази у фази
ницања па до фазе другог и
трећег листа, тако да оштеће
ња од ниских температура нису
свуда иста.
Како нам је рекао др Марић,
у атарима пећиначке општине

нису примећена већа оштеће
ња кукуруза, осим на једној пар
цел и
засејан ој
кукурузом
шећерцом, где ће бити неоп
ходно пресејавање. Кукуруз се
опоравља, каже, и потребно је
стрпљење пољопривредних
произвођача.
– Кукуруз се опоравља, фор
мира нове листове, тако да оче
кујемо да ће се већ у наредним
данима, захваљујући овим

вишим температурама него што
су биле у протеклом периоду,
опоравити од претходног тем
пературног шока и да ће наста
вити свој раст. Оно што би тре
бало напоменути произвођачи
ма јесте да пре него што се
кукуруз опорави избегавају при
мену било каквих пестицида јер
могу нанети штету кукурузу, што
може да се одрази на даљи
развој биљке. Значи, сачекати
да се формирају нови зелени
листови и тек тада применити
средства за заштиту од корова.
Уколико се неко ипак одлучи за
пресејавање, онда је важно да
посеје хибриде ранијих група
зрења краће вегетације – рекао
је др Марић.
Што се тиче процене штете
на усевима, др Марић каже да
је рано говорити о томе, као и
да све зависи од наредног
вегетационог периода, погото
во временских услова током
јуна, јула и августа јер је то
најважнији период за ову
ратарску културу, а сушан лет
њи период значајније може да
утиче на умањење приноса од
претходног периода ниских
температура.
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ПОВОДОМ НЕДАВНЕ ПОСЕТЕ АМБАСАДОРКЕ УГАНДЕ ПЕЋИНЦИМА

Уганда заинтересована
за сремски шећер

Верујем да
можемо да
радимо заједно.
Један од наших
интереса је
и изградња
капацитета
наших локалних
заједница, које
могу да уче од
веома искусне
локалне
заједнице каква
постоји у
општини
Пећинци, рекла
је амбасадорка
Мумтаз Касам

А

мбасадорка Уганде у
Риму Мумтаз Касам
(Мумтаз Кассам) посе
тила је 24. априла у пратњи
представника Привредне ко
море Србије општину Пећин
ци и том приликом се саста
ла са челницима пећиначке
локалне самоуправе и са
руководством шећеране Су
ноко. У згради Општине Пе
ћинци амбасадорку је доче
кала председница општине
Дубравка Ковачевић Субо
тички са сарадницима и том
приликом је нагласила да јој
је част што је управо општи
на Пећинци имала прилику
да угости делегацију ове ис
точноафричке земље.
– До данашњег састанка,
осим неких општих података,
нисмо знали много о Уганди
и управо је зато ова посета
изузетно значајна, јер отвара
врата ка међусобном упозна
вању и бољем разумевању.
Потрудили смо се да нашу
гошћу кроз презентацију коју
је припремило наше Одеље
ње за привреду упознамо са
тиме ко смо, шта смо и каква
нам је стратегија за будућ
ност, а из разговора са Ње
ном екселенцијом сазнали
смо доста о Уганди и увидели

да у неким областима постоје
сличности, попут потенција
ла у развоју пољопривредне
производње и туризма.Ја се
надам да је данашња посе
та почетак једног лепог при
јатељства, као и значајније
културне и економске разме
не – рекла је прва жена Пе
ћиначке општине.
Амбасадорка Уганде Мум
таз Касам изјавила је да је
посета Пећинцима веома ва
жна за Уганду, јер се привре
да ове земље са 34 милиона
становника заснива на пољо
привредној производњи, а
постоје и значајни потенција
ли за развој туризма
– У обе области видим по
тенцијал за развој сарадње
са општином Пећинци. Ве
рујем да можемо да радимо
заједно. Један од наших ин
тереса је и изградња капа
цитета наших локалних за
једница, које могу да уче од
веома искусне локалне зајед
нице каква постоји у општини
Пећинци – рекла је амбаса
дорка Касам, која је упутила
позив делегацији општине
Пећинци за узвратну посету
Уганди и предложила пот
писивање Меморандума о
разумевању који би у будућ

ности водио ка раду на зајед
ничким пројектима.
Током посете погону ком
паније Суноко у Пећинцима
амбасадорка Касам је упо
знала руководство пећиначке
шећеране са потенцијалима
Уганде у производњи шеће
ра. Касам је објаснила да је
Уганда, иако има сопствену
производњу, због растућих
потреба на домаћем тржи
шту уједно и увозник шећера.
управо у тој чињени
ци Мирко Цвикић, тех
нички директор погона
Суноко у Пећинцима види
потенцијални простор за са
радњу између српског гиган
та у производњи шећера и
Уганде.
– Како нам је објашњено,
Уганда је у овом тренутку
увозник шећера, иако посе
дује споствену производњу
из шећерне трске. Уганда
има две ротације усева у току
године, што је добар потен
цијал за развој производње
шећера, али производња у
овом тренутку није на инду
стријском нивоу на којем је
наша компанија и управо то
отвара простор за успоста
вљање сарадње – каже Цви
кић.

И
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OСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА

Више од 50 диплома
на такмичењима

У

ченици из основне школе „Јован
Поповић“ у Инђији нижу успех за
успехом. Само у последњих неко
лико недеља у овај сремски град, доне
ли су више од 50 диплома са различитих
такмичења. Поред редовних наставних
активности, ученици из „Поповић“ шко
ле активни су и на такмичењима која се
односе на ваннаставне активности, пре
свега, спортске.
- Владимир Бојић, ученик другог разре
да позван је од стране селектора Шото
кан репрезентације Србије да се при

кључи националном тиму на Европском
првенству у каратеу захваљујући добрим
резултатима које је бележио током прет
ходних годину дана. Веома смо поно
сни и на наше ђаке који су учествовали
на окружним такмичењима у биологији,
географији, историји и српском језику,
где се један број њих пласирао на репу
бличко такмичење - каже Милица Петро
вић, директорица ОШ „Јован Поповић“
у Инђији и додаје да су сви наставници
били изузетно мотивисани ове године,
што се види по успесима деце које оства

Милица Петровић, директорица
ОШ „Јован Поповић“ Инђија

Холови школе улепшани саксијским цвећем

рују на поменутим такмичењима.
Основна школа „Јован Поповић“ издва
ја се од осталих у Инђији и због низа
активности које се односе на улепшава
ње и уређење простора у којем ученици
свакодневно бораве. У претходном пери
оду, како каже директорица, оформљен
је уметнички тим који чине професорица
ликовног Јасмина Пешут и професорица
енглеског језика Јелена Суботић.
- Хол наше школе украшавамо у скла
ду са годишњим добима и временским
приликама. Са доласком пролећа осве
жили смо простор са доста саксијског
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ПЕЋИНЦИ

Повратак гимназије

Дан школе
посвећен
Раши Попову
Основна школа „Јован Поповић“ 15.
маја обележиће 55 година рада и постоја
ња. За тај дан предвиђена је централна
прослава која је ове године, на иницијати
ву Александра Мијалковића, школског
библиотекара, посвећена недавно преми
нулом дечијем писцу Раши Попову. По
први пут, како каже Милица Петровић,
биће организована донаторска вечера.
- Циљ је да окупимо привредникеса
територије општине Инђија и представи
мо им успехе које постижу наши ученици.
Покушаћемо да нађемозаједнички инте
рес, како би школа и ученици имали што
квалитетније услове за рад у наредном
периоду.

цвећа, и уз помоћ једног броја родитеља,
покушавамо да створимо добру атмос
феру у којој ће уживати сваки наш ученик
- каже Милица Петровић.
Поред постављања саксијског цвећа, у
току је израда такозване „еколошке заве
се“ од шкољки и пужевих кућица.
- У питању је лепа, еколошка прича
коју сам започела са ђацима из основне
школе у Новом Сланкамену, где сам дуго
година радила као професор биологије.
Трудићемо се да све што је добро и пози
тивно имплементирамо и у ОШ „Јован
Поповић“ - закључује Милица Петровић
за крај и позива родитеље да се укључе у
креирање позитивног простора за развој
њихове деце.
М.Ђ.

Председница општине Пећинци Дубрав
ка Ковачевић Суботички, је гостујући у про
граму радија Доњи Срем 4. маја, између
осталог говорила је и о увођењу нових
образовних профила у пећиначкој средњој
техничкој школи „Миленко Веркић Неша“.
Како је истакла, од наредне школске
2017/2018. године у овој средњој школи
почеће да се школују нове генерације
стручних кадрова, али и општих смерова.
Поред постојећих индустријских механича
ра, трговаца и финансијских администрато
ра, уводе се три нова образовна профила
– четворогодишње одељење гимназије
општег смера и трогодишњи смерови елек
тричара и оператера машинске обраде.
– Увођењем нових образовних профила
у средњој техничкој школи „Миленко Вер
кић Неша“, настојимо да децу школујемо за
занимања која су потребна привреди у
нашој општини и на тај начин им олакшамо
проналажење запослења одмах по завр
шетку школовања. Такође, веома сам поно
сна на повратак гимназије у нашу средњу
школу, јер ће се тиме омогућити деци која
не могу да се одлуче којим занимањем
желе да се баве, да стекну широко образо
вање, што ће им касније пружити веће
могућности при одабиру факултета – иста
кла је Дубравка Ковачевић Суботички и
додала да је реализацији новог плана упи
са у ову средњу школу умногоме допринео
и састанак који је, током припрема за изра
ду плана уписа, одржан са привредницима
који послују на територији пећиначке
општине, на којем су изнете потребе посло
даваца за квалификованим кадровима,
које у овом тренутку не успевају да пронађу
на тржишту рада.
М.Н.

ПРОМОЦИЈЕ

Три књиге
о Брестачу

У брестачком Дому културе 29. априла су
представљене три књиге аутора Предрага
Пузића, у издању Народне библиотеке
Пећинци, посвећене 500 година дугој исто
рији Брестача. Књига „Небеских висина
златни крст“ посвећена је храму Светих
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архангела Михаила и Гаврила у периоду од
1566. до 2016. године, књига „Понос и све
тлост“ обрађује 250 година дугу историју
брестачке школе, док књига „На бари село“
прати развој Брестача од настанка до дана
шњих дана.
Аутор Предраг Пузић каже да се са Бре
стачем упознао сасвим случајно пре петна
естак година радећи на књизи о писцу Све
тиславу Стефановићу чији преци почивају
у порти брестачке цркве.
– Тада се родила идеја да напишем књи
гу о брестачкој цркви и онима који почивају
у њеној порти. Током истраживања за ову
књигу изненадила ме је количина архивске
грађе коју сам пронашао о једном малом
месту какво је Брестач. Оно што ме је
импресионирало је прича о једном обичном
малом човеку који је упркос најразличити
јим историјским, економским и природним
неприликама успео да остане и опстане на
овим просторима. Тако се низао документ
за документом, прича је расла, а текст је на
крају обликован у ове три књиге – рекао
нам је Пузић.
Иако туризмолог по занимању, Предраг
Пузић је до сада написао шест књига, од
којих и једну збирку дечје поезије, а у при
преми је „Азбучник српских учитеља у Сре
му од 1718. до 1918. године“ за који је
инспирацију добио, како нам је сам рекао,
прикупљајући грађу за књигу о брестачкој
школи.
Промоцију су пригодним програмом
улепшали брестачки основци, а у име Бре
стачана Милорад Стојаковић је аутору уру
чио повељу којом је Предраг Пузић прогла
шен почасним грађанином Брестача.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Моћ ватре

Познати шидски публициста, књижевник,
ТВ водитељ и спортски новинар Немања
Радивојшић, обрадовао је своје суграђане
новом књигом. Жанровски то је роман који
носи наслов „Моћ ватре“, а сала Културно
образовног центра у Шиду била је тесна да
прими све оне који су желели да присуству
ју овом културном догађају. Промоција
романа одржана је 4. маја у сали КОЦ-а у
Шиду.
О књизи је говорио Живко Туцић, главни
уредник часописа Војвођански магазин,
истакавши да је то прича, сага о породици
која потиче из Моровића. Роман прати кроз
време више ликова, почевши од деда
Душана, преко његовог сина Радета, нека
дашњег врсног играча ФК „Срема“, да би
стигао до унука, Бранислава Банета Ивано
вића, фудбалске легенде, али и великог
човека који је потврдио славу једне велике
фамилије и уздигао је на највећи пијде
стал.
Осим представљања романа присутни
суграђани су имали прилику да уживају у
наступу музичких група, солиста и фол
клорних друштава.
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МУЗЕЈ СРЕМА

Српски ратни заробљеници
Национална манифестација Музеји Србије 10 дана од 10 до 10 оджаће се од 11. до
20 маја. Музеј Срема ће и ове године поклоницима културе поред сталних поставки
понудити богат културни садржај.
У овом броју доносимо део предавања Оливере Делић „Српски ратни заробље
ници – сабирни логор у Сремској Митровици“

Т
Највећи број српских
заробљеника, војника
и цивила, био је
у време четврте
офанзиве на Србију,
октобра 1915. и у првој
трећини 1916. године.
Они су поробљени од
стране аустроугарске,
немачке и бугарске
војске

ема о српским ратним заробље
ницима из времена Првог свет
ског рата није довољно засту
пљена у нашој историографији па је с
тога веома значајан сваки помак на
том пољу, од изложби, стручних и
научних радова до разних манифеста
ција.
Између два светска рата у Краљеви
ни СХС, односно Југославији, негован
је култ сећања на жртве Великог рата.
После 1945. године у нашем друштву
није било довољно спремности и заин
тересованости за ову тему, комуни
стичка идеологија имала је интерес на
другој страни.
Ратни заробљеници били су невиђе
на масовна појава од 8 милиона људи
свих зараћених страна као последица
самог сукоба. Од тог броја Краљевини
Србији припада 200.000 људи.
Највећи број српских заробљеника,
војника и цивила, био је у време
четврте офанзиве на Србију, октобра
1915. и у првој трећини 1916. године.
Они су поробљени од стране аустро
угарске, немачке и бугарске војске.
После Макензенове офанзиве за ста
новнике Краљевине Србије створила
су се два пута смрти, један према
Албанији а други на запад, на терито

рију Централних сила, пре свега
Аустроугарске монархије. О српском
становништву које је кренуло према
Албанији за својим краљем и војском
доста се писало и у време офанзиве,
као и данас.
Али, је велик број становништва
Србије заробљен или интерниран у
аустроугарске логоре. На путу према
одредишту у Арад, Нађмеђер, Нежи
дер, Болдогасоњ, Ашах и друге логоре
отварани су сабирни или пријемни
центри који су се налазили близу гра
нице и саобраћајница, пре свега жеље
знице, а било их у многим местима,
нпр. у Батајници, Топчидеру, Инђији,
Руми, Грку ( Вишњићеву).Сматра се
да је кроз Сремску Митровицу прошло
више од 14.000 лица који су били пре
свега смештени у казниони, затим у
свилари, и у вагонима на жељезничкој
станици где ниси имали основне сани
тарне и хигијенске услове. Војници и
цивили протерани су из Београда,
Шапца, Смедерева, Пожаревца, Кра
љева, Чачка, Неготина, Куршумлије
и других мањих места целе Србије.
Потресне слике о страдању заро
бљеник а сачуване су у дневнику
управника казнионе др Милана Кости
ћа:
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Дневна белешка од 26. XI 915.
...Ноћас је стигло преко 1000 заро
бљеника, од тог две трећине циви
ла. Преноћили у шупи поред зидова
казнионе. После рапорта са казнион
ском стражом отишао сам до
цигљане и штала. Наредио сам да
се одмах испразне и да се ту сместе
придошли заробљеници. Било је око
20 интелигентнијих: један доктор,
апотекар, трговац и др. Било је и
мале деце од 4 -  6 -  10 -  14 година.
Болесни, кљакави, гурави, шантави
- смрзли - жалост! Не зна се ни броја,
ни реда. ... Обишао сам зграду скуп
ног затвора, сад ту и нечисте трпа
ју. У самици гуше се од смрада. У
кухињи куха се за 1000 - а има их до
5000! Кромпир с водом без меса, без
масти! Некоји пут по 1 килу масти
на 7 казана.... Новине пишу: Бојеви
на Косову пољу; Митровицу заузе
ла наша, Приштину немачка војска.
Срби беже преко Ситнице. Бугари
угрожавају Призрен. Заробљено до
сада 91.000 Срба.
... Обишао младићку казниону,
цигљану, месницу, штале, шупе, све
пуно заробљеника. Оберллајтант
поручник Милер, командант сабира
лишта заробљеника пребира циви
ле, старије од 50, и млађе од 17.
година, да иду кући.
... Дирљива сцена: деца коју су оче
ви повели за собом плачу, циче. Сада
их растављају од очева. Они морају
пред ратни суд, а деца ће на другу
страну. То су Босанци протерани са
српском војском. Међу њима један
мали, чији је отац болестан остао у
Београду, а он 4 године стар. Плач,
сузе. Послао деци у 2 – З сата - 7 л
млека... Стражар Брковић ми јавља,
како је сам однео деци млеко и разде
лио лебац. Морао их чувати, јер
одрасли све им хтедоше разграбити
- јаучу од глади. Страхота!...

МУЗЕЈ СРЕМА

10 дана од 10 до 10
Национална манифестација Музеји
Србије 10 дана од 10 до 10 оджаће се од
11. до 20 маја 2017. године. Основни прин
цип Манифестације, као и до сада је бес
платан улаз у музеје за посетиоц
 е и радно
време од 10 до 22 часа. Музеј Срема ће и
ове године поклоницима културе поред
сталних поставки понудити богат културни
садржај.
11. маја у 18 часова Отварање изложбе
„Tри боје вина“
12. маја у 19 часова предавање „Значај
етнографског истраживања у социок ултур
ној антропологији“
15. маја у 19 часова предавање „Срп

ски ратни заробљеници – сабирни логор у
Сремској Митровици 1915-1916.“
18. маја у 17 часова предавање „Траго
ви Пробове неуспеле политике у античком
Сирмијуму“
20. маја - Ноћ музеја вршиће се презен
тација и дегустација вина од 18 часова до
1 после поноћи.
Осим овог, горе наведеног програма
посетиоцима су доступне стална археоло
шка поставка и стална историјска постав
ка Срем кроз векове, затим изложба Битка
на Легету и изложба Документа Великог
рата.

На сремскомитровачк ом право
славном гробљу почива више од 200
заробљеника. Умрли су због изнемо
глости, неухрањености, промрзлина,
болести и највише због епидемије
колере. Прво су били сахрањени на
делу гробља које је одрђено за пре
минуле из казнионе, а 1934. године
извршена је есхумација и њихови
посмртни остаци похрањени су у
гробници свештеничк е породице
Милутиновић.На плочи гробнице
пише:
„Децо мила јунаци незнани
Опејани а неоплакани,
На далеко од рођене груде
У мом крају нак вам меко буде.
И мој Урош син мојега сина
Крви моје мушко крв једина
На крајини Албаније кажу
Чува млађан без промене стражу.
Српског рода сви сте верна чеда
Сви сте браћа а ја свима деда.“
Припремила: Оливера Делић
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ДЕПРЕСИЈА: НАЈЧЕШЋА БОЛЕСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Зачаран круг стреса
Г

Депресија
је често
подмукла
болест, али
и болест која
има и хиљаду
лица. Оно што
је охрабрујуће,
јесте да је,
према речима
др Станимира
Чекеринца,
у последње
време све
већа свест и
потреба људи
да дођу на
преглед

радска управа за здрав
ствену и социјалну
заштит у, на предл ог
Савета за здравље, а уз
подршку Дома здравља и
Опш те болн ице Град а
Сремска Митровица, 7.
априла, поводом Светског
дана здравља, организова
ла је предавање на тему –
депресија. Др Станимир
Чекеринац је држао преда
вање под називом “Депре
сија, мрачна болест нашег
времена“.
- Депресија је једна од нај
чешћих болести у савреме
ном друштву и представља
огроман терет здравственим
фондовима. По свим пода
цима Светске здравствене
орган из ац ије
епид ем ија
депресије је у целом свету.
Често није ни препозната и
адекватно лечена у нашој
популацији. То је озбиљна
болест која са собом носи и
велику стопу смртности како
због суицида, тако и због
скраћивања животног века
особа које болују од депре
сије, а које имају и низ дру
гих телесних болести. Раз
ликују се симптоми односно
клиничка слика депресије у
свету и код нас. Код нас се
узрок своди на тешке живот
не услове, егзистенцијална
питања, материјалне услове
у којима људи данас живе,
немогућност изласка из тог
зачараног круга, позиција у
којој се човек нађе у једном
тренутку и не уме даље.
Обично се особа на почетку
саме болести повуче, бива
безвољна, незаинтересова
на. Чак расположење може
да варира. У последње вре
ме више влада дисфорија,

Депресија – мрачна болест нашег времена

Др Станимир Чекеринац

незадовољство, разочара
ње него што је сама туга.
Постоји ендогена и реактив
на депресија. Реактивне
депресије се десе после
неког губитка, док код ендо
гених не постоји јасан узрок.
Незапосленост, лоша мате
ријална ситуација, то је
нешто што доводи човека у
ситуацију кад покушава да
разреши себе мука – каже
др Станимир Чекеринац,
психијатар.
Истраживања здравстве
ног стања Србије из 2013.
године говоре да је 4,1
одсто од укупног становни
штва захваћено тегобама те
болести. Како је истакао др

Чекеринац, забрињавајући
су подаци Светске здрав
ствене организације, јер ће
према њима до 2040. године
депресија бити светска
водећа болест и терет свих
здравствених система.
- Модеран човек је у клоп
ци савременог живота. Од
нас се захтева да будемо
савршени, а то је немогуће,
ми смо само људи. Имамо
једну нарцистичку културу
где смо сви оријентисани ка
себи, где не постоји потреба
да се дели са другима и ако
нисмо лепи, успешни, згод
ни, онда наилази разочара
ње, празнина, осећај депре
сивности. Када се распрши
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У психијатрији је
најважније стрпљење
Кроз Одељење психија
трије у Општој Болници у
Сремској Митровици лека
ри који раде, сусретали су
се са различитим облици
ма депресивног стања.
Углавном се та стања лече,
не само лековима, него и
разговором. Са свим паци
јентима лекари разговара
ју, али их и саслушају и
покушају да разумеју.
- Сусретали смо се са
раз ним
случ ајев им а
депресије. Са депресијама
које имају психотичне
симптоме, где пацијенти
могу да имају гласове, као
тешки душевни болесни
ци, сумануте идеје, да
верују да је све проп
 ало,
да ничега више нема, да је
све узалуд, а најтежи
облик депресије је ступор
када особа вама ништа не
говори, ћути и лежи у кре
вету. Сви ти пацијенти су
прошли кроз наше одеље
ње. У психијатрији је најва
жније време и стрпљење.
Најисправније лечење је
интегративни приступ. Ми

разговарамо са пацијенти
ма, обавестимо и упозна
мо његову породицу и про
налазимо начине да сви
заједно помогнемо поје
динцу - лекар, родбина и
сам лек. Постоје људи који
не реагују баш добро на
терапију и код којих посто
је друге методе које ми
овде не радимо. То су
електрокомулзивне тера
пије и електромагнетна
стимулација. Лечење се
спроводи на нашем оде
љењу углавном лековима,
ант ид еп рес ив им а
који
сел ект ивн о
утич у
на
серотонин. Свак ак о да
постоји и психолог који
разговара са њима али и
остали психијатри који
раде овде. Потребно је
сагледавање депресивне
особе са сваке перспекти
ве како бисмо могли да му
помогнемо – рекао је др
Чекеринац и додао да овај
посао не може да ради
неко ко не воли и не разу
ме човека који је компли
кован по самом рођењу.

нарцизам, вама не остане
ништа друго до празнине.
Постоји депресија и са
соматским корелатима где
особа не каже да је депре
сивна него има болове у
стомаку, стално иде код
интернисте, тек када од тога
ништа не успе, они иду код
психијатра. Све је више
депресивних људи и то је
оно што забрињава. То је
као да си у тунелу где нема
светла. Осим тога, рек ао
бих да су жене више погође
не него мушкарци, мислим
да је однос 2:1. Са тим има
везе хормонски статус жена
који је промењив, жене су у
мод ерн ој
цив ил из ац ији,
борећи се за своје место
преузеле су дуплу улогу.
Оне нису само мајке него
обављају више послова и
самим тим су и оптерећени
је – наводи др Чекринац.
Депресија је често подму
кла болест, али и болест
која има и хиљаду лица.
Оно што је охрабрујуће,
јесте да је, према речима
овог лек ара, у последње
време све већа свест и
потреба људи да дођу на
преглед.

- Око 1.000 прегледа оба
вимо месечно, односно
12.000 на годишњем нивоу и
бринемо о пацијентима који
леже на одељењу. Људи
све мање имају потребу да
крију. Уколико се особа јави
на време, уколико се на вре
ме дијагностик ује сама
болест, веће су шансе да
особа уђе у добру ремисију.
У 50 одсто случајева болест
је рецидивантна, понавља
се. Углавном психијатријске
болести погађају младе. Ако
узмете просек година на
одељењу, видећете да је то
јако младо одељење у одно
су на друга одељења у Бол
ници. Психотични пореме
ћаји се углавном јављају
око двад ес ете год ин е.
Мислим да треба освестити
како целокупно друштво,
тако и појединца, радити на
себи, и трудити се да буде
мо добри како према себи,
тако и према другима – сма
тра др Чекеринац.
Живот не може да буде
само срећа, у то смо се сви
уверили. Према томе, вео
ма је важно прихватити
себе.
С. Станетић
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Пречистач
отпадних вода

Слађан Мначић

П

оводом потписивања уго
вора о преносу 100 мили
она динара за изград
њу пречистача у радној зони
„Румен“ председник румске
општине Слађан Манчић је 8.
маја одржао конференцију за
новинаре.
Он је подсетио да је Мемо
рандумом који је 2015. године
потписан са француском фир
мом „Хачинсон“ регулисано да
Влада Србије и надлежно Мини
старство привреде финансирају
изградњу овог пречистача који
ће, сем „Хачинсона“ користити и
остале фирме које већ раде или
ће се тек градити у овој радној
зони, али да су највеће потребе
управо француске фирме.
- Веома сам задовољан што
се и овим уговором, који је пот
писао министар привреде Горан
Кнежевић, показује да се све
стране држе својих обећања.
Данас сам и ја потписао уговор
и са доказом о преносу права
власништва на парцели где ће

се пречистал градити, враћамо
га надлежном Министарству.
Потом ће се и новац пребацити,
а нас очекује расписивање јав
не набавке велике вредности.
Када се пречистач изгради, то
ће бити добро за нас и зато што
сада ми финансирамо одво
жење отпадних вода - рекао је
Манчић. Он је додао да, има
јући у виду значај и величину
пројекта, и румска општина
и „Хачинсон“ су ангажовали
стручне људе на изради студи
је које је утврдила и параметре
за расписивање јавне набавке.
Јавна набавка велике вредно
сти траје 52 дана, а потом је ту
и жалбени рок.
- С обзиром на дужину јавне
набавке и зависно од извођача
који ће бити изабран, не могу
сада тачно да прецизирам када
ће почети и колико ће трајати
радови и колико ће се посла на
изградњи пречистача урадити у
овој години - изјавио је Слађан
Манчић.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Донација Болници
Драган Милошевић, који годинама
живи и ради у Немачкој, у Клиници
Сано, код Минхена, у понедељак 8.
маја је са својим пријатељима и
представницима локалне самоупра
ве, допремио вредну хуманитарну
помоћ, намењену, пре свега Служби
ортопедије. На донацији, вредној
близу 2000 евра, захвалио је начел
ник Службе ортопедије Опште болни
це Сремска Митровица др Дејан

Маљковић, нагласивши да ће ову
помоћ у виду ортоза за колено, скоч
ни зглоб, лакат, вратну кичму, као и
рукавице и други претећи потрошни
материјал, користити пацијенти на
одељењу после повреда и хируршких
интервеницја.
Испред Града Сремска Митровица
захвалио се Војислав Мирнић, начел
ник Градске управе за здравствену и
социјалну заштиту.
Б. С.

Округли сто

Прошлог петка, 5. маја у Градској
кући у Сремској Митровици одржан
је округли сто на тему „Услуге у
области примарне здравствене
заштите - олакшавање приступа
маргинализованим групама“, са
циљем да се побољша комуникаци
ја између грађана Сремске Митро
вице и јавних институција које пру
жају здравствену заштиту као и
активну партиципацију грађана у

реформи јавне управе.
Овај округли сто је део двогоди
шњег пројекта „Партнерством до
јавне управе“. Пројекат траје две
године, а његова вредност је
300.000 долара, које издваја УСА
ИД. У првом делу пројекта урађено
је истраживање са фокусом на три
врсте услуга: здравствена политика,
издавање личних докумената и упис
у предшколске установе.
С. Б.
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VREMEPLOV
10. мај
1933. У Берлину, испред Рај
хстага, нацисти спалили више
од 25.000 књига Маркса, Фрој
да, Брехта, Ајнштајна и наве
ли да почиње ново раздобље
у историји немачке културе.
11. мај
330. Римски цар Константин И
Велики грчки град Визант про
гласио за нову престоницу
Римског царства. Град, по
њему назван Константино
пољ, 1453. освојили Турци и
као Истанбул био престоница
Отоманског царства до 1923.
1997. Суперкомпјутер компа
није ИБМ „Дубоко плаво“
победио светског шампиона у
шаху, руског велемајстора
Гарија Каспарова, у мечу од
шест партија.
12. мај
1607. Енглески авантуриста
Џејмс Смит основао прво
енглеско насеље на тлу
Северне Америке, касније по
њему названо Џејмстаун.
13. мај
1848. У Сремским Карловци
ма почело заседање „Мајске
скупштине“ на којој су делега
ти 175 црквених општина из
Војводине и Србије изабрали
Јосифа Рајачића за патријар
ха, а пук овник а Стевана
Шупљикца за војводу. Скуп
штина 15. маја прогласила
Српс ко Војводс тво, али
аустријска и мађарска влада
нису признале српску аутоно
мију.
14. мај
1355. У Прагу је основао први
универзитет у средњој Евро
пи
1948. Проглашена држава
Израел, осам часова пре
окончања британског манда
та у Палестини. Први пред
седник нове државе постао је
Хаим Вајцман, а премијер
Давид Бен Гурион.
15. мај
1943. Распуштена је Комуни
стичк а
инт ерн ац ио н ал а
(Коминтерна).
16. мај
1881. У околини Берлина у
саобраћај пуштен први елек
трични трамвај.
1917. У Јонском мору код
Крфа утопио се српски писац
Владислав Петковић Дис.
1972. Председници СФРЈ и
Румуније Јосип Броз Тито и
Николае Чаушеску у рад
пус тил и
хид рое н
 ергетс ки
систем “Ђердап” на Дунаву
1974. Скупштина СФРЈ про
гласила Јосипа Броза Тита за
дож ив отн ог
предс едн ик а
државе.

10. MAJ 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Налазите се у
креативној фази али
неко нема довољно
слуха да вам се при
дружи. Због различитих интере
совања и пословних правила
која намећу одређени сарадни
ци, морате да прихватите ком
промис или утешну варијанту.
Избегавајте нову љубавну рас
праву, уздржите се од гласних
коментара пред вољеном осо
бом.
БИК: Неко оспорава
ваш успех, тако да
вас непотребно опте
рећује новим тест
ситуацијама или додатним усло
вима. Немојте дозволити да
нови пословни неспоразуми ути
чу на вашу концепцију и на креа
тивно расположење. Планирајте
сусрет са особом која у вама
покреће емотивне таласе, потре
бан вам је позитиван импулс.
БЛИЗАНЦИ: Интере
сују вас конкретни
резултати и могућ
ност за убрзаним
напредовањем на пословној
лествици. Ваш став делује
разумно, али потребна вам је и
нечија озбиљна подршка. Обра
тите пажњу на свој стил изража
вања. Без нечијег присуства осе
ћате емотивну празнину, тешко
вам је да изразите своја осећа
ња и намере пред блиском осо
бом.
РАК: Имате позити
ван утицај на своју
околину, идеја коју
пропагирате потврђу
је вашу професион
 алну свест о
заједничким интересима. Поку
шавате да осмислите добру
стратегију и не дозволите да вас
неко затекне. Радују вас нови
догађаји и нечија искрена наме
ра да вам угоди. Партнер уме да
вам пренесе добро расположе
ње и емотивну инспирацију.

ВАГА: Сумњате у
нечије намере и имате
лош предосећај са
одређеним сарадни
цима. Нама потребе да закључу
јете на основу првог утиска, саче
кајте на пригодан тренутак. Има
те довољно искуства да се
заштитите од лоших утицаја.
Постоји особа која у вама покре
ће снажне емоције, усмерите сво
је мисли ка заједничким темама.
ШКОРП ИЈ А:
Нек о
нема довољно разу
мевањ а за ваш е
пословне идеје, откри
вате нове неспоразуме у сусрету
са сарадницима, недостаје вам
узајамна подршка и разумевање.
Сачекајте да вам неко званично
саопшти своју одлуку о пословној
сарадњи. Потребно је време да
искристалишете своја осећања.
Немојте доносити исхитрене
одлуке.
СТРЕЛАЦ: Нек о у
вама подстиче креа
тивну радозналост и
жељу за новим сазна
њем. Прихватите корисну идеју о
пословној сарадњи и докажите
своје способности на делу. Нема
потребе да одлажете неку зајед
ничку акцију. Емотивно задовољ
ство произил
 ази из сусрета са
драгом особом. Делујете заносно
и успевате да привучете нечију
пажњу.
ЈАРАЦ: На вама је да
оправд ат е
свој
пословни углед у
ситуацијама које могу
различито да се прот умаче.
Осмислите добар план, уз одре
ђену дозу мудрости и умешности
све може да се подведе под
пословни успех. Задовољство
које осећате у нечијој близини
представља добар предзнак.
Срећа је достижна када вас са
неким повезују топла осећања.

ЛАВ: Пословни дого
вор креће у позитив
ном смеру, кад а
постоји подршка и
сагласност око уважавања раз
личитих интереса. Важно је да
нове догађаје прихватите у опти
мистичном стилу, нема разлога
да сумњате у нечије пословне
намере. Потрудите се да обраду
јете вољену особу на оригиналан
начин, добра воља чуда чини.

ВОД ОЛ ИЈ А:
Нем а
потребе да оптужујете
друге за лошу проце
ну или свој пословно
– финансијски неуспех. Потруди
те се да правилно коригујете сво
је понашање у складу са зајед
ничким интересима. Партнер
вешто прикрива део истине, што
додатно утиче на ваше располо
жење. Понекад није лако доказа
ти истину, чак и када су све пред
ности на вашој страни.

ДЕВИЦА: Неко вас
наводи на погрешан
избор и покушава да
ограничи ваш послов
ни утицај. Нема потребе да ула
зите у расправу са особом која
користи другачија мерила вред
ности. Достојанствено прихвати
те тренутну позицију. Покажите
добру вољу, не можете очекива
ти да срећан епилог долази сам
по себи. Потребна вам је емотив
на подршка.

РИБА: Стало вам је
да ускладите своје
пословне и приватне
обавезе. Довољно сте
вешти да остварите своје интере
се на различитим странама.
Немојте дозволити да вас неко
непотребно успорава или да
ремети вашу концентрацију. Има
те позитиван утицај на нечије рас
положење. Покажите да се зајед
ничка срећа крије у искреној раз
мени осећања.

Crkveni
kalendar
Среда, 10. мај (27. април)
Спаљивање моштију Светог
Саве на Врачару (Преполо
вљење)
Четвртак, 11. мај (28. април)
Свети апостол Јасон и Соси
патр
Петак, 12. мај (29. април)
Свети Василије Острошки
Чудотворац
Субота, 13. мај (30. април)
Свети апостол Јаков Зеведе
јев
Недеља, 14. (1) мај
Свети пророк Јеремија
Понедељак, 15. (2) мај
Свети Атанасије Велики; Све
ти Михаил
Уторак, 16. (3) мај
Свети мученици Тимотеј и
Мавра

Пуњене
печурке
Састојци: печурк е 400 г,
димљена сланина 50 г, бели лук у
праху 2 кашичице, маслиново
уље кашика, кашичица соли.

Припрема: Печуркама пажљи
во скинути петељке, посолити по
жељи, зачинити белим луком у
праху. Сланину што ситније исец
кати на коцкице па напунити
печурке. Поређати печурке у плех
па благо попрскати маслиновим
уљем. Пећи на 200 степени 15ак
минута.

• Да ме није направила
будалом, никад не би
нашла човека сличног
себи.
• Да би се народ нацио
нално освестио, морали
су да га шамарају до
бесвести.
• Стићи ће их рука прав
де. Мораће да јој уделе.
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Др ПАВАО СКЛЕНАР, НЕУРОПСИХИЈАТАР ИЗ ШИДА

Висок притисак - тихи убица
Код људи још увек
постоје предрасуде
да не треба и да је
срамота ићи код
доктора „за оно“, па
често оду да се
лече, када болест већ
узме маха.
Како наводи др Павао
Скленар, постоје
начини да људи
помогну сами себи

Д

р Павао Скленар, једини је неуропси
хијатар у шидској општини. Након
одласка у пензију, отворио је приватну
ординацију у Шиду како би на основу свог
вишегодишњег радног искуства, могао и
даље да помаже својим пацијентима. Од
1981. године када је специјализирао, радио
је у шидском Дому здравља одакле је и
отишао у пензију. Данас у његову ордина
цију долазе његови верни пацијенти којима
како каже, покушава да помогне да се избо
ре са проблемима и болестима данашњи
це, који су услед свакодневних стресних
ситуација, све чешће изложени неуроло
шким проблемима.
Са доктором Скленаром, разговарали
смо управо о тим учесталим болестима
данашњице, као и о начинима како да се
најлакше изборе са њима.
- Чести су случајеви можданог и срчаног
удара, повишеног крвног притиска који
настају из једног неуролошког поремећаја.
Ствари су се много промениле после Дру
гог светског рата. Између два рата, домини
рале су углавном бактериолошке болести,
затим туберкулоза од које се тада и умира
ло. После је настала антибиотска ера, када
су настали антибиотици и тада су се сма
њиле болести изазване неким живим аген
сима. Међутим, данас имамо пораст тзв.
незаразних болести, артериосклерозу,
закрчење крвних судова, а сходно томе
настају и неке друге болести (мождани,
срчани удар, поремећај периферне цирку
лације), услед које често долази и до тром
бозе у ногама. Због повишеног крвног при
тиска, временом долази и до болести дру
гих органа и често пута људи греше што
одлазе код доктора тек онда када их нешто
заболи. То је велика грешка. Код ових боле
сти често пута не осећате неку бол, зато се
и каже да је повишен крвни притисак, „тихи
убица“. Када се осете последице, то буде

Др Павао Скленар
доста касно. Зато треба радити на просве
ћивању људи, како би знали да се доктору
треба јавити на време, чак и онда када
мисле да је са њиховим здрављем све у
реду - каже др Скленар.
Како наводи, највећа је несрећа што
данас смртоносне болести све чешће пога
ђају младе људе и што такве болести нису
више привилегија старије популације.
- Требало би више едуковати младе
људе како би знали шта превентивно да
предузму, да се то не деси. И млади данас
превише проводе времена испред телеви
зора, компјутера и то је погрешно. Треба им
предочити колико је важна физичка актив
ност и здрава исхрана. Ако је човековом
организму довољан унос од 2.300 калорија
дневно, а он уноси 2.800, то се онда мора
одразити у виду гојазности. То је све после
дица повећаног стандарда живота и људи
узимају веће количине хране и не воде
рачуна шта и колико једу - истиче др Скле
нар.
А како се изборити са стресом, он каже:
- Стресне ситуације делују преко нервног
система. Када се човек изнервира, преко
тог психичког фактора, долази до повише
ног крвног притиска што доводи до ствара
ња закрчења крвних судова. Због тога је
важно да се људи јављају доктору на вре
ме. Данас постоје одређени лекови који
могу да помогну у тим стресним ситуација
ма. Најбоље би било да до стреса не дође,

Највећа је несрећа што данас смртоносне
болести све чешће погађају младе људе и што
такве болести нису више привилегија старије
популације

али то је данас тешко. Цело наше окруже
ње је стресовито. Све нас уништава и
политичка и економска ситуација и још увек
осећамо последице дешавања у послед
њих 30 - 40 година. Али стрес је посебно
изражен и код оних људи који су своје оба
везе навикли завршавати на време и да све
послове заврше до перфекционизма. Уко
лико се то не деси, настаје проблем. Коли
ко год да је то добра особина, уколико се
претерује, може довести до проблема који
се назива опсесивни компулсизам. Акоје то
само особина онда је у реду, али ако то
пређе у поремећај, онда је потребно лече
ње - истиче доктор.
еђутим, код људи још увек постоје
предрасуде да не треба и да је сра
мота ићи код доктора „за оно“, па
често оду да се лече, када болест већ узме
маха. Како наводи др Скленар, постоје и
начини да људи помогну сами себи.
- Човек треба да буде окупиран послом
или неким хобијем у којем он заиста ужива
и што ће му испунити дан. Ако човек не зна
шта ће са собом и ако нема нечег да га
држи у нормалној напетости, то онда није
добро. Многи једва чекају да оду у пензију,
како не би више радили. То је погрешно.
Кад одете у пензију, ви морате знати чиме
ћете се бавити јер није добро досађивати
се. Тада организам брже стари. Ево, ја
волим тамбуру и виноград и то ме испуња
ва. Често пута иако сам у пензији, немам
времена све да урадим у току дана. Зато би
моја препорука била, да сваки човек прона
ђе себе у ономе што воли. Тиме ће себи и
свом организму направити велику услугу.
Усрећићете себе и оплеменити свој живот и
на неки начин, одбранити се од савремених
болести данашњице - истиче на крају раз
говора др Скленар.

M. Н.

М
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ЖКК „СРЕМ“ РУМА

Куглашице треће
у Суперлиги

Р
У знак сећања на једног од
оснивача шаховског клуба у
Шимановцима, у недељу 30.
април а у прос тор ијам а
шимановачке Месне зајед
нице одржан је XVI мемори
јални турнир у шаху „Душан
Марковић“, под покровитељ
ством Спортског савеза
„Развој спортова“ Пећинци.
Традиционално, турнир је
окупио најбоље шахисте из
пећиначк е општине, а у
првом делу меморијала уче
ствовал о је шест екипа.
Играло се на три табле, уз
темпо игре 10 минута по
играчу. Најуспешнија је била
шимановачка екипа 1 (Саша
Спасић 4/5, Лазар Пештерац
4/5 Живко Радивојевић 3,5/4
и Слободан Арсенијевић 1/1)
са 12 меч-бодова и 11,5 пое
на.

АТЕЛТИКА

Сремице
четврте
Такмичарке атлетског клу
ба „Срем“ учествовале су на
Екипном првенству Србије за
млађе јуниорке у Новом Саду
и освојиле четврто место од
осам екипа у укупном пла
сману.
Одржано је десет дисци
плина које су бодоване по
ИААФ таблицама и атлети
чарке „Срема“ су оствариле
следеће резултате: Ковачић
Анђела 100 м препоне –
18,13; Лајић Ања 100 м –
13,32; Шуман Николина 400м
– 1:06,51; Ђурановић Леонти
на 800 м – 2:54,38; Берток
Сара 1500м – 5:05,29; Позна
новић Жељка скок у вис 1,44; Лајић Ања скок у даљ –
4,72; Јовановић Тамара баца
ње кугле - 13,22; Станимиро
вић Сара бацање копља –
38,53; штафета 4x 100м (Шу
ман, Ратић, Ковачић, Лајић) 55,69.
То је за укупно 6.637 бодо
ва што је било довољно за
четврту позицију иза првопо
ласиране екипе београдског
„Партизана“, другопласиране
земунске „Младости“ и треће
пласиране „Црвене Звезде“.

умски женски куглашки
клуб
„Срем“
постиже
запажене резултате као
тим у Супер лиги у којој се так
мичи већ шест сезона заредом,
али су чланице „Срема“ увек
добре и у појединачним такми
чењима која се у овом спорту
организују.
Тако су куглашице “Срема”
Марина Јокић и Биљана Вуке
лић освојиле друго место на
Првенству Србије у дисципли
ни „Тандем“ које је одржано 29.
априла.
Овим добрим резултатом
ЖКК “Срем” је заокружио нај
успешнију клупску сезону у
последњи четврт века постоја
ња.
Румљанкама је мало недо
стајало да се попну на највише
постоље и освоје злато, али су
у разбацивању, тзв. златним
куглама, обориле два чуња
мање од такмичарки “Алимен
те” и тако заузеле друго место.
Морамо истаћи и да је Биља
на Вукелић првакиња Срби
је у дисциплини „Спринт“, док
је ЖКгК “Срем” освојио треће

Биљана Вукелић - у средини
место у овој сезони у највишем
рангу такмичења, у Супер лиги
Србије. Румљанке су истовре
мено биле и другопласирана
екипа у Купу Србије.
Овим резултатом су румске
куглашице избориле и пласман
за Куп Европе - НБЦ за кугла

САВАТЕ

Румљани
други

С

портисти Савате бокс клуба Рума су
освојили пет златних, четири сребрене
и једну бронзану медаљу и тако се
пласирали на друго место од 16 клубова и 97
пријављених такмичара - то је резултат
постигнут на Првенству Србије за пионире и
кадете у асо саватеу које је 29. априла одр
жано у румском Спортском центру.
Златне медаље освојили су: Николина
Kасап, млађа пионирка у категорији до 56 кг,
Страхиња Јоцковић, млађи пионир до 30 кг,
Милош Kордић, млађи пионир до 45 кг, Алек
са Станишић, старији пионир до 60 кг и Мар
ко Видаковић, кадет до 80 кг.
Сребрене медаље освојили су Јована
Kасап, старија пионирка до 56 кг, Милана
Kордић, старија пионирка до 65,кг, Владимир
Kордић,млађи пионир до 56 кг и Никола
Ракић, старији пионир до 65кг, док је бронза
ну медаљу освојио Никола Божић, старији
пионир до 56 кг.
Прво место на првенству је освојио Савате
клуб „Макс Феникс“ из Жабља.
Организатор првенства био је СБК „Рума“
и Савате Савез Србије, а покровитељи
Министарство омладине и спорта, Савез
Спортова Општине Рума и Општина Рума.
Врховни делегат био је Миодраг Ракић из
Руме, а врховни судија Маја Оџић из Новог
Сада.

шице. Овај Куп се одржава кра
јем септембра у Минхену али је
учешће Румљанки под знаком
питања због недостатка финан
сијских средстава за одлазак,
сем уколико не добију помоћ
локалне самоуправе.
С. Џ.

ЏУДО

Медаље
из Панчева

У

суботу 29. априла у Панчеву је одржан је међу
народни турнир у џудоу на ком је наступило 518
такмичара из Србије, Хрватске, Мадјарске и
Румуније.
Џудо клуб ЛСК из Лаћарка наступио је са дванаест
такмичара који су освојили осам медаља и то три
златне и пет бронзаних. Поред одличиних борби, бор
бу за медаљу су изгубили Антонић Урош, Соларевић
Тамара, Вукелић Александар и Ћурћић Илија.
Бировљев Страхиња у категорији полетараца до 1.
место, Бировљев Сава у категорији полетараца 3.
Место, Антонић Теодора у категорији полетарки 3.
место, Ђуриц Милица у категорији млађих пионирки 1.
место, Гавриловић Теодора у категорији млачђих пио
нирки 3. место, Атарац Ивана у категорији млађих
пионирки 1. место, Васиљевић Анђелка у категорији
кадеткињи 3. место, Атарац Мирослав у категорији
кадета 3. место.
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Играчи су џентлмени

З

ахтевна је ствар би
ти делилац правде на
фудбалским теренима.
Сви ми који волимо и прати
мо фудбал сведоци смо че
стих нежељених сцена када
се на арбитре врши притисак
са клупе домаћина или гости
ју, са трибина од стране нави
јача, или долази до кошкања
играча на терену. Често пута
зна судија бежећи да спасава
живу главу. Када то није лако
ни мушкарцима, како ли то
све изгледа из угла једне да
ме, фудбалског судије.
- Први пут сам на терен као
фудбалски судија изашла
2007. године. Било је то на
иницијативу Ивице Јовића,
некада активног спортисте,
а потом члана Општинског
фудбалског савеза у Шиду.
Разговарали смо у петак, а
већ сутрадан ме је назвао и
рекао ми да ћу у недељу су
дити утакмицу. Била сам у
стању благог шока, али сам
понуду прихватила. По при
роди сам храбра особа и ни
када се не плашим животних
проблема. Напротив, идем
им у сусрет и покушавам да
их решим у своју корист. Та
ко ја истрчавам на терен ФК
„Синђелић“ из Гибарца, по
моћни сам судија утакмице
Општинске лиге Шид изме
ђу домаћина ФК „Синђелић“
из Гибарца и ФК „Јединство“
из Моровића. Немам ни про
писну судијску опрему, већ
некакву тренерку два броја
већу, која сва виси на мени,
публика добацује разне до
сетке, јер до тада никада ни
су видели жену судију, али ја
сам ушла у меч и судим. Иза
мене је Ивица, иницијатор
свега, и он ми сугерише шта
треба да машем заставицом.
Тако је прошло моје судијско
ватрено крштење – присећа
се својих почетака Мирјана
Угљешић из Беркасова.
После само три утакмице
где је била помоћни судија,
Мирјана је преуз ела улогу
главног арбитра. По њеној
процени судила је, што у
општинској што у сремској
лиги, преко сто утакмица.
Судила је такође на турни
рима у малом фудбалу, на
школским такмичењима, и
на једној утакмици женских
фудбалских екипа.
Мирјана је рођена 1992.
године у Новом Саду, завр
шила је средњу школу за

С

Мирјана Угљешић

Прва сам жена фудбалски судија у
Шиду. Судила сам у Општинској ли
ги, а потом и у Сремској, да ме није
омела повреда коју сам доживела у
саобраћајном удесу, вероватно бих
стигла до Војвођанске лиге
машинског техничара и стру
ковне студије менаџера за
пословне комуникације. По
текла је из породице где су
се скоро сви бавили неким
спортом, па је и она поне
ла тај генетски потенцијал
у себи. Деда по мајци Васи
лије Писаров био је голман
ФК „Војводине“ из Новог Са
да, мати јој је била одлична
кошаркашица, играла је за
КК „Партизан“ из Новог Са
да, а потом за КК „Вупик“ из
Вуковара, отац и брат су се
такође бавили спортом. Од

поново активирала и судим у
општинској лиги у Шиду – на
води Мирјана.
На наше питање да ли је
доживела неке непријатно
сти у току своје судијске ка
ријере Мирјана каже:
- Играчи се према мени
односе џентлменски. По
кушавам да што мање ка
жњавам играче, те да у не
кој позитивној атмосфери
дам свој допринос да се
утакмица заврши без про
блема. Само једном ме је
напао играч, било је то на
утакмици општинске лиге
Шид између ФК „Напредак“
из Вашице и ОФК „Бингуле“.
Један играч ОФК „Бингуле“
се неспортски понашао па
сам му дала жути картон.
Било је то у првом полувре
мену, у другом полувремену
исти играч је направио груб
прекршај, па сам му дала
други жути картон, и ауто
матски црвени. Побеснео је
и насрнуо на мене, међутим
остали играчи су ме зашти
тили. Што се тиче публике
њој остављам право да се
забавља на трибинама, ако
ми и добацују ја се због тога
много не узбуђујем, делеги
рана сам да судим утакмицу,
то је мој посао, и ја се тру
дим да та што боље обавим.
текла
је
Мирјана
Угљешић захваљујући
суђењу много пријате
ља, путовала је и упознала
спортске величине као што
су Бане Ивановић и Алек
сандар Коларов. Остаје жал
за том другом категоријом
коју није положила због по
вреде, а која би јој омогу
ћила суђење у војвођанској
лиги. Има амбицију да осну
је женски фудбалски клуб
у Шиду. Нада се да ће над
лежни у општинском спорт
ском савезу имати разуме
вања за ову њену жељу и да
ће јој помоћи да је оствари.
Био би то позитиван искорак
за ову средину, и Шиђани
би тим доказали да се у ери
борбе за родну равноправ
ност налазе на страни оних
који кажу, све што могу му
шкарци могу и лепше поло
вине. Можда чак и боље од
нас. Доказ за то је и дама
која је храбро закорачила на
фудбалски терен, и у чисто
мушкој бранши доказала да
јој нема мане.
З. Марковић


детињства је Мирјана пикала
лопту са дечацима, а одигра
ла је и једну званичну утак
мицу за кадете ФК „Сремац“
из Беркасова.
- Прва сам жена фудбал
ски судија у Шиду. После
мене судиле су Бојана Ба
јић, Данијела Кичиња и Да
нијела Роман. Судила сам у
Општинској лиги, а потом и
у Сремској, да ме није оме
ла повреда коју сам дожи
вела у саоб
 раћајном удесу,
вероватно бих стигла до вој
Вођанске лиге. Сада сам се
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резултати одиграних утакми
ца 34.кола: Београд: Вождовац
- Црвена Звезда 3:2; Нови Сад:
Војводина – Младост 2:1; Ива
њица: Јавор-Матис – Партизан
1:2; Крушевац: Напредак –
Раднички 0:2; Бачка Паланка:
Бачка – Чукарички 2:4; Суботи
ца: Спартак – Рад 0:0; Сурду
лица: Радник - Нови Пазар 1:1;
Чачак: Борац – Металац 1:0.

Резултати одиграних утакми
ца 26.кола: Инђија: Инђија –
Динамо 2:0; Јагодина: Јагоди
на – Бежанија 1:1; Добановци:
Будућност – Мачва 1:3; Бео
град: Синђелић – Земун 2:3;
Челарево: ЧСК Пивара – Про
летер 1:0; Борча: БСК – Рад
нички 1:1; Кула: ОФК Оџаци –
Колубара 0:1.

Резултати одиграних утакми
ца 25.кола: Сремска Митрови
ца: Раднички (СМ) – Омладинац
2:1; Бачка Топола: ТСЦ – Желе
зничар 0:0; Зрењанин: Раднич
ки (З) - Бачка 1901 3:0; Нови
Сад: Црвена Звезда - Раднички
(Ш) 1:1; Нова Пазова: Раднички
(НП) – Слога 2:0; Сакуле: Борац
– Цемент 2:1; Стари Бановци:
Дунав – Вршац 0:0; Братство
1946 је било слободно.

Резултати утакмица 25.
кола: Нови Сад: Борац –
Кабел 1:1; Нови Сад: Славија
- Хајдук (Б) 1:3; Футог:
СОФЕКС – Јединство 1:2; Бач
ки Јарак: Младост – Купиново
4:0; Белегиш: Подунавац –
Ветерник 8:1; Нови Сад:
Индекс – ЛСК 3:2; Војка: Сре
мац – Слога 4:0; Чуруг: Хајдук
(Ч) – ЖСК 4:1.

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

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

Тaбела плеј оф:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Партизан
Ц.Звезда
Војводина
Младост
Раднички
Напредак
Вождовац
Јавор

34
34
34
34
34
34
34
34

27
27
20
17
15
15
14
11

4
4
5
6
8
7
5
10

3
3
8
11
11
12
15
13

68:20
82:32
55:31
42:33
46:39
38:32
39:46
34:43

49
46
36
33
31
26
26
22

Табела плеј аут:
01. Чукарички
02. Спартак
03. Радник
04. Рад
05. Борац
06. Металац
07. Бачка
08. Нови Пазар

34 14 7 13 48:6 32
34 12 9 13 43:52 26
34 9 8 17 32:44 23
34 9 9 16 27:44 19
34 7 6 21 26:47 18
34 7 9 18 23:41 17
34 9 3 22 24:44 17
34 6 6 22 27:60 14

ОФЛ ШИД
Резултати одиграних утакмица
18.кола: Батровци: Омладинац
- ОФК Бингула 0:1; Илинци:
Борац – Граничар 0:4; Љуба:
Јединство – Сремац 1:5; Гиба
рац: Синђелић - ОФК Бикић 0:1;
Вашица: Напредак - ОФК Бачин
ци 2:3; Једнота је била слободна.
01. ОФК Бикић
02. ОФК Бингу.
03. ОФК Бачи.
04. Синђелић
05. Напредак
06. Јединство
07. Једнота
08. Омладинац
09. Граничар
10. Сремац
11. Борац

17
17
16
16
16
16
16
16
17
17
16

13
13
11
10
10
8
6
4
4
3
0

1
1
1
3
1
0
2
1
0
2
4

3
3
4
3
5
8
8
11
13
12
12

54:20
40:14
55:24
43:17
45:21
36:43
43:43
21:53
27:43
29:77
16:54

40
40
34
33
31
24
20
13
12
11
4

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Резултати одиг раних утакми
ца 20. кола: Шатринци: 27.Окто
бар – Сремац 1:3; Вогањ: Слога
– Фрушкогорац 0:5; Грабовци:
Граничар - Јединство (К) 5:0;
Ириг: С.В.Раднички - Фрушка
Гора 0:2; Ривица: Планинац –
Борац 11:2; Рума: Јединство
(Ру) - Цар Урош 3:1; Никинци:
Полет – Војводина 1:0.
01. Сремац
02. Војводина
03. Ф.Гора
04. Граничар
05. Једин.(Ру)
06. Планинац
07. С.В.Раднич.
08. Полет
09. Фрушкого.
10. Цар Урош
11. 27-Октобар
12. Једин. (К)
13. Слога
14. Борац

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
13
12
13
11
10
9
8
9
7
7
3
2
2

3
2
4
2
4
3
4
6
3
3
2
0
2
2

3
5
4
5
5
7
7
6
8
10
11
17
16
16

53:24
49:22
55:20
49:25
41:22
43:26
33:22
31:23
40:43
41:44
27:46
14:52
19:60
14:80

45
41
40
40
37
33
31
30
30
24
23
9
8
8

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

26
26
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25

17
14
13
11
11
10
8
10
9
9
7
6
6
7
5
2

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

3
3
4
9
9
9
6
11
11
11
8
9
12
13
11
16

43:18
34:15
33:19
27:23
26:22
27:33
22:19
33:32
28:32
27:34
26:26
24:27
17:23
22:32
22:30
16:42

56
51
47
39
39
37
35
35
33
33
31
29
26
26
25
13

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

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

20
13
12
11
12
11
10
10
10
9
8
6
6
4
2

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

0
3
5
5
8
10
8
9
10
11
12
15
15
14
19

94:12
45:22
35:21
41:32
37:31
45:38
26:19
40:37
32:41
43:42
35:50
47:64
32:56
27:55
18:77

62
46
41
40
39
34
34
33
32
30
26
20
20
16
7

ОФЛ
ПЕЋИНЦИ
Резултати одиграних утак
мица 14.кола: Сибач: Словен
– Камени 0:4; Деч: Сремац Хајдук 1932 1:0; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Ловац 0:0;
Суботиште: Витез – Шумар
0:4; Прхово: Младост – Срем
3:0.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

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

17
16
12
10
9
9
8
10
7
7
7
7
6
4
3

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

3
5
7
6
7
7
7
12
10
11
10
12
14
10
11

47:18
42:20
35:29
30:19
30:27
25:24
32:27
29:33
29:32
29:33
27:40
26:35
19:40
25:32
23:39

54
50
41
37
34
34
32
32
27
27
27
25
22
21
19

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
16
15
14
14
13
13
12
11
9
9
8
5
4
2
3

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

2
4
7
5
6
8
9
8
11
12
13
14
14
14
19
22

56:17
48:22
59:24
44:29
52:29
40:30
46:28
50:37
31:36
38:48
30:37
37:58
22:40
25:41
24:65
19:80

63
53
48
48
47
43
42
41
36
31
30
27
21
19
10
9

СРЕМСКА ЛИГА

Резултати утакмица 24. кола:
Буђановци: Младост - ОФК
Брестач 3:0; Путинци: ПСК Граничар (К) 1:0; Манђелос:
Фрушкогорац - Граничар (О)
5:1; Моровић: Јединство (М) –
Железничар 0:3; Равње: Зека
Буљубаша - Јединство (П) 6:2;
Мартинци: Борац – Напредак
2:1; Кукујевци: Обилић 1993 –
Слога 3:3; Хајдук је био слобо
дан.
01. Железничар
02. Борац
03. ПСК
04. Слога
05. Младост
06. Хајдук
07. Граничар (К)
08. Фрушкого.
09. ОФК Брест.
10. З.Буљубаша
11. Гранич. (О)
12. Напредак
13. Обилић
14. Јединс. (М)
15. Јединс. (П)

23
23
24
23
23
23
23
24
23
24
23
23
24
23
24

14 12 1 1 46:7 37
14 10 3 1 46:14 33
14 9 1 4 34:15 28
14 8 1 5 46:27 25
14 7 1 6 31:12 22
14 5 3 6 29:30 18
14 6 0 8 20:30 18
14 3 2 9 17:37 11
14 3 1 10 20:56 10
14 0 1 13 13:74 1

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

24
24
24
24
23
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24

16
15
14
14
11
11
9
9
8
8
8
8
8
8
7
6

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

4
4
4
9
7
8
9
9
10
11
11
13
14
15
15
17

50:14
52:14
63:13
29:27
37:28
34:29
46:46
31:43
29:35
24:28
26:36
32:46
37:47
22:45
23:43
21:62

52
50
48
43
38
38
33
32
30
29
29
27
26
25
23
19

Резултати утакмица 24. кола:
Хртковци: Хртковци – Љуково
1:1; Голубинци: Јадран –
Митрос 3:0; Рума: Словен –
Подриње 1:2; Доњи Товарник:
Слобода – Напредак 2:1; Вито
јевци: Партизан - Граничар
1923 2:0; Рума: Први Мај – Хај
дук 1:0; Салаш Ноћајски:
Будућност - Доњи Петровци 3:1;
Кленак: Борац – Рудар 1:0.

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Резултати одиграних утакми
ца 15.кола: Марадик: Слога (М)
– Крушедол 2:2; Крчедин: Фру
шкогорац – ЧСК 6:3; Крњешев
ци: Слога (К) - Борац (Ј) 5:0;
Полет и Дунав су били слобод
ни.

Резултати одиграних утакми
ца 5.кола: Засавица: Слога –
Планинац 5:3; Велики Радин
ци: Борац (ВР) – Слобода 1:6;
Сремска Рача: Срем – Трговач
ки 2:0; Бешеново: БСК – Напре
дак 8:2.

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

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

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

12 10 0 2 47:14 28
12 8 2 2 41:16 26
12 8 2 2 25:8 26
12 6 1 5 22:26 19
11 5 1 5 18:18 16
12 2 1 9 19:37 7
11 2 1 8 16:41 7
12 1 2 9 12:40 5

Слобода
Срем
Борац (ВР)
БСК
Трговачки
Слога
Планинац
Напредак

5
5
5
5
5
4
5
4

5
4
2
3
1
1
1
0

0
1
1
0
1
1
0
0

0
0
2
2
3
2
4
4

16:2
15:3
8:10
12:7
2:6
6:7
7:13
2:20

18
18
12
10
5
4
3
3

42
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Бивши спортисти - тренери са децом у Школици спорта

БИВШИ СПОРТИСТИ ПОСВЕЋЕНИ РАДУ СА НАЈМЛАЂИМА

Од Школице спорта до
професионалних спортиста

П

осле успешне спорт
ске
каријере
тро
је младих Инђијаца
одлучило се да љубав пре
ма спорту наставе кроз рад
са најмлађима.
Марина Рупић, бивша
рукометашица, Саша Леро,
бивши кошаркаш и тренер и
Бојан Бакић, бивши кошар
каш покренули су Школицу
спорта за децу узраста од
три до девет година.
За разлику од многих бив
ших спортиста, њихова Шко
лица намењена је за сада
деци из инђијских села. Са
радом су почели у октобру

прошле године, а тренут
но имају групе у Чортанов
цима, Марадику, Крчедину,
Бешки и Новом Сланкамену.
- Направили смо малу
паузу са групом која је
радила у Инђији. Заиста
смо задовољни како функ
ционише Школица спорта,
јер је велико интересова
ње у свим селима која смо
до сада обухватили - каже
Марина Рупић.
Циљ школице је усмерен
на правилан физички, соци
јално-емоционални и креа
тивни развој деце.
- Радимо на томе да се

Са тренинга у Школици спорта

деца, пре свега, правил
но развијају, унапређујемо
њихово здравље, радимо
на превенцији деформите
та кичме, ногу и стопала,
развоју моторичких способ
ности, социјалном разво
ју, откривању талентоване
деце и развоју интересова
ња и љубави према спор
ту - објашњава Саша Леро,
један од тренера у Школици
спорта „Спортић“ и додаје:
- Када говоримо о физич
кој активности деце, мисли
се заправо на њихову све
укупну активност која је у
вези са радом мишића, игру,

наставу физичког васпита
ња, спортску рекреац
 ију и
праву спортску активност.
Важно је знати да утицај на
млади организам не зависи
од тога која је од горе наве
дених активности у питању,
већ искључиво од њеног
интензитета, обима, тра
јања и облика. С обзиром
на то да је главна одлика
дечјег узраста интензиван
раст и развој, главни прав
ци разматрања евентуалног
утицаја физичке активности
на дечји организам усмере
ни су на два битна факто
ра, утицај на раст и развој
детета и утицај на здравље
детета.
Млади и амбициозни тре
нери кажу да имају у плану
одржавање мини Олимпи
јада по селима инђијске
општине у којима би учешће
узела сва деца која долазе
на спортић.
- Колико је битно да деца
буду физички активна и
да усвајају здраве навике,
толико је важно да у њима
покренемо и такмичарски
дух. Такође,учимо их да није
битно победити, већ уче
ствовати и дати све од себе,
а резултати ће полако доћикаже за крај Бојан Бакић,
тренер у Школици спорта.
М.Ђ.

